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1. Bevezetés. Történelmi háttér

Az orosz ikonfestészet története a Rusz 988-as megke-
resztelkedésével kezdõdött, így az Orosz Ortodox Egy-
házhoz hasonlóan több mint ezeréves múltra tekint visz-
sza. Az orosz ikonfestészet középkori szakasza a 18.
század elején zárult le, ekkor mind a világi, mind az
egyházmûvészetben a nyugat-európai stílus vált ural-
kodóvá. A hagyományos ikonfestészet azonban késõbb
is tovább létezett a népmûvészetben és az óhitûek kö-
rében. A 19. század második felében a régi orosz ikonok
újrafelfedezése zajlott. Az ikonok restaurációja újra lát-
hatóvá tette a színek különleges tisztaságát és élénk-
ségét, a színek és vonalak harmóniáját, érzékelhetõvé
tette az elmélyült szellemi hátteret, a mûvészi stílusok
sokféleségét és a festõk magas színvonalú mûvészetét.
Ennek a mûvészetnek az értelme nemcsak az ikonokon
ábrázolt történetekben, de magukban a mûvészi for-
mákban is feltárul, amelyek által a világban megjelenik
a racionális megismerés számára felfoghatatlan titok,
Isten megtestesülésének és az ember átváltozásának tit-
ka. A magasztos vallási elképzelések és a dogmatikai
mélység az ikont a teológiával rokonítja, mintegy szí-
nekben történõ elmélkedésként mutatja be1. 

1 Å. Òðóáåöêîé. Óìîçðåíèå â êðàñêàõ: Âîïðîñ î ñìûñëå æèçíè â
äðåâíåðóññêîé ðåëèãèîçíîé æèâîïèñè. Ì., 1915.



A kereszténység államvallássá tétele nemcsak az em-
berek világnézetét határozta meg, de formálta az orosz
kultúrát is. A görög nyelvrõl lefordított Szentírással, a
liturgikus szövegekkel, a szentek legendáival és a teoló-
gusok írásaival a Ruszba a bizánci mûvészet jött el, va-
lamint a klasszikus hellén kultúra, amellyel Bizánc mû-
vészete mindig is õrizte történelmi kapcsolatát.

A Rusz megkeresztelkedése abban az idõszakban
történt, amikor a bizánci mûvészet eljutott az egyik leg-
ragyogóbb magaslatára. A több mint 100 évig tartó kép-
rombolást követõen (726�843) gyõzedelmeskedett az
ikonok tisztelete. Szent Germanosz, Damaszkuszi
Szent János és Szent Theodórosz Sztuditész pátriárkák
mûveikben kidolgozták az ikonokról szóló pravoszláv
tanítást. A II. niceai (VII. ökumenikus) zsinaton (786)
elfogadták a képek tiszteletének dogmáját, amely ki-
mondta, hogy a képnek tulajdonított tisztelet az õs-
képet illeti meg, valamint, hogy az ikonok azt az áldást
közvetítik, amellyel az ikonokon ábrázolt Krisztus, az
Istenanya és a szentek rendelkeznek. Az ikonfestészet
ekkor példátlan magasságokba emelkedett, magának
az ábrázolásnak a jelentõsége miatt: az ábrázolás az
egyház tanítása szerint arról tanúskodik, hogy Krisztus
megtestesülése valóságosan is megtörtént. Ez általában
véve is erõteljes impulzust jelentett a képzõmûvészet
fejlõdésére. Ugyanebben az idõben alakultak ki a temp-
lomok díszítésére vonatkozó bizánci alapelvek. 944-ben
ünnepélyes körülmények között Konstantinápolyba
szállították és az Istenszülõ templomában helyezték el
a Megváltó fároszi, nem kézzel alkotott képmását. Az
edesszai mandilion az elsõ keresztény ikon, amelynek a
története a legközvetlenebbül támasztotta alá a képek
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tiszteletérõl szóló dogma alapvetéseit. A nem kéz alkot-
ta képmás ugyanis Krisztus arcának csodás lenyomata
egy szöveten, amelyet maga Krisztus adott át a beteg
Abgár királynak, aki az ikon hatására meggyógyult. Ezt
a képet láthatta Olga nagyfejedelemnõ is, aki nem sok-
kal azután látogatott el Konstantinápolyba, hogy az
ereklyét odaszállították. A Kijevi Rusz fejedelemasszo-
nyának fogadását Bíborbanszületett Konstantin bizánci
császár De ceremoniis (A ceremóniákról) címû mûvében is
megörökítette.

A bizánci ikonok nagy benyomást tettek az orosz
emberekre. Egy krónikás elbeszélése szerint Vlagyimir
nagyfejedelem nemcsak egyszerûen hallgatta a világ
teremtésérõl és a Megváltó birodalmának elérkezésérõl
szónokló görög prédikátor beszédét, de mikor az Utol-
só Ítélet hímzett ikonját meglátta, egyenesen égni kez-
dett a vágytól, hogy a Krisztus jobbján ábrázolt igazak
közé kerüljön õ is. A vallás kiválasztásakor döntõ jelen-
tõsége volt az esztétikai benyomásnak is: Vlagyimir fe-
jedelem küldötteit lenyûgözte a görög liturgia szépsé-
ge. Az eseményrõl a krónikás így ír: �Azután a németeket
kerestük fel, templomaikban tanúi voltunk a különféle szer-
tartásoknak, de semmi szépet nem láttunk. Végül a görögök
földjére mentünk. Elvezettek bennünket oda, ahol Istenüket
szolgálják, s nem tudtuk eldönteni, az égben vagy a földön
vagyunk-e: mert nincs a földön ilyen látvány és ilyen szépség,
azt sem tudjuk, hogyan meséljünk el mindent. Csak azt tud-
juk, hogy az Isten velük van, és szebben szolgálják õt, mint a
többi országban.� (Õskrónika-Poveszty vremennih let)2
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Az ikonoknak a liturgia során megnyilvánuló szép-
sége és a liturgiában betöltött szerepe meghatározta az
orosz szellemi kultúrában az ikonokhoz fûzõdõ vi-
szonyt. A képek jelenléte a személyes imában és az egy-
házi liturgiában is egyet jelentett maguknak a szentek-
nek a jelenlétével. Az ikonok iránti tisztelet és a beléjük
vetett hit kifejezésére számos forma létezett: készítettek
drágakövekkel díszített okladokat (fémborításokat),
építettek a tiszteletükre templomokat, feljegyezték a
velük kapcsolatos csodákat, gyûjtötték a szent ikonok-
ról szóló legendákat és ünnepeket rendeztek a csoda-
tévõ ikonok tiszteletére. Ezeket a hagyományokat a
Rusz Bizánctól vette át. Az ikonok tiszteletére végzett
speciális liturgiák azonban sajátosan orosz jelenségek.

Konstantinápolynak, Bizánc fõvárosának a mûvé-
szete lett az a magasra állított mérce, minta és alap,
amelyre az orosz kultúra a születésekor építeni tudott.
A Ruszba vagy elhozták a legjobb bizánci mesterek mû-
veit, vagy görög mesterek készítettek alkotásokat orosz
városokban. A kõbõl való építkezést nem ismerõ Rusz-
ba konstantinápolyi építészeket hívtak meg, hogy
felépítsék az Istenszülõ elsõ kõtemplomát, a Tized-
templomot (Gyeszjatyinnaja templom, 989�996). Vla-
gyimir nagyfejedelem, aki a kereszténységet az általa
elfoglalt görög városban, Kherszonészoszban vette fel
(keleti szláv elnevezése: Korszun, a Krím-félszigeten), a
Gyeszjatyinnaja templomot (azaz Tizedtemplomot) a
Kherszonészoszból hozott ikonokkal, drágakõvel díszí-
tett kegyszerekkel és keresztekkel díszítette. Ettõl
kezdve a görög ikonokat gyakran illették a �korszuni�
jelzõvel.
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A bizánci mesterek köré, akik azért érkeztek a Rusz-
ba, hogy a kõtemplomokat mozaikokkal és freskókkal
díszítsék, orosz tanítványok gyûltek. A 11. század vé-
gén élt például a kijevi Barlangkolostorban Szentéletû
Alipij (meghalt 1114-ben), aki híres volt különleges mû-
vészetérõl és csodáiról, és akit késõbb szentté avattak
(Kijevi Barlangkolostor Paterikonja, 34. fejezet). Az
orosz egyházban tehát kezdett kialakulni a szent ikon-
festõk külön rendje, közéjük tartozott a régi Rusz kima-
gasló mûvésze, Andrej Rubljov.

A görög metropoliták, a Rusz-beli fejedelmekkel há-
zasságra lépett görög hercegnõk, a görög szerzetesek és
orosz zarándokok miniatûrökkel díszített kéziratokat
és ikonokat hoztak magukkal a Ruszba. A krónikák el-
beszéléseket õriznek olyan, Konstantinápolyból a Rusz-
ba hozott ikonokról, mint a Pirogoscsi, a Vlagyimiri, a
Szmolenszki, a Toropeci Istenanya stb., amelyek neve-
zetes konstantinápolyi csodatévõ ikonok másolatai
voltak. Az orosz mesterek kiváló tanítványoknak bizo-
nyultak: együtt dolgoztak a falfestményeken az érkezõ
bizánciakkal, és számos ikont is festettek, köztük a cso-
datévõ bizánci képek másolatait. Az orosz mûvészet-
ben már a korai idõszakban kezdenek kialakulni az
egyedi stílusra és sajátos kifejezésmódra utaló jegyek.
Az orosz ortodoxiára jellemzõ lelki nyitottság, a meg-
békélés, önfeláldozás és könyörületesség ideáljai, az
erkölcsi érdemek kétségtelen prioritása mind olyan ér-
tékek, amelyek már az elsõ orosz szent vértanú feje-
delmek, Borisz és Gleb legendájában is megjelentek és
az ikonokon is tükrözõdtek. Emellett Bizánc új festé-
szeti irányzatai azonnali reakciót váltottak ki a Rusz-
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ban, így az orosz mûvészet az egységes, keleti keresz-
tény mûvészet teljes értékû ágává vált.

A 13. század súlyos megpróbáltatásokkal járt mind
Bizánc, mind a Rusz történetében. 1204-ben a keresztes
lovagok elfoglalták Konstantinápolyt és Bizánc hat év-
századra részekre szakadt. 1237-ben a Ruszt elérték a
mongol-tatár hordák, számos várost elpusztítottak és
kiraboltak, köztük Kijevet, ahol teljesen lerombolták az
Istenanya Gyeszjatyinnaja templomát. A kõbõl való
építkezés még Novgorodban is leállt, pedig oda nem
jutottak el a tatárok. Hosszú idõre az egyedüli mûvé-
szeti ág az ikonfestészet maradt. Kijev elveszítette a
Rusz kultúrájában és mûvészetében betöltött központi
szerepét, megszakadtak a kapcsolatok a pravoszláv vi-
lág fõvárosával, Konstantinápollyal, ezért az orosz mû-
vészetre intenzívebb hatást kezdett gyakorolni a helyi
mûvészi ízlés, és idõvel ez határozta meg a markáns és
egyedi stílusjegyekkel bíró nagy mûvészeti központok
létrejöttét. Ezek a folyamatok már a 12. század közepén
elkezdõdtek, amikor az egységes óorosz állam önálló
fejedelemségekre szakadt. A 13�15. század végén ala-
kult ki a novgorodi, pszkovi, rosztovi, tveri és moszkvai
ikonfestõ iskola. A bizánci mûvészettel való megújuló
kapcsolatok ebben az idõszakban az orosz ikonfestészet
számára új jelentõségre tettek szert. A Ruszban a Bal-
kánról érkezett festõk és írók dolgoztak ekkor. Az orosz
kultúrával elválaszthatatlanul összeforrt a nagy bizán-
ci festõ, Feofan Grek munkássága. A bizánci festõóriás
utolsó jelentõs korszakára a Palaiologosz-kori mûvé-
szet impulzusai hatottak, és ezek az impulzusok to-
vább hatottak az orosz ikonfestõ központokban is,
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amelyek ugyanakkor megõrizték megismételhetetlen
eredetiségüket és a mûvészi tökély kivételes magassá-
gait érték el.

A 14. század végén a Ruszban az ikonosztáz sajátos
formája alakul ki, amely több sorban elhelyezett iko-
nokból áll, és amely az orosz �magas ikononosztáz� el-
nevezést kapta. Bizáncban nem ismertek hasonlóan
magas templont (márvány mellvédet). A lényeg nem az
ikonok mennyisége, hanem az, hogy összeállításuk és
sorrendjük az ikonosztázban Isten megtestesülésének
teljes történetét jeleníti meg. A kor kultúrájára jellemzõ
szerzetesi ideálok közvetlenül kifejezõdtek a képek
magasított elrendezésében, és a legtökéletesebben a
Szentéletû Andrej Rubljov mûvészetében valósultak
meg. Az érzések líraisága, a gondolatok teológiai mély-
sége és a forma tökéletes szépségének összehangolása
az orosz ikon sajátos etalonjává vált. Andrej Rubljov
által festett ikonok több mint egy évszázadon keresztül
meghatározták az orosz ikonfestészetet.

Az orosz földek egyesítésének és az egységes,
Moszkva-központú orosz állam létrehozásának folya-
mata a 15. század vége és a 16. század között új mû-
vészeti stílus kialakulásához vezetett. Moszkva a Rusz
közvetlen örökösének tartotta magát. Ez egyrészt ab-
ban fejezõdött ki, hogy fontossá váltak a tatárjárás elõt-
ti mûemlékek, másrészt a fõvárosban gyûjteni kezdték
a legrégebbi ereklyéket. A Rettegett (Félelmetes) Iván
által adott megbízások elvégzésére különféle városok-
ból származó mûvészek fogtak össze közös erõvel, és
ez hatással volt a mûvészetben végbemenõ folyama-
tokra. A korszak képzõmûvészetére és irodalmára a
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�bõbeszédûség�, a forma egységesítése, a téma és szü-
zsé repertoárjának példátlanul újszerû kibõvítése és új
ikonográfiai sémák létrejötte jellemzõ. Már nemcsak a
bizánci szentképek szolgálnak mintául, hanem a nyu-
gat-európaiak is. Ebben az idõszakban széles körben
elterjednek a szentek életét ábrázoló ikonok, az iko-
nokról szóló legendák illusztrációival és ószövetségi
ciklusokkal, illetve az olyan ikonok, amelyeket az egy-
házi énekek témáira festettek és amelyek történelmi
eseményeket örökítettek meg. Az ikonfestészet elõször
a 16. században vált orosz egyházi zsinatok tárgyává,
ahol ikonográfiai kérdéseket és egyházmûvészeti sajá-
tosságokat is vizsgáltak. Az ikonfestészet erkölcsi ma-
gasrendûsége az ikonfestõktõl is magasrendû morált
követelt meg. Az 1551-ben Moszkvában zajlott Sztoglav
(Százcikkelyes) zsinaton a következõképpen jellemez-
ték az ikonfestõ lelkületét: �Úgy illik, hogy az ikonfestõ
legyen alázatos, szelíd és áhítatos, kerülje a fecsegést és a
verekedést, ne legyen irigy, részeges és gyilkos, hanem gon-
dosan õrizze teljes testi és lelki tisztaságát � hatalmas buz-
galommal fessék és ábrázolják a mi Urunkat Jézus Krisztust,
az õ Tisztaságos Anyját ��3

A 17. században az ikonfestészetben újabb fellendü-
lés tapasztalható. Nemcsak a fõvárosban, de más nagy-
városokban illetve a kolostorokban is intenzív kõépít-
kezés zajlik. A Volga menti városok gazdasági fejlõdése
olyan mûvészeti központok felvirágzásához vezet,
mint Jaroszlavl és Kosztroma. Megújulnak olyan nagy
múltú városok, mint Rosztov és Novgorod, számos kõ-
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templomot építenek csodálatos ikonosztázokkal Rja-
zanyban, Asztrahányban, Vologdában, Velikij Usztyug-
ban, Kazanyban és a távoli Szibéria központjában, To-
bolszkban. A hatalmas, többemeletes ikonosztázt mag-
ukba foglaló templomok építése során nagy mennyi-
ségben volt szükség ikonokra, így jelentõs ikonfes-
tészeti mûhelyek jöttek létre. Ezekben a mûhelyekben
megkezdõdött a munka szakmák szerint történõ felosz-
tása. Az ikonfestõk az állam, a patriarchátus és magán-
személyek megrendelésére dolgoztak.

Speciális hatóság foglalkozott az ikonfestõk munká-
jának megszervezésével. Az ikonok számának növe-
kedése mellett megváltozott a szentképek tartalma is.
A szemlélõdésrõl az elbeszélésre és a lebilincselõ, érde-
kes elõadásmódra tevõdik át a hangsúly. Egyre na-
gyobb szerepet játszanak a realista elemek. A történel-
mi hitelességre való törekvés a dogmatikus tartalmat az
események mindennapi részleteiben oldja fel, és a
szentképek egyre életszerûbbé válnak. Az európai ba-
rokk hatása elkerülhetetlenül megnyilvánul. A szentké-
pek aszketikus tartalmát felváltja a külsõ báj és tetsze-
tõsség. Az ikonra jellemzõ szimbolikus nyelv egyre
inkább díszítõ funkciót kap.

I. Péter reformjait követõen a mûvészetben a világi
irányzat kapott vezetõ szerepet, amely az egyházi fes-
tészetet is maga alá rendelte. Az ikonfestészet ekkortól
kézmûves tevékenységgé vált.
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1.1. A régi orosz ikonok felfedezése 
és tanulmányozása

A Rusz mûemlékeinek tanulmányozása a 18. század
végén, II. Katalin uralkodása alatt kezdõdött meg, erre
a korra általában véve jellemzõ volt a hazai történelem
iránti fokozottabb érdeklõdés. Az ikonok sem mûvészi
alkotásnak, hanem archeológiai emléknek számítottak.
A 19. században speciális régészeti �expedíciókat� kezd-
tek szervezni, amelyek célja az volt, hogy nagy múltú
városokban és kolostorokban régi tárgyakról szóló ada-
tokat, rajzokat és leírásokat gyûjtsenek. Az 1840-es
években I. Miklós kezdeményezésére a múlt emlékei-
nek tanulmányozása és gyûjtése állami programmá
vált, ami serkentõleg hatott a restaurációs munkála-
tokra és a kutatási tevékenységre. 1849-ben kezdték ki-
adni Az Orosz Állam régiségei címû kiadványt, amelynek
elsõ kötetében helyet kapott a Vlagyimiri és Donszki
Istenanya ikonjának illetve más ismert szentképeknek
a színes litográfiája. A 19. század közepén született tu-
dományos mûvekben az ikonfestészetet fokozatosan
mûvészi jelenségként kezdik kezelni. Olyan írások je-
lennek meg, amelyekben az orosz ikon történetét a bi-
zánci mûvészettel hozzák összefüggésbe (Sznyegi-
rev). Kísérleteket tesznek arra, hogy az összegyûjtött
anyagot az orosz ikonfestészetrõl szóló egységes tör-
ténelmi áttekintésben foglalják össze (Szaharov, Ro-
vinszkij). Az orosz ikonfestészet központi alakjává
Andrej Rubljov válik. A mûvészeti stílusok váltakozá-
sát ekkor azonban kizárólag történelmi okokkal ma-
gyarázzák.
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Az óorosz mûvészettel foglalkozó tudomány valódi
születését Buszlajev nevéhez köthetjük (1818�1897), aki
filológusként megalkotta az ikonfestészet történelmi-
összehasonlító módszerét, amely elõször tette lehetõvé
a mûvészeti ág egyediségének meghatározását. A tu-
dós régi, miniatúrákkal díszített kéziratokat tanulmá-
nyozva jutott arra a következtetésre, hogy a középkori
kultúra megkülönböztetõ vonása az ábrázolás és a szö-
veg között lévõ mély összefüggés. Buszlajev számára
úgy tûnt, hogy az ikonnál a tartalmon van a hangsúly.
A kutató az antik mûvészet ideáljain nevelkedett, így
rajongott az orosz ikon költõi képszerûségéért, de nem
értékelte eléggé az ikonok mûvészi jelentõségét, és úgy
vélte, hogy az ikonban �a külsõ szépség áldozatul esik a
vallásos eszmének�. A Buszlajev által létrehozott tudomá-
nyos iskola mindemellett megteremtette az ikonográ-
fiai módszer alapjait és fundamentális jelentõséggel
bírt az ikonfestészet, mint mûvészeti jelenség tanulmá-
nyozása szempontjából. Buszlajev (Az orosz ikonfestészet
fogalmai; Az orosz irodalom és mûvészet rövid története),
Kondakov (Az Istenanya ikonográfiája) és Pokrovszkij (Az
evangélium az ikonográfiai emlékekben) mûvei mind a mai
napig megõrizték jelentõségüket.

Az ikonfestészet tanulmányozása akkor került mi-
nõségileg új szintre, amikor a régi festményeket feltár-
ták az eredeti képeket eltorzító késõbbi rétegek és az
elsötétülõ olajfesték alól. A középkori mûvészetet szi-
gorúnak és komolynak tartó elképzelések teljesen meg-
változtak akkor, amikor feltárultak a régi orosz ikon
eredeti, fényes, ragyogó és változatos színei. Az ikonok
megtisztítása a 19. század végén kezdõdött, amikor az
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ikonokat aktívan gyûjteni kezdték. Nemcsak Tretyakov
vásárolt ikonokat, hanem az óhitû gyûjtõk, Rumjan-
cevszkij és az Orosz Múzeum is. 1913-ban rendezték a
régi orosz ikonfestészetet bemutató elsõ kiállítást,
amely a régi ikonokat közkinccsé tette. A régi mûvészet
szépsége, amely hirtelen feltárult a kritikusok elõtt,
olyan lenyûgözõ élmény volt, hogy egyesek a figyel-
müket teljes mértékben az ábrázolás tisztán formai ol-
dalára összpontosították (Muratov) (rajz, szín, kompo-
zíció) és teljesen figyelmen kívül hagyták az ikon szelle-
mi hátterét.

Az 1917-es forradalom után az orosz ikonfestészet
tanulmányozása az új ideológiai rendszer ateizmusa
miatt a stíluselemzésre korlátozódott. Az ikonográfiai
irányzatot betiltották. A kolostorok és templomok
bezárása után az óorosznak nevezett egyházmûvészet
remekmûveinek felfedezése és megõrzése céljából
1918-ban Grabar vezetésével létrehozták az óorosz fes-
tészeti emlékek feltárásával és megõrzésével foglal-
kozó bizottságot. A bizottságban több, az ikonok res-
taurálására szakosodott ikonfestõ is volt, például
Csirikov, Brjagin, Baranov, Mihail és Alekszandr
Tyulin, Kirikov stb. A bizottság fõ feladata az eredeti
mûvek feltárása volt a késõbb rájuk rakódott rétegek
alól. A tagok érdeklõdése mindenekelõtt a legendás
hírû festõk, Feofan Grek, Andrej Rubljov és Gyionyi-
szij (Dionüsziusz) mûveire irányult. A munka elõteré-
ben a mûvek keltezése és jellegzetességeik meghatáro-
zása állt. Megpróbálták feltárni a Rusz regionális köz-
pontjaira jellemzõ mûvészi sajátosságokat is. 1920�40
között az újonnan felfedezett mûveknek szentelt
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cikkek mellett néhány alapvetõ jelentõségû összegzõ
munka is napvilágot látott.4 A Nagy Honvédõ Háború
(1941�45) után virágzó hazafias eszmék hatására, és az
óorosz mûvészet iránt nagy társadalmi és tudományos
érdeklõdést kiváltott széleskörû restaurációs-helyreál-
lító munkálatok eredményeképpen született meg Az
orosz mûvészet története c. akadémiai sorozat, amelynek
elsõ négy kötetét az óorosz mûvészetnek szentelték.5
A festészetnek szentelt fejezeteket nagyrészt Viktor
Lazarev írta.

Viktor Lazarev írásai az 1960�70-es években megha-
tározták a szovjet medievisztika fõ irányát és az egész
világ tudományos életére hatást gyakoroltak. A tudós
maga úgy határozta meg feladatát, hogy az �az óorosz
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4 Grabar Feofán Grek c. monográfiája (Kazany, 1922) és Andrej
Rubljov c. cikke (Âîïðîñû ðåñòàâðàöèè. 1926. ¹ 1. Ñ. 40�45), Alpa-
tov és Brunov németül megjelent mûvei (Alpatoff M., Brunov N.
Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932), Alpatov és Wulff
szintén németül írt munkája (Wulff O., Alpatoff M. Denkmaler der
Ikonenmalerei. Hellerau, 1925), Zsidkov kutatásai (Ìîñêîâñêàÿ æèâî-
ïèñü ñåðåäèíû XIV â. (Ì., 1928) Æèâîïèñü Íîâãîðîäà, Ïñêîâà è Ìîñêâû
íà ðóáåæå XVI�XVI ââ. (Òðóäû ñåêöèè èñòîðèè èñêóññòâà Èíñòèòóòà
àðõåîëîãèè è èñêóññòâîçíàíèÿ ÐÀÍÈÎÍ. 1928. Ò. 3. Ñ. 115�119),
Anyiszimov cikke Äîìîíãîëüñêèé ïåðèîä äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè
(Âîïðîñû ðåñòàâðàöèè. 1928. Âûï. 2. Ñ. 102�180), Nyekraszov
könyvei Âîçíèêíîâåíèå ìîñêîâñêîãî èñêóññòâà (Ì., 1929. Ò. 1), Äðåâíå-
ðóññêîå èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî (Ì., 1937), amelyekben a kijevi,
novgorodi, pszkovi, moszkvai és tveri mûvészeti iskolák fejlõ-
désének törvényszerûségeit kutatja.

5 1. kötet (1953): Kijevi Rusz 10�12. század, Vlagyimir-szuzdali
Fejedelemség és a részfejedelemségek központjai a 12�13. század-
ban), II. kötet (1954): Novgorod és Pszkov a 11�15. században, III.
kötet (1955): Moszkva és a középkori fejedelemségek mûvészete a
13�14. században), IV. kötet (1959): a 17. század mûvészete.



festészet fejlõdésérõl alkotott összefüggõ történelmi kép újra-
írása volt�. Tanulmányaiban az egyháztörténet tényei,
az egyházi írók szövegei és az ikonográfiai kérdések
újra elfoglalták az õket megilletõ helyet, de a szakem-
ber a történelmi háttér elemeként kezelte ezeket,
amelynek keretei között létezik és fejlõdik a mûvészi
élet. A mûvészettörténész ugyanakkor nem vizsgálta az
orosz ikonfestészet egyik specifikumát, amelyet a litur-
giával való kapcsolata határoz meg. Egyúttal nem túl-
zás azt állítani, hogy Viktor Lazarev cikkei és monográ-
fiái képezik azt az alapot, amelyre építkezve az orosz
ikonfestészettel foglalkozó tudomány még napjaink-
ban is gyümölcsözõen fejlõdni tud.6

1960�70 között a szovjet mûvészettörténetben több
irányzat különböztethetõ meg. Alpatov és Demina az
óorosz mûalkotásokat emocionális-esztétikai szem-
pontból közelítik meg. Antonova, Mnyeva és Nyikola-
jeva kutatásainak középpontjában a múzeumok ikon-
gyûjteményeinek katalogizálása, az ikonok történelmi
és tárgyi vonatkozásai állnak és ezek a kérdések ha-
tározzák meg írásaik mûfaját. Podobedova tanulmá-
nyaiban az óorosz mûvészetet történelmi-kulturális je-
lenségként kutatja, amelynek tanulmányozásához
szükség van a történelmi és politikai viszonyok, az iro-
dalmi és liturgikus szövegek és az ikonográfiai inter-
pretációk tanulmányozására. 1963-ban Podobedova
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6 Èñêóññòâî Íîâãîðîäà (Ì.; Ë., 1947); Èñòîðèÿ âèçàíòèéñêîé æè-
âîïèñè (Ì., 1947. Ò.1�2); Ôåîôàí Ãðåê è åãî øêîëà (Ì., 1961); Àíäðåé
Ðóáëåâ è åãî øêîëà (Ì., 1966); Äðåâíåðóññêèå ìîçàèêè è ôðåñêè XI�XV
ââ. (Ì., 1973); Ðóññêàÿ èêîíîïèñü îò èñòîêîâ äî íà÷àëà XVI âåêà. (Ì.,
1983)



kezdeményezésére kezdett megjelenni a Drevnyerussz-
koje Iszkussztvo (Óorosz mûvészet) címet viselõ folyóirat,
amelyben az orosz mûvészettörténet minden irányzata
megjelenik.

1970�1990 között az orosz ikonok kutatását jelen-
tõsen gazdagította az ikonográfia felé való fordulás.
Egyes mûvekben az ikonográfiának szentelt fejezetek
illetve önálló munkák is újra az óorosz mûvészet tartal-
mi részére hívták fel a figyelmet (Szmirnova, Popov,
Vzdronov és Lifsic cikkei és monográfiái). A 20. század
végén fordulat figyelhetõ meg abba az irányba, hogy a
bizánci és orosz ikonokat egyházmûvészeti alkotások-
ként kezdték tanulmányozni.7 A régi orosz ikonok fel-
tárása az idõvel rájuk rakódó, torzító rétegek alól nem-
csak az esztétikai irányzat, de az ikonok teológiai értel-
mezése számára is impulzust jelentett. Trubeckoj váz-
lataiban elõször jelent meg úgy az ikon, mint a �létezés
másik dimenziójának� megtestesülése.8

Az ikonok teológiai és mûvészeti aspektusait elem-
zik többek között Pavel Florenszkij atya, Uszpenszkij,
valamint John Meyendorff és Nyikolaj Ozolin pro-
toierejek is. A teológiai és mûvészettörténeti aspektu-
sok összekapcsolása az orosz ikonfestészetben jellemzõ
a 2002-ben Moszkvában kiadott Èñòîðèÿ èêîíîïèñè:
Èñòîêè. Òðàäèöèè. Ñîâðåìåííîñòü c. könyvre is.
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7 Ðóññêîå èñêóññòâî ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ: Îáðàç è ñìûñë (Ì.,
1993); Âîñòî÷íîõðèñòèàíñêèé õðàì: Ëèòóðãèÿ è èñêóññòâî (ÑÏá.,
1994); Èñêóññòâî Äðåâíåé Ðóñè: Ïðîáëåìû èêîíîãðàôèè (Ì., 1994); ×ó-
äîòâîðíàÿ èêîíà â Âèçàíòèè è Äðåâíåé Ðóñè (Ì., 1996); Èñêóññòâî
õðèñòèàíñêîãî ìèðà (Ì.,1996�2007. Âûï. 1�10).

8 Óìîçðåíèå â êðàñêàõ (Ì., 1915); Äâà ìèðà â äðåâíåðóññêîé èêîíî-
ïèñè (Ì., 1916) és a Ðîññèÿ â åå èêîíå (Ðóññêàÿ ìûñëü. 1918)



1. 2. Az orosz ikon és ikonográfia teológiai 
alapjai

Az orosz ikonfestészet a bizánci mûvészet egyik ága-
ként fejlõdött és teljes mértékben az egyetemes pra-
voszláv mûvészeti folyamatok része volt. Ez termé-
szetesen nem képezte gátját annak, hogy kialakuljanak
sajátos nemzeti vonásai. Közösek voltak a keresztény
ábrázolás teológiai alapjai, amelyek meghatározták az
ikonfestészet és ikonográfia sajátos nyelvének kiala-
kulását. Az ikon ábrázolásának alapja a Logosz, azaz az
Isten fiának megtestesülésérõl szóló dogma. Krisztus
megtestesüléséig Isten láthatatlan és ennél fogva ábrá-
zolhatatlan volt. Amikor Krisztus emberré lett, a Lo-
gosz, azaz a Szó Istenemberré vált, így látható és ábrá-
zolható lett. Krisztus ikonja a Megtestesülés titkának
világos és szemléletes tanúsága, magát az Isteni Igaz-
ságot mutatja meg, és ezzel alátámasztja az egyházi
tanítások realitását. Az ikonfestészet a teológia egyik
ágának tekinthetõ, ecsettel írt, színekben kifejezett teo-
lógiának. A szent, azaz az isteni kegyelem ereje által át-
lényegített ember ábrázolása azonban nehéz feladat a
mûvész számára. Az ikonfestõnek a láthatatlant kell
megmutatnia, az érzékfelettit kell az érzékek számára
hozzáférhetõvé tennie és a kifejezhetetlent kell kife-
jeznie ahhoz, hogy a szemünkkel felfogott kép felnyis-
sa a lelki szemeinket az égiek látására. Ezért az ikon
nyelve közvetett, szimbolikus. Az ikon feladata, hogy
vonalak és színek segítségével megmutassa a szent és a
nem szent közötti különbséget, illetve � már amennyire
erre az emberi mûvészet képes � ábrázolja a mennyei
örök szépséget a változékony és mulandó földi világ
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helyett. Az ikonfestészeti stílus a korízléstõl függõen
változott, de azok az alapelvek, amelyek megkülön-
böztetik a szentképeket a realista portrétól, változatla-
nok maradtak. A szimbolikus térábrázolás, amely a for-
dított perspektíva által valósul meg, lehetõvé teszi,
hogy az ikonon ábrázolt világot ne elszigetelt fragmen-
tumként, hanem mint valami határtalan és végtelen
egészet képzeljük el, amely a kicsiben is kifejezõdik. Az
árnyék és fényvisszaverõdés ábrázolását lehetõvé tévõ
természetes fényforrás helyett az ikonban mindent
egyenletes, aranyszínû fény világít meg. Még ha a hát-
tér nem is aranyszínû, hanem okkersárga, vörös, zöld
vagy fehér, az örök mennyei fény egyformán elárasztja
az ikon terét és minden tárgyat megvilágít. Az ikon
kompozíciójára jellemzõ árnyékos és világos oldalak
egyfajta belsõ logikának felelnek meg, nem a fizika tör-
vényeinek. A figurák stilizáltak, az arányok a valósá-
gostól eltérnek, a külsejük idealizált. Egy kompozíción
belül gyakran eltérõ idõben zajló eseményeket ábrázol-
nak. Az épület belsejében zajló jelenet hátterében
ugyanazon épület látható. Nem a mimika a fõ kifeje-
zõeszköz, hanem a gesztus, a testtartás vagy a sziluett.
A gesztusoknak az ikonban jelentésük van, kifejezhet-
nek imádságot (kinyújtott vagy felemelt karok), tanítást
(az ujjak sajátos tartása), az áldás elfogadását (felfelé
fordított tenyér), megbékélést és hallgatást (mellen ke-
resztbefont karok). Éppígy meghatározott jelentésük
van a szereplõk vagy az öltözet attribútumainak.

Mivel az ikon alapja az a tanítás, hogy Isten ember-
ré lett, és mivel az ikon elválaszthatatlan a keresz-
ténység lényegétõl, a Jézus Krisztust ábrázoló ikonok-
nak központi szerepük van. A megtestesülésrõl szóló
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dogma miatt egyúttal az Istenanya ábrázolásai is rend-
kívüli jelentõséggel bírnak a keresztény egyház számá-
ra. A keresztény ikonográfiában ezen kívül még a szen-
tek és az üdvtörténet eseményeinek ábrázolásai tölte-
nek be fontos szerepet. Az ikonográfia rögzíti az ábrá-
zolás állandó típusait, ezért az ikonográfiának a ke-
resztény mûvészetben igen jelentõs, kikerülhetetlen
jelentõsége van. Az ikonográfia az egyház hagyomá-
nyának megfelelõen alakul ki, feltárja az ábrázolás va-
lódi értelmét, a szent szövegeknek és a szertartásoknak
való megfelelését. A formai kötöttségek és a kánon be-
tartása elengedhetetlen feltételei a tartalom közlésének,
amely kizárja a tévedéseket és az önkényes értelme-
zést. Ezzel összefüggésben kiemelt jelentõségük van az
ikonon található feliratoknak. A szent neve vagy az ün-
nep megnevezése nélkül az ikon nem számít ikonnak.
A szó és a kép megbonthatatlan egysége az ikon meg-
különböztetõ jegye. A név ikonon történõ megjelení-
tésének ikonográfiai szempontból éppolyan jelentõ-
sége van, mint magának az ábrázolásnak.

A kora keresztény mûvészetben elterjedt volt a
szimbólumnyelv. Ennek oka egyrészt az volt, hogy ne-
héz, már-már lehetetlen volt a mûvészet eszközeivel
közvetlenül kifejezni a belsõ, szellemi tartalmat. Más-
részt az alkotókat az a törekvés vezérelte, hogy a beava-
tatlanok elõl elrejtsék a kereszténység titkos tanításait.
Idõvel ez a szimbolikus ábrázolásmód átadta a helyét a
történelmi ábrázolásnak. Elõnyben kezdték részesíteni
Krisztus emberként történõ ábrázolását. A 6�7. század-
ra a bizánci mûvészetben már teljes mértékben kiala-
kult Krisztus, az Istenanya, a szentek és a keresztény
ünnepek ikonográfiája.
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A 10. század végén, amikor a Rusz felvette a keresz-
ténységet, a bizánci mûvészetben kialakulóban volt az
ún. szellemi realizmus vagy spirituális stílus, amely a
11�12. században érte el a csúcspontját. A bizánci ikon-
festõk orosz tanítványai Bizáncból a Ruszba került mû-
vek alapján, ill. az orosz fejedelmek megrendelésére
dolgozó görög mûvészek bizánci ikonjaival együtt sa-
játították el mind a mûvészi nyelvet, mind a keresztény
ikonográfiát. A kijevi Szófia székesegyház konstanti-
nápolyi mesterek által készített freskói etalonnak szá-
mítottak az orosz ikonfestõk számára, a mûvészi for-
mák ki nem apadó forrását és rendkívül gazdag iko-
nográfiai arzenált jelentettek. Az Istenanya életének
megjelenítése, az ószövetségi történetek ábrázolása, az
oltár liturgikus kompozíciója (Eucharisztia) és a szentek
képei szemléletesen tanúskodnak arról, hogy a Rusz a
kereszténységgel együtt nemcsak a Szentírást és az
egész liturgikus irodalmat vette át, de a teljes bizánci
ikonográfiát is. Érdekes, hogy a nagyfejedelmi székes-
egyház freskóin nemcsak vallásos, de világi jelenetek is
láthatóak. A toronyban, ahol a fejedelem felment a kar-
zatra, a konstantinápolyi lóversenypálya és a páholy-
ban ülõ császár látható. A lóversenypályán zajló via-
dalok megtekintése a császár hivatalos foglalatosságai
közé tartozott. A bizánci szokás analógiájaként a mû-
vész ábrázolta az orosz nagyfejedelmi udvarban dívó
idõtöltéseket, a vadászatot és a vándorkomédiás elõ-
adásokat is.

A bizánci ikonográfiai típusokat az orosz ikonfes-
tészet megõrizte, egyúttal új tartalmi árnyalatokkal bõ-
vítette. Hasonló folyamat zajlott a Bizáncban készült
irodalmi mûvek aktív fordításánál, és az a hatás is ha-
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sonló volt, amelyet az oroszra fordított bizánci iroda-
lom gyakorolt az orosz nemzeti irodalom kialakulására.
A másolás az irodalomhoz hasonlóan a festészetben
sem azt jelentette, hogy szó szerint megismételték az
eredeti mûvet, hanem átalakították azt, új részletekkel
gazdagították, amely így mintegy új életre kelt. Így nö-
vekedett és fejlõdött az orosz ikonográfia egyre terebé-
lyesedõ fája.

A keleti keresztény mûvészetben Krisztus legelter-
jedtebb történelmi ábrázolása a Pantokrátor (mindenek-
felett uralkodó Krisztus, a Mindenható). Az Ószövet-
ségben és az Újszövetségben is találhatóak olyan
helyek, ahol Istent Mindenhatónak nevezik: �Minden-
ható Urunk, Izrael Istene...� (Baruch könyve 3,1) �Ó,
Atyánk, nagy, hatalmas király és fenséges, mindenható Isten�
(3 Mak. 6,2) Az Újszövetségben, a Jelenések könyvé-
ben: �Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt,
aki van és aki eljõ!� (Jel. 4,8) A Pantokrátor mellkép, ame-
lyen Krisztus jobbjával áldást oszt, baljában az Evan-
géliumot tartja. A Pantokrátor jelzõ egészalakos, ill.
trónon ülõ ábrázolásoknál is elõfordul. Eltérõ lehet az
áldást osztó jobb kéz, ill. az ujjak tartása (két-, ill. há-
romujjas tartás). A novgorodi Szófia székesegyház
Megváltó a trónon ikonja arról tanúskodik, hogy az orosz
tudós emberek már a 11. századra elsajátították az Is-
teni Logoszról és az Isteni Bölcsességrõl szóló rendkí-
vül komplex tanítást, amely közvetlenül hatott az orosz
ikonográfiára.

Krisztus történelmi ábrázolásaival szorosan össze-
függ a Krisztus-Emmánuel szimbolikus ábrázolás,
amelynek alapjául Keresztelõ János jövendölése szolgál
a Megváltó születésérõl: �Íme, a szûz méhében fogan és fiút
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szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni� (Iz. 7,14). Krisz-
tust ennél az ikonográfiai típusnál csecsemõként, ka-
maszként vagy fiatalon, szakáll nélkül ábrázolják, bal
kezében pergamentekercset tart és a jobb illetve néha
mindkét kezével áldást oszt (a fõpapi áldás kéztartása).
Krisztus-Emmánuel a próféta által megjövendölt, meg-
testesülés elõtt álló Krisztus, Logosz, az igaz Bárány
ábrázolása, akit örökké magasztalnak az angyalok.
Külsõ hasonlóságuk ellenére érdemes különbséget ten-
ni az Istenanya karján ülõ kisded Jézus illetve az
Emmánuel-ábrázolás között a medalionban, a trónon
vagy angyalokkal körülvéve. A különbséget hangsú-
lyossá teszi a nyilvánvalóan nem kisbabaszerû megje-
lenés, a nyugalom, a mély és fenséges tekintet és a nem
gyermeki bölcsesség pecsétje a gyermek homlokán.
Krisztus-Emmánuel kamaszként való megjelenítésével
ellentétes a Krisztust idõs emberként megjelenítõ iko-
nográfiai ábrázolás, amelyen Krisztus õsz hajú, idõs
emberként látható. Ez az ún. Öregkorú ábrázolás,
oroszul Vethij Gyenymi. Az ábrázolás alapjául Dániel
próféta könyve szolgál (�Amint néztem, egyszer csak tró-
nokat állítottak fel, és az Öregkorú leült. Ruhája fehér volt,
mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó
lángból volt, kerekei meg izzó parázsból.� [Dán 7,9]), illetve
Szent János látomása a Jelenések könyvébõl (Jel. 1,14).
A 11�12. században a Vethij Gyenymi ábrázolási típust
egyre inkább az Atyával hozták összefüggésbe. Egy új
kompozíció jelent meg, az Otyecsesztvo, azaz Paternitas
ikon, amelyen az Öregkorú-Krisztus térdén ül Krisztus-
Emmánuel, aki kezében medaliont tart galambbal (a
Szentlélek szimbóluma). A 16. században az orosz ikon-
festészetben Szófia, azaz az Isteni Bölcsesség ikonográ-
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fiájában az Öregkorú-Krisztus keresztekkel díszített
nimbusza helyett egymást keresztezõ rombuszokból
álló, csillagokkal díszített nimbuszt kezdtek festeni,
amely a Seregek ura ikonográfiai típus kialakulásához
vezetett.

A 14. század végén, a 15. század elején alakul ki és
terjed el a Krisztus a mennyei erõkkel ikonográfiai típus,
amely a Deészisz sorban a központi helyet foglalja el.
Krisztus második eljövetelét ábrázolja. Krisztus, dics-
fénytõl övezve, ül a trónon. A dicsfényben láthatóak az
égi erõk, a szeráfok és a kerubok. A lábzsámolynál szár-
nyakkal, szemekkel is rendelkezõ kerekek, �trónusok�
(az angyalok egyik rendje). Krisztus alakjának hátte-
rében vörös rombusz, amely mögött egy másik vörös
rombusz vagy négyszög helyezkedik el, négy sarkában
a négy evangélista szimbólumaival (angyal, sas, orosz-
lán és bika). Az ábrázolás alapjául Ezékiel próféta szö-
vegei (1, 4�28, 10, 1�22) ill. Szent János látomásai szol-
gálnak (Jelenések könyve, 4, 2�9). Ezeknek a látomá-
soknak az illusztrációi már igen régi idõktõl fogva
ismertek voltak Keleten és Nyugaton egyaránt. De sem
Bizáncban, sem Nyugat-Európában nem találkozunk
ilyen kompozíciókkal. A Megváltó a mennyei erõkkel iko-
nográfiáját Feofán Grek ill. Andrej Rubljov nevével
hozzák összefüggésbe: nevükhöz a Kreml-beli Blago-
vescsenszkij (Angyali üdvözlet) székesegyház Deészi-
sze ill. a vlagyimiri Uszpenszkij (Istenanya mennybe-
vitele) székesegyház Deészisze fûzõdik. 

Az orosz ikonfestészetben és az orosz történelemben
is kivételes jelentõsége van az Istenanya ábrázolásának.
Számos orosz csodatévõ ikonnal összefüggésbe hozták
azt a legendát, hogy Szûz Mária elsõ ikonjait Lukács
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apostol festette. Az Istenanya vlagyimiri, szmolenszki,
tyihvini vagy kazanyi ikonjait a velük kapcsolatos cso-
dákról szóló legendákban Lukács apostol ecsetjének
tulajdonítják. A legendák alapjául ezeknek a képeknek
az Istenanya elsõ ikonjaival való évszázadokon és szá-
mos ismétlésen keresztül megõrzött hasonlósága szol-
gál. A hasonlóság egyáltalán nem lehetetlen, mivel az
ikonok másolásának jellegzetessége az a törekvés, hogy
a tiszteletnek örvendõ ikont a lehetõ legapróbb rész-
letekig megismételjék, így a �másolatok� közül számos
darab szintén csodatévõvé vált.

Az Istenanya nagy tisztelettel övezett ikonjainak
nagy része bizánci mintára tekint vissza és a 6. század-
tól kialakuló keleti ikonográfiát követi. Ezeken a ké-
peken Szûz Mária lepelszerû ruhában (khitón), fõkötõ-
ben és a fejét, ill. felsõtestét befedõ köpenyben (mapho-
rion) van. Lábán vörös cipõt visel. A khitón és a fõkötõ
rendszerint kék, a maphorion meggyszínû vagy kék,
aranyszínû szegéllyel és három csillaggal a ruházat fej-
részén, a homloknál, ill. a vállakon. Ezek a szüzesség
csillagai, az Istenszülõ háromszoros szüzességére utal-
nak, a szülés elõtt, alatt és után. A piros cipõ és az
aranyszínû díszítések szintén szimbolikusak, az Isten-
anya, a Dávid király nemzetségébõl származó szûz és a
Mennyek Királynõjének királyi méltóságára utalnak.
A III. Egyetemes (efezusi) zsinat mondta ki, hogy Szûz
Mária �valóban Isten anyja�, az ikonokra ennek
rövidítése került: MP QV. Az orosz ikonokra görögül is
ráírták az Istenszülõ nevét, ill. a hagiosz, hagia (szent)
szavakat.

A kivételes tiszteletnek örvendõ vlagyimiri Megha-
tódott Istenanya ikon miatt a Ruszban az egyik legelter-
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jedtebb Istenanya ábrázolás a Meghatódott Istenanya
(oroszul: Umilenyije) lett. A Vlagyimiri Istenanya ikon-
ján az Istenszülõ és a Kisded látható, szoros, de
gyengéd ölelésben. Ez a viszonylag késõn, a 10. század-
ban megjelent ikonográfiai típus az anyaság témáját
illetve az Isteni Gyermek jövendõ szenvedéseit emeli
ki. A bizánci hagyományban az ábrázolást Glükophilu-
szának (édes csók) ill. Eleuszának (irgalmas, könyörü-
letes) nevezik. A Meghatódott Istenanya érzelmes, kife-
jezõ és szelíd ábrázolása nagyon közel állt az orosz
mûvészethez. Az Istenanya másik bizánci ikonográfiai
típusa a Hodigitria/Hodégrétia (azaz Útmutató) a Szmo-
lenszki Istenanya õsi ikonjának köszönhetõen vált
ismertté. A Szmolenszki Istenanya ikonját egy bizánci
hercegnõ, Vlagyimir Monomah édesanyja hozta a
Ruszba. A moszkvai Novogyevicsij kolostorban az ikon
tiszteletére építették a Szmolenszkij székesegyházat. A
14. században vált ismertté a Tyihvini Hodigitria/Hodé-
gétria ikon, amelyet a legendákban két híres bizánci
ikonnal azonosítottak, a konstantinápolyi Hodigitriával
és az Istenanya római (lodi) ikonjával. Ezen az ikontí-
puson az Istenszülõ bal karján tartja a Kisdedet, jobb
kezével rámutat, imádságával hozzá fordul. Az Orans
(azaz Imádkozó) ikontípus az Istenanyát szembõl,
gyermeke nélkül ábrázolja, karját az égre emeli könyör-
gõ mozdulattal. Ezt a típust gyakran festették oltár-
freskóként. A kijevi Szófia székesegyházban található
Orans mozaikábrázolást csodatévõként tisztelik és a
Ledönthetetlen fal elnevezést kapta. A 12. századtól vált
ismertté a Ruszban az Orans típus Megtestesülés vál-
tozata, amelyen az Istenanya a keblén egy medaliont
visel. A medalionban benne van a Kisded képe (a bi-
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zánci hagyományban az ikont Blakherniotisszának ill.
Nagy Panhagia-ikonnak is nevezik). Mellkép változatát
Istenanya, a Jelnek (Bogomatyer-Znamenyije) nevezik,
ezzel az ikonnak tulajdonított csodára utalnak, amely
akkor történt, amikor Novgorodot szuzdali csapatok
ostromolták. A Hagioszoritissza (Khalkoprateia) ikonokon,
a Deészisz kompozícióban az Istenanya a Kisded nélkül
szerepel, háromnegyedes fordulatban állva látható,
imádkozó kéztartással, a Paraklészisz (azaz Közbenjáró)
ikonon pedig Szûz Mária kezében tekercs található a
Krisztushoz szóló ima szövegével. Ezeket a képeket jól
ismerték a Ruszban. A Hagioszoritissza ikonográfiai tí-
pushoz sorolják az egyik legrégebbi, nagy becsben tar-
tott orosz ikont, a Bogoljubovói Istenanyát.

Az ikontípusok elnevezését az Istenanyához kap-
csolódó jelzõk adhatják, figyelembe kell venni azonban
azt is, hogy ugyanazok a jelzõk különbözõ ikonográfiai
típusoknál is elõfordulhatnak. A 16�17. századi orosz
mûvészetben különösen széles körben elterjedtek azok
az ikonok, amelyek ikonográfiája az Istenszülõ irodal-
mi jelzõin alapult. �Soha el nem hervadó virág�, �Ál-
dott öl� �Elhunytak megjutalmazója�, �Szomorkodók
öröme�, �Bûnösökért közbenjáró�, �El nem égõ csipke-
bokor�, �Kéz által nem érintett hegy�, �Átjárhatatlan
ajtó� stb. Az ikonográfiai típus leggyakoribb elneve-
zését az a város vagy helység adja, ahol az adott ikon
található (pl. Vlagyimiri, Szmolenszki, Tolgai, Tyihvini,
Kazanyi, Ahtiri Istenanya stb.).

A fejedelmek körében különösen nagy tiszteletnek
örvendett az égi seregek ura, Mihály arkangyal, akinek
a nevét gyakran viselték az orosz fejedelmek. Mihály
arkangyalt ábrázolták a katonák vértezetén és a zászló-
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kon. A tiszteletére szentelték fel a moszkvai Kremlben
található Arhangelszkij székesegyházat, ahol a nagyfe-
jedelmek és uralkodók kriptái is találhatóak. Az égi
erõk �láthatatlan� világát az ikonokon is ábrázolják,
megjelenéseik leírásának megfelelõen. Az angyalok és
arkangyalok, szeráfok és kerubok olyan szellemi lé-
nyek, amelyek nem egyszer látható formában jelentek
meg az embereknek. Ezekrõl a jelenésekrõl az Ó- és
Újszövetségben illetve a szentek legendáiban is olvas-
hatunk. Az angyalokat szárnyakkal és diadémmal, dús
hajjal, hajukban pánttal ábrázolják, egyik kezükben
botot, másikban gömböt, ill. tükröt tartanak. A bizánci
császárt körülvevõ udvartartáshoz hasonlóan az an-
gyalokat és arkangyalokat a Mennyei Király szolgái-
ként ábrázolják. Drágakövekkel és igazgyönggyel
ékesített dalmatikát viselnek, amelyet a mellkasuknál
széles, övszerû anyaggal fognak össze. Ennek az
anyagnak az egyik végét átvetik az egyik kezükön.
Mihály arkangyalt, az �égi seregek urát�, a �mennyor-
szági seregek kapitányát� fegyverzetben, szárnyas
lovon ábrázolják. Az óhitû mûvészetben nagyon nép-
szerû volt ez az apokaliptikus látomásokon alapuló áb-
rázolás.

A szentek ábrázolásának alapjául mindig a szentek
valóságos vonásai szolgáltak. Az egyéni jellegzetes-
ségek mellett (hajszín, szakáll, fiatal, középkorú vagy
idõsödõ kinézet) az ikonográfia meghatározza a ru-
házatot is, amelynek alapján azonnal meg lehet állapí-
tani, hogy a szent a szentek melyik csoportjához tar-
tozik és ennek a csoportnak milyen attribútumai van-
nak. Az apostolokat és prófétákat khitónban és hima-
tionban, az evangelistákat kezükben az Evangélium-
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mal, a prófétákat a jövendöléseiket tartalmazó tekercs-
csel, a cárokat és uralkodókat díszes ruhában és
koronával, a vértanúkat fegyverzetben és köpenyben,
kezükben fegyverrel és kereszttel, a szentéletû egyházi
vezetõket fõpapi miseruhában, a szentéletû szerzete-
seket a megfelelõ szerzetesi viseletben, kezükben teker-
csekkel; a szent szüzeket az Istenanyához hasonlóan,
fedett fejjel, maphorionban ábrázolják, kezükben ke-
reszttel, illetve elõfordul, hogy elõkelõ származásukra
drágakövekkel díszített ruhával utalnak (Szent Barba-
ra, Szent Katalin). Egyes szentek öltözete az adott tör-
ténelmi kornak megfelelõ sajátosságokat mutat. A Ke-
leten élõ Damaszkuszi Szent János pl. turbánt visel,
Szent Kirill és Alexandriai Szent Atanáz keresztmintájú
mitrában (püspöki süvegben) vannak, Szent Szpiridont
pedig fonott mitrával ábrázolják. Az öltözet részletei
változhatnak a kompozíció kontextusától vagy a meg-
jelenített történettõl függõen. A harcos Szent Györgyöt
és Szent Demetert katonai fegyverzetben ábrázolják
lovon ülve vagy a Deésziszben ünnepélyes dalmatiká-
ban és köpenyben. Az egyes szentek attribútumaiban is
lehetnek egyéni sajátosságok. Pál apostol, az Újszövet-
ség jelentõs részének (Pál apostol levelei) írója kódexet
tart a kezében, úgy, mint az Evangélisták; Péter apostol
a prófétákhoz hasonlóan kibontott tekercset tart a ke-
zében, amelyen a következõ felirat látható: «Òû åñè
Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà æèâàãî» (�Te vagy a Krisztus, az élõ
Isten Fia.�). A bizánci ikonográfiának ezen részletei arra
hivatottak, hogy a szent életének fontos körülményeire
hívják fel a figyelmet. Az orosz ikonfestõk is precízen
alkalmazták ezeket, mivel a hagiografikus irodalomhoz
és a liturgikus szövegekhez hasonlóan ezek is az Ókori
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Kelet, Róma és Bizánc mindennapjairól és kultúrájáról
szolgáltak sok történelmi részlettel. Ezáltal az orosz nép
történelmi ismeretekhez is jutott.

A Ruszban egyidejûleg egy új, nemzeti, Bizánctól
független ikonográfia létrehozására irányuló folyamat
zajlott, ami elsõsorban a helyi szentek ábrázolásában
nyilvánult meg. Míg a fejedelmi pecséteken a Ruszt
megkeresztelõ Vlagyimir nagyfejedelmet a bizánci csá-
szárhoz hasonlóan koronával ábrázolták, az elsõ orosz
szentek, Borisz és Gleb az ikonokon olyan nemzeti vise-
letben jelentek meg, amelyet Bizáncban nem ismertek,
orosz fejedelmi, prémszegélyû fejfedõt viseltek és kü-
lönleges szabású, elöl háromszögletû köpenyt. Törté-
nelmi szempontból fontos sajátosságokat figyelhetünk
meg az egyházatyák ábrázolásainál is. Szent Pjotr és
Alekszij moszkvai metropoliták és a novgorodi és rosz-
tovi püspökök klobukot (különleges süveget) viselnek,
amely a konstantinápolyi pátriárka által adományozott
különleges cím jele, Szent Jónás pedig prémszegélyû
mitrát, �metropolitai süveget� visel. A Ruszban már a
12. században kezd kialakulni egy önálló ünnepi iko-
nográfia. Andrej Bogolujbszkij fejedelem az Istenanya
tiszteletére új, Bizáncban nem ismert ünnepet vezetett
be, Szûz Mária Oltalma elnevezéssel. Ennek ábrázolása
teljesen önálló orosz ikonográfiai alkotás. A kép az
orosz egyházi mûvészetre jellemzõ közösségi érzés ki-
fejezõdése, aminek az a törekvés szolgál alapjául, hogy
sok ember közös imádságát ábrázolják, egy közös kó-
rusban egyesítve minden teremtmény hangját, a Min-
den lélek dicsérje az Urat! címû imádsággal tökéletes
összhangban. A 15�16. században az új ikonográfiák
megalkotása különösen intenzívvé vált, mivel új szen-
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teket kezdtek tisztelni és különös kedveltségnek kezd-
tek örvendeni a szentek életét, ikonok történetét vagy
ószövetségi ciklusokat megjelenítõ ikonok. Számos új
ikonográfiai típus alapjául szolgált valamilyen him-
nusz.

Az orosz ikonfestészetre jellemzõ a hagyomány-
tisztelet, a régi képek becsben tartása és a görög ikon-
festõk tekintélyének elismerése. Mindazonáltal már a
11. században meg lehet figyelni az önálló ikonográfia
fejlõdését, amely a 16�17. században nemcsak a bizán-
ci, de a nyugat-európai mûvészetbõl is merített motí-
vumokat és a pravoszláv képzõmûvészeti kánonnak
megfelelõen magába olvasztott nemcsak különálló ké-
peket, de kompozíciós sémákat is. Ez a folyamat megfi-
gyelhetõ például a 16. századi orosz ikonfestõk tevé-
kenységében, akik 15. századi német metszeteket hasz-
náltak fel alkotásaikhoz. Ez különösen elterjedt gyakor-
lat volt Rettegett (Félelmetes) Iván idején, az Illusztrált
Krónikasorozat (Licevoj Letopisznij Szvod) írásakor. Az
orosz mûvészek a realisztikus formákat úgy stilizálták,
hogy közben megõrizték a kompozíciós sémát valamint
néhány részletet, a háromdimenziós teret pedig szim-
bolikussá, síkbelivé alakították át. Az ikonfestõk az ere-
deti mintát csodálatosan át tudták alakítani, a hétköz-
napi, valósághû és konkrét ábrázolás átadta a helyét a
magasztosnak és ideálisnak.

Az ikonok jelentõsége az orosz egyházi mûvészet-
ben a magas ikonosztázban fejezõdött ki. Az ikonosz-
táz, amely az oltárt választja el attól a tértõl, ahol az
imádkozók állnak, minden pravoszláv templomban
megtalálható, függetlenül annak méretétõl. A bizánci
templomban található, hasonló célokat szolgáló mell-
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véd, a templon, egy nem túl magas oszlopsor, ahol az
oszlopok között, az architráv (felsõ, vízszintes gerenda)
függesztik az ikonokat. Az orosz �magas ikonosztáz�
többszintes. A 16. századig az ikonokat közvetlenül
egymás mellé, az oldalfalakba szerelt vízszintes fage-
rendákra helyezték el. A 17. században jelentek meg a
faragott, keretes ikonosztázok, képállványok, amelyek-
ben minden ikon külön keretbe volt foglalva. Az iko-
nosztáz nemcsak építészeti konstrukció, de bonyolult
festészeti kompozíció is, szigorúan meghatározott
renddel. Az ikonosztázban fentrõl lefelé, sorról-sorra
fokozatosan, idõrendi sorrendben tárul fel az Üdvtör-
ténet, azaz az Isteni Kinyilatkoztatás története, a Krisz-
tus eljövetelérõl szóló prófétai jövendölések (próféták
sora), az evangéliumi történetek (ünnepek sora),
Krisztus második eljövetele és az Utolsó Ítélet sora
(Deészisz-sor). A Deészisz és a Próféták sorában a kö-
zépsõ, a Krisztust és az Istenszülõt ábrázoló ikonokhoz
képest a többi szimmetrikusan helyezkedik el. Az Ün-
nepek sor ikonjai az evangéliumi eseményeket balról
jobbra haladva jelenítik meg, idõrendi sorrendben. Az
ikonosztáz alsó sorát helyi sornak nevezik, ebben a sor-
ban az ikonok elhelyezésének nincs szigorúan megha-
tározott rendje. A helyi sor közepén található a királyi
kapu, jobb- és baloldalon az északi, ill. déli ajtó. Az
ikonosztáz ajtóin is ikonok láthatóak. A helyi mûvészeti
centrumtól és kortól függ, hogy ezek mit ábrázolnak.
A 16. században a Próféták sora felett megjelent az
Õsatyák sora, amely az emberiség történetének kezde-
teihez, Ádámhoz, Évához, Ábelhez és más õsatyákhoz
vezet vissza.
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1. 3. Az orosz ikonfestészet technikája
Az orosz ikonfestészeti technika az antik mûvészet,
azaz többek között a hellén fajjúmi arcképek hagyo-
mányait folytató Bizáncból származik. Az ikonokat fa-
táblára festik, amelyre kréta alap kerül. Erre viszik fel
rétegekben a festéket. A rétegesség a festett ikon alap-
vonása. Az antik festõkhöz hasonlóan a bizánci mûvé-
szek különbözõ technikákat alkalmaztak: enkausztika
(viaszban oldott festék), mozaik (színes kõ- vagy üveg-
darabokból kirakott kép) és tempera (a festéket tojás-
sárga alapú emulzióban vagy növényi, ill. állati enyv-
ben oszlatják fel). Amikor a Rusz felvette a keresztény-
séget, az enkausztika technikát már nem használták. Az
orosz ikonokat a 17. századig kizárólag temperával fes-
tették, az ikonfestõk a 18�19. században kezdtek olaj-
festéket is használni.

A Ruszban az ikontáblákat fõként hársfából készítet-
ték, de találkozhatunk fenyõfából, lucfenyõbõl, sõt céd-
rusból készült táblákkal is. Az ikontáblát gyakran több
részbõl ragasztják össze. A táblát a fa erezetére merõ-
leges lécekkel erõsítik meg, hogy a fa ne vetemedjen
meg. A festendõ felületen gyakran található egy mé-
lyedés, ez az ún. kovcseg, azaz bölcsõ. A kovcseg körüli
kiemelkedõ felület a központi ábrázolásnak sajátos
keretet ad. A kereten belül lévõ, középsõ részt a közép-
kori festõk gyakran szvet névvel illették, azaz fénynek
nevezték. Az ikontábla elõlapjára idõnként speciális,
drága szövetet (pávoloka) ragasztottak, erre vitték fel az
alapozó krétaréteget, a levkászt. Ezt az alapot alaposan
lecsiszolták és ennek eredményeképpen egy, szinte az
elefántcsonthoz hasonlítható, sima felület keletkezett.
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A festõ elõször felvázolta a rajzot, ezután kezdett hozzá
a festéshez. A körvonalakat finom ecsettel, legtöbbször
fekete, ritkábban színes festékkel festették. Néha ez a
rajz a felette lévõ rétegeken keresztül is kivehetõ ma-
radt. Az ikonokon a legfontosabbak az arcok, ezeket
festették meg utoljára. Az ikonfestõ mindig a háttér
megfestésével kezdte munkáját. A hátteret festették,
vagy arannyal, ill. ezüsttel vonták be. A középkori ira-
tokban is említést tesznek arról, hogy egy ikon festék-
kel vagy arannyal készült. Az aranyozás úgy történt,
hogy speciális réteget vittek fel a felületre (pl. fokhagy-
ma levébõl vagy lakkból) és erre ragasztották a lehe-
letfinom aranylemezeket. A háttér és a nimbuszok ara-
nyozása után fogtak neki a táj, az épületek és a ruházat
festéséhez. Utoljára festették az arcokat. A legegysze-
rûbb festési mód a háromrétegû. Elõször az elõkészítõ,
rendszerint legsötétebb színt, majd a világosabbat és
végül a fehér színû részeket festették. Ez a sorrend egy-
szerû eszközökkel is térhatást nyújt: a legalsó réteg
azon részei, amelyekre nem visznek fel további rétege-
ket, mintegy árnyékba kerülnek azáltal, hogy a több-
rétegû világos részek kiemelkednek. A ruhák egyes
részleteit, a díszítéseket vagy akár a frizurában lévõ
választékot gyakran arannyal festették. Aranyleme-
zeket és aranyport is használtak, amelyet valamilyen
kötõanyaggal kevertek össze. Az arcok festését a vázlat-
rajz elkészítése után az alsó réteggel kezdték (ún. szan-
kír: okker, szén, fehér és cinóber, zöldes vagy barnás
keveréke), ezzel teljesen kitöltötték az arc és más lát-
ható testrészek felületét. Ezután az okkerezés kezdõ-
dött, azaz testszínû okkert vittek fel a megfelelõ részek-
re egy vagy több rétegben, arcvonásokat, némi �arc-
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pírt� (cinóberpirossal) festettek, végül pedig a fehér ré-
szek készültek el. Az újabb rétegeket mindig azután vit-
ték fel a felületre, miután az elõzõ réteg teljesen meg-
száradt, így lehetett elkerülni a festékek véletlen keve-
redését. Az ikonfestõ a munkához szükséges összes fes-
téket elõre elkészítette. A festékhez használt anyagokat
finom porrá törték, és valamilyen anyaggal, enyvvel
kötötték meg. A munka befejezõ szakaszában az ikont
egy olifának nevezett speciális réteggel, ill. lakkal von-
ták be, hogy megóvják a nedvességtõl, és megõrizzék a
fényét, a színek élénkségét.
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2. A Kijevi Rusz

A 9. század második felében létrejött óorosz állam a leg-
erõsebb volt Európában. 882-ben Oleg fejedelem, aki
Rurik után kormányzott Novgorodban, Kijevet nevezte
ki az egységes állam fõvárosává. Ezt az 1130-as évekig
létezõ államot a történettudományban Kijevi Rusznak
nevezték el. Vlagyimir fejedelem megkeresztelkedé-
sekor a Kijevi Rusz határai északon a Ladoga-tónál és a
Balti-tengernél húzódtak (novgorodi régió Novgorod
és Pszkov városokkal). Keleten az állam a mordvin és
cseremisz törzsek által lakott területekkel volt határos
(Rosztov, Murom, Rjazany városok), délen a Fekete-
tenger melléki sztyeppékig nyúltak (kijevi régió: Kijev,
Csernyigov, Perejalszlavl), nyugaton pedig a balti tör-
zsek (litvánok, pruszok) által lakott területekkel érin-
tkezett (Polocki Fejedelemség Polock és Minszk váro-
sokkal). A 11. század közepén Bölcs Jaroszlav felosztot-
ta fiai között az államot és számukra külön-külön rész-
fejedelemségeket jelölt ki, azonban névleg továbbra is
elismerték a kijevi fejedelemnek a vezetõ szerepét és
felsõbb hatalmát, ez csak Msztyiszlav Velikij, azaz Nagy
Msztyiszlav halála után (1132) veszett el véglegesen.
Ezen, viszonylag rövid idõ alatt alakult ki a Kijevi Rusz
kultúrája, amely hatalmas területet egyesített, függet-
lenül attól, hogy a felaprózódó majd újraegyesülõ feje-



delemségek határai állandóan változtak vagy egyes te-
rületek más államok fennhatósága alá kerültek. A kul-
turális egység alapja a pravoszláv vallás volt. A kijevi
metropoliták folyamatosan õrizték kapcsolatukat a
konstantinápolyi pátriárkával, függetlenül attól, hogy a
Rusz metropóliájának fõvárosa már a 13. században el-
vesztette történelmi jelentõségét. A Kijevi Rusz mûvé-
szete meghatározó hatást gyakorolt az óorosz kultúra
egészére.

Vlagyimir Szvjatoszlavics nagyfejedelem, akinek az
uralkodása alatt a Rusz felvette a kereszténységet, a bi-
zánci császár húgát, Annát vette feleségül. A dinaszti-
kus házasság nemcsak a politikai uniót, de a Konstan-
tinápolyhoz fûzõdõ közvetlen kulturális kapcsolatokat
is biztosította. Az évkönyvekben tesznek említést Kons-
tantinápolyból érkezõ építészekrõl és festõkrõl, akik
részt vettek a kijevi Gyeszjatyinnaja (Tized)templom és
a kijevi és novgorodi Szófia székesegyház építésében és
díszítésében. A kijevi Barlangkolostor Paterikonjában
az Istenanya mennybevitele (Uszpenszkij) székesegy-
ház építése céljából (1073�89) Cárgrádból (Konstanti-
nápoly óorosz elnevezése) érkezõ építészekrõl olvasha-
tunk. A Szófia székesegyház (1037�40) és az Arany-
tetejû Szent Mihály kolostor (1108�1113) fennmaradt
freskói és mozaikjai arról tanúskodnak, hogy a kijevi
mûvészet a legmagasabb szintû konstantinápolyi szín-
vonalat is elérte, ahonnan továbbra is hívtak görög mû-
vészeket. A fejedelmi építkezések grandiozitása és a
belsõ díszítés gazdagsága szemléletesen tanúskodik az
új hit erejérõl és az istenfélõ fejedelmek hatalmáról.
Nem véletlen, hogy a templomok építésének és díszí-
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tésének akkora figyelmet szentelnek az orosz króniká-
sok, akik nemcsak az alapkõletételrõl és a felszentelés-
rõl, de idõnként a falfestmények készítésérõl és a nagy
becsben tartott ikonokhoz készített nagy értékû
okladokról is szót ejtenek. Az alábbi idézet is szemlélteti,
hogy milyen lelkesültséggel beszél Kijevrõl Ilarion met-
ropolita: �Tekints e méltóságteljesen tündöklõ városra is, a
pompázó templomokra, az erõsödõ keresztény hitre. Vesd te-
kintetedet a szent ikonokkal díszített, tündöklõ, tömjéntõl
illatozó és Istent fennkölt dicséretekkel magasztaló városra!
(Elmélkedés a törvényrõl és a kegyelemrõl c. mû, 9. szá-
zad, Iglói Endre fordítása)

E korai idõszak ikonjairól ugyanakkor csak a Rusz
északi részén, Novgorodban fennmaradt mûvek alap-
ján tudunk ítélni, a kijevi ikonok ugyanis az 1240-es
tatárjáráskor teljesen elpusztultak, éppúgy, mint a cser-
nyigovi, polocki és szmolenszki alkotások. Az ikonok
egy része a Szófia székesegyházban volt (1045�1053), a
többi ikon eredete írásbeli források, az évkönyvírók fel-
jegyzései, szentek legendái és történelmi elbeszélések-
krónikák alapján ismert. Az alkotások jelentõs részérõl
nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani a kelet-
kezésük helyét. A szentképek nagy távolságokra törté-
nõ szállítása a középkorban megszokott dolog volt.
Azokban az esetekben, amikor az ikon története doku-
mentált, különleges történetekrõl olvashatunk. A Vla-
gyimiri Istenanya híres csodatévõ ikonja például, amely
jelenleg az Állami Tretyakov Képtár épületegyüttesé-
hez tartozó templomban található, 1132-ben érkezett
Konstantinápolyból Kijevbe, 1155-ig a Kijev mellett ta-
lálható Visgorodi kolostor templomában õrizték,
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ezután került Vlagyimirba, az ikon tiszteletére épített
Uszpenszkij székesegyházba. 1389-ben innen is elszállí-
tották, ezúttal Moszkvába, hogy elhárítsa Timur Lenk
támadását. A 15. század végétõl az 1920-as évekig a
Rusz fõ szentképét a moszkvai Kremlben található Usz-
penszkij székesegyházban õrizték. Ebben az idõben a
Kremlben gyûjtötték és õrizték a legrégebbi relikviákat
és ikonokat, amelyeket a Rusz különbözõ központjaiból
szállítottak oda.

A moszkvai Kremlben található Uszpenszkij székes-
egyház ikonjai között található a legrégebbi orosz ikon
is, amelynek keletkezése a 11. század közepére datál-
ható. A nagyméretû, kétoldalas ikon elõlapján Hodi-
gitria/Hodégétria Istenanya ábrázolás, hátoldalán
Szent György mellképe látható. Az Istenanyát ábrázoló
lapját a 16. században teljesen átfestették, a hátoldalán
lévõ eredeti kép viszont szinte sértetlenül megmaradt.
Az ikon eredete ismeretlen, rendszerint Novgorodhoz
vagy Kijevhez kötik. A történelmi kontextus mindkét
esetben Bölcs Jaroszlav nagyfejedelemre utal, aki a ke-
resztségben a György nevet kapta. Személyéhez köthe-
tõ a novgorodi Jurjev kolostor megalapítása és a Kijev-
ben, a Szófia székesegyház közelében található Szent
György templom építtetése. A közelben építettek még
egy templomot, Szent Irina tiszteletére, Bölcs Jaroszlav
hitvese ugyanis ezt a nevet viselte. A tatárok mindkét
templomot lerombolták. A kijevi Szent György temp-
lom felszentelésének napja bekerült az egyházi év nap-
tárába, és minden évben, november 26-án Szent
György napjaként ünnepelték. Érdemes egyúttal ösz-
szevetni a Bölcs Jaroszlav által építtetett templomokat
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a konstantinápolyi mûemlékekkel: a fõ székesegyház a
Szófia, azaz az Isteni Bölcsesség nevet kapta (a kijevi
Szófia templom mintájára), a fõ városkaput Aranyka-
punak nevezték el (a konstantinápolyi Aranykapu
mintájára), ill. hogy a Szófia székesegyház mellett Szent
Irina tiszteletére emeltek templomot (vö. konstanti-
nápolyi Szent Ilona templom). Néhány évvel azelõtt,
hogy Kijevben Jaroszlav nagyfejedelem megépíttette a
Szent György templomot, Konstantinápolyban Kons-
tantinosz Monomakhosz bizánci császár 1043-ban fel-
építtette a Manganai Szent György templomot és ko-
lostort. A császárt késõbb itt temették el.

Szent György és Szent Demeter a legnagyobb tisz-
telettel övezett szent katona-vértanúk közé tartoztak.
Nevüket gyakran viselték a Rusz fejedelmei. Az Usz-
penszkij székesegyházból származó ikonon a fiatal
Györgyöt különleges szépségben és nyugodt méltó-
sággal ábrázolják, egyszerre testesíti meg az erõt és az
eleganciát. Arca szokatlanul világos, ami a legrégebbi
enkausztika technikával készült ikonokra emlékeztet.
Arcvonásai kifinomultak, a vonalvezetés pontos, jól
körülhatárolt. Az ívelt szemöldökök alá rajzolt hatal-
mas szemek nyugodtan és magabiztosan tekintenek
elõre, tekintete kissé oldalra irányul, ami elmélyültsé-
get, befelé fordulást sugall. Arcának élénk, mintegy a
bõrén át világító pírja kiemeli az arc különleges fényét
és fokozza a belülrõl sugárzó fényt. György arcáról vi-
lágít a frissesség és a belsõ tisztaság. A frontális elhe-
lyezkedés, a köpeny és a vértezet vörös színe, a sötét
árnyalatú részek, a köpeny ujja, a vékony lándzsa, a
kard markolata, az ingbõl látszódó keskeny sáv kiváló

2. A Kijevi Rusz44



kontrasztot képez az arcból sugárzó különleges fény-
nek, amelynek idealizált szépsége magára vonja a te-
kintetet. Szokatlan az ikon nagy mérete is (174×122
cm), emiatt feltételezhetõen egy nagyobb templom-
ban, egy speciális, üvegezett ikonszekrényben helyez-
hették el, ahol az ikon mindkét oldalát meg lehetett
tekinteni. A nagyméretû, kétoldalú táblaképek szere-
pérõl és elhelyezésérõl a szakemberek körében még
ma sincs teljes egyetértés. Az ilyen ikonokat valószínû-
leg körmenetekre vitték, de imádkozás céljából is kiál-
líthatták õket.

A másik legrégebbi fennmaradt ikon, a Péter és Pál
apostol ikon (Novgorodi Múzeum, 11. sz. közepe) szin-
tén a novgorodi Szófia székesegyházból származik. A
Megváltó a trónon ikonnal együtt (Megváltó arany rizában,
riza=speciális fémborítás, amely csak az arcot, kezet és
lábat hagyja szabadon) Rettegett (Félelmetes) Iván pa-
rancsára Moszkvába szállították, majd késõbb vissza-
került a novgorodi Szófia székesegyházba. Mindkét
ikon valószínûleg az ikonosztáz oszlopközeire volt ki-
függesztve. Ezek a táblaképek is szokatlanul nagymé-
retûek (236×147 cm). A moszkvai Kremlben maradt
Megváltó ikont 1700-ban teljesen átfestették és az ere-
deti képrõl csak az ikonográfia alapján lehet véleményt
alkotni. Az apostolokat ábrázoló ikonon viszont, ha
nem is teljes mértékben, de megmaradt az eredeti fest-
mény. Egészalakos ábrázolásról van szó, az apostolok
kissé egymás felé fordulnak, felettük pedig a magasban
Krisztus látható. A baloldalon álló Pál apostol bal kezé-
ben könyvet tart, jobbjával, áldó kéztartással önmagára
mutat, mintegy hallgatva az elõtte feltáruló isteni igaz-
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ságot. Péter apostol bal kezében tekercs, kulcsok és ke-
reszt van, jobbjával felfelé, Krisztusra mutat. 

Krisztus és tanítványai néma társalgásban egyesül-
nek, errõl tanúskodnak kézmozdulataik és testtartásuk.
Az ikonfestõ követte a még a kora keresztény korban
kialakult ikonográfiát, az apostolokat és Krisztust az
Egyház szimbólumaként ábrázolja. Az ikont fémborítás
(oklad) díszítette, amit egészen a 20. század közepéig
egyszer sem vettek le róla. A festmény sajátosságai
alapján arra lehet következtetni, hogy a képet és az
ezüst okladot egyszerre készítették. Ez a ritkaságszámba
menõ eset, azaz, hogy a 11. század közepérõl származó
ikon eredeti formájában, az eredetileg is az ikonhoz ké-
szített nagy értékû foglalatával együtt fennmaradt, le-
hetõvé teszi, hogy a festményt az eredeti elgondolás-
nak megfelelõ mûvészi kontextusban vizsgáljuk. A régi
ikonok többségén ugyanis a míves díszítés létezésérõl
csak a díszítést a táblához erõsítõ szögek helyei tanús-
kodnak. Az ikon elemzése megvilágítja a novgorodi
ikonográfia fejlõdésének sajátosságait. A Péter és Pál
apostol alakját körülvevõ széleket (polje) speciális gyan-
tával kenték be, és erre erõsítették rá a szenteket ábrá-
zoló fémborítást (oklad). A felsõ szélen ötalakos Deé-
szisz, kétoldalt szent katonák, önzetlen gyógyítók és
szentéletû asszonyok alakjai. Késõbb ez az összeállítás
a novgorodi ikonokon hagyományossá válik. Az oklad
csak a szentek arcát, kezét és lábfejét hagyta szabadon
és minden egyebet beborított (szélek, háttér, a szentek
ruházata). A fémborítás nélküli részeket a 16. század-
ban teljesen újrafestették. Az oklad alatti részen viszont
az apostolok ruházata teljesen megõrzõdött eredeti, 11.
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századi formájában. A kifinomult színek, a ruhák re-
dõzése és a könnyed vonalvezetés mind az ábrázolás
természetességéhez járulnak hozzá. Pál apostol élénk
világoskék, Péter sötétkék khitónt visel, arany díszítés-
sel. Az apostolok rózsaszínû és sárga himationját mint-
egy átjárja a redõkön keresztül átszûrõdõ fény, ami
élénken emlékeztet a bizánci ikonokra és a 11. századi
kéziratokban található miniatúrákra. A kompozíció ele-
meinek harmonikus összhangja a klasszikus hellén mû-
vészetet idézi. A Szófia székesegyház mozaikjaitól el-
térõen az apostolok ábrázolása nélkülözi a fizikai, testi
erõ megjelenítését. Az alakok majdnem frontális ábrá-
zolása szinte betölti az egész teret. A redõk vonalának
ritmusa, a karcsú alakok és a talajt alig érintõ, felülrõl,
függõlegesen ábrázolt lábfejek az alakoknak sajátos
könnyedséget kölcsönöznek. A kötetlenséget sugalló
testhelyzet, a természetes, egyben magasztos gesztusok
nélkülözik a dinamikát. Az apostolok nyugalmat és el-
mélyültséget sugároznak. 

A 12. század elejére a 11. század második felében
kialakult hagyományok folytatása jellemzõ, mindamel-
lett, hogy néhány új jellegzetesség is feltûnik. Minde-
nekelõtt dinamikusabb stílust, nyitottabb és apróléko-
sabban ábrázolt emocionalitást és részletezettséget
figyelhetünk meg. A 12. század elejére, elsõ negyedére
datálható az Angyali Üdvözlet ikon (Állami Tretyakov
Képtár), amely szintén kifejezetten nagy táblára készült
(238×168 cm), azonban már nem jellemzõ rá az a mo-
numentalitás, amely a korábban vizsgált 11. századi
ikonokra jellemzõ volt. Az ikon a novgorodi Jurjev
monostor Szent György katedrálisából származik,
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amelynek alapkövét 1119-ben tette le Nagy Msztyiszlav
fejedelem és amelyet fia, Vszevolod Msztyiszlav ural-
kodása alatt szenteltek fel, 1130-ban. Az írásos források
szerint Rettegett (Félelmetes) Iván utasítására az ikont
Moszkvába szállították és a Kremlben, a Blagoves-
csenszkij (Angyali Üdvözlet) székesegyházban állítot-
ták ki. Elképzelhetõ, hogy a képet a Gorogyiscsi Bla-
govescsenszkij templom számára készítették, amely a
Volhov folyó jobb partján, a Jurjev monostorral szem-
ben állt. A Blagovescsenszkij templomot 1103-ban
építették, ám az eredeti formájában nem maradt fent,
mert a 14. század közepén átépítették. Késõbbi leírá-
sokban az ikon eredetét tévesen Velikij Usztyuggal
kapcsolták össze és az ikon az Usztyugi Angyali üdvözlet
elnevezést kapta. A novgorodi eredet történelmi hite-
lessége ellenére ez az elnevezés a sajátos ikonográfiai
kompozícióra is átterjedt. Sajátossága a testet öltött kis
Jézusnak Mária mellkasán történõ ábrázolása, a Kisded
mintegy átsugárzik az Istenanya ruháján. Az Istenanya
fejét kissé lehajtva hallgatja az örömhírt, amelyet
Gábriel arkangyal hozott számára. Kezében bíbor gom-
bolyag. Egy apokrif elbeszélés szerint Mária az angyali
üdvözlet pillanatában a Jeruzsálemi székesegyház kár-
pitján dolgozott. A magasban az Öregkorú Krisztus
(Vethij Gyenymi) kerubokkal körülvéve ül a trónon, ál-
dásra felemelt jobb kezébõl a Szentlelket szimbolizáló
kék sugár száll alá Szûz Mária felé. Az ábrázolás szem-
léletesen fejezi ki a megtestesülés titokzatos tanítását.
Minden ikonográfiai elem mély tartalommal bír. Még a
Kisded alakjával párhuzamosan futó fonál is jelképes,
hiszen Krisztus halálakor a jeruzsálemi templom kár-
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pitja kettéhasadt. Az ikon többször is megújult, az
arkangyal alakjának alsó részét újrafestették és Szûz
Mária alakja sem maradt fenn teljes épségében, az
arkangyal arca és ruházata azonban csodálatos módon
megõrzõdött. Az arc finom, aranyló okker színe mint-
egy belsõ fénytõl sugárzik. Ezt a belsõ fényt erõsítik a
hajtincseket elválasztó és a ruhák redõit kiemelõ
aranyszínû vonalak. Az arkangyal test- és kéztartása,
ruhájának redõzete, sõt még az arcvonásai is részben a
kijevi Szófia-székesegyház mozaikjára emlékeztetnek,
bár itt a vonalvezetés dinamikusabb és könynyedebb,
az arc alig észrevehetõen oválisabb, az angyal feje kissé
hátrahajlik, kezét finoman megemeli és mindez a na-
gyobb belsõ és külsõ dinamizmust szolgálja. Ez a moz-
galmasság és az árnyalt emocionalitás az ikont az
Aranytetejû Szent Mihály-kolostor székesegyházának
mozaikjaival (1112 körül) ill. a Daphni kolostor mozaik-
jaival rokonítja (1000 körül).

A Jurjev monostorból származik a nagyméretû Szent
György ikon (Állami Tretyakov Képtár, 1130 körül),
amely a szent egészalakos ábrázolása. A Szent György
székesegyház fõ ikonjáról van szó. A táblaképet több-
ször megújították, és nagyszámú, különbözõ idõkbõl
(14�19. század) származó változtatásokkal maradt fenn.
Az eredeti festménybõl a fejdísszel ékesített frizura és a
rózsaszínû nimbusz õrzõdött meg, a szent arcát és ke-
zeit a 14. század elején újrafestették. A szent alakján és
ruházatán különbözõ idõszakokban számos változta-
tást hajtottak végre, de a sziluett és az eredeti rajz nem
változott. A változtatások ellenére sugárzó az eredeti
kép fenségessége. Az erõs, széles vállú alak frontális
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helyzetben látható. Enyhén kifelé fordított könyökei a
sziluettnek sajátos kifejezõerõt kölcsönöznek és a tér-
hatáshoz is hozzájárulnak. A katonák bizánci ábrá-
zolásának megfelelõen Szent György teljes fegyver-
zetben látható. Bal kezében lándzsa, jobbjában kard,
hátán kerek pajzs. Részletesen kidolgozott a vértezete,
a vállszíj, a gazdagon díszített ruházat, a finom arany-
díszítésû vörös köpeny. A fejdísz vértanúságának és égi
jutalmának jelképe. A szent nyugalmat és erõt sugároz.
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3. Az óorosz állam központjainak 
mûvészete a 12. század második felétõl 

a 13. század elsõ harmadáig 

Az 1130�40-es években az óorosz állam egyes régióinak
és fejedelemségeinek pozíciója végérvényesen meg-
gyengült. Kijev elveszítette vezetõ szerepét és megnõtt
az egyes városok, azaz a fejedelemségek és régiók (föl-
dek) központjainak jelentõsége. Gazdasági és politikai
önállóságuk, ill. az egyes régiók határai állandóan vál-
toztak aszerint, hogy a belharcokban melyik fejedelem
aratott gyõzelmet. A részfejedelemségek idõszakában
számos központ jött létre. Polockban, Halicsban, Rja-
zanyban, Szmolenszkben, Csernyigovban, Turovban és
a továbbra is vonzónak számító Kijevben a gyõztes feje-
delmek templomokat és kolostorokat építtettek, ilyen
módon is megerõsítve pozíciójukat. A legerõsebbé és
legbefolyásosabbá ekkor a Vlagyimir-szuzdali Fejede-
lemség vált, vezetõi megkapták a nagyfejedelmi stá-
tuszt. Novgorodban a politikai berendezkedés sajátos
formája alakult ki. A fejedelemséget erõs bojárnemzet-
ségek irányították, közülük választották ki a poszad-
nyikokat (helytartó). A fejedelem szerepe fokozatosan a
hadvezéri kötelezettségekre korlátozódott. Az egyes fe-
jedelemségekben a fejedelmek arra is törekedtek, hogy
befolyást gyakoroljanak az egyházi életre. Fõvárosaik-
ban új egyházmegyéket próbáltak létrehozni és élükre
� Konstantinápolyt megkerülve � a saját jelöltjeiket
próbálták állítani. Sõt, arra is kísérletet tettek, hogy



önálló metropóliát hozzanak létre. A 12. század máso-
dik felében püspökségek jöttek létre Szmolenszkben,
Halicsban, Rjazanyban, Turovban, Vlagyimirban, Szuz-
dalban és más helyeken. Az orosz egyházat több évig
tartó konfliktus õrölte fel, amikor a Kijevi metropólia
élére, Konstantinápoly beleegyezése nélkül, Kliment
Szmoljaticsot nevezték ki, aki ellen a rosztovi, szmo-
lenszki püspök, sõt még a novgorodi püspök is fellé-
pett. A viszályok és instabilitás ellenére a 12. század má-
sodik felének mûvészetében egy új, az egész óorosz
állam területén egységes stílus kialakulása figyelhetõ
meg, a déli és nyugati régióktól egészen az észak-keleti,
novgorodi határterületekig. A Kijevi Rusz virágzása
idejére jellemzõ grandiózus székesegyházak építése
már a múlté, ebben az idõszakban kisebb méretek vol-
tak jellemzõek. Ennek megfelelõen az ikonok mérete is
változott. A 12. század második felébõl sokkal több ikon
maradt fenn, mint az elõzõ idõszakból és ebben a kor-
szakban is igen jelentõsek a novgorodi alkotások. 

3. 1. A novgorodi földek
Csaknem egy évszázadig � a 12. század közepétõl a 13.
század közepéig � tart a novgorodi bojárnemzetségek
kiélezett harcának idõszaka. A harc tárgya nemcsak az,
hogy melyik fejedelmi ágból kérjenek fel valakit feje-
delemnek, hanem az is, hogy Novgorod elitje közül kit
válasszanak meg a novgorodi fejedelem poszadnyikának
(helytartó). Novgorodban a fejedelem hatalma állan-
dóan gyengül, szerepe fokozatosan a zsoldos szerepére
korlátozódik, és a novgorodi bojárság hol szerzõdéses
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kapcsolatba lép a fejedelmekkel, kiválasztva egyik vagy
másik fejedelmet, különbözõ fejedelemségekhez iga-
zodva, hol pedig idõszakosan megszakítja velük a kap-
csolatot. Ugyanakkor nõ a poszadnyik szerepe, aki egyre
erõsebb politikai hatalomra tesz szert. A hatalom kivá-
lasztásos jellege nemcsak az államrendszerben és azok-
nak a legnagyobb bojárnemzetségeknek az anyagi le-
hetõségeiben mutatkozott meg, amelyek birtokai a
novgorodi földek hatalmas területeire terjedtek ki, ha-
nem a sajátos egyházi berendezkedésben is. A 13. szá-
zadban Novgorodban létrejött az úgynevezett archi-
mandrátus, amely a Jurjev monostor apátjainak válasz-
tott intézménye volt, és amely ugyanúgy, mint néhány
Novgorodhoz közeli kolostor, nem a püspök, hanem a
poszadnyik és a bojárok alárendeltje volt. A bojárnem-
zetségek képviselõinek körébõl kerültek ki a kolostorok
gazdasági vezetõi, õk biztosították a földterületet, épít-
tették a templomokat és szabták meg a kolostori élet
irányításának módját. A novgorodiak sajátos politikai
berendezkedése meg kellett, hogy mutatkozzék az
önálló mûvészeti irányzat fejlõdésében, mivel a közép-
kori mûvészet jellegét óriási mértékben a megrendelés
feltételei, a megrendelõ kívánsága és ízlése határozta
meg.

A század közepe táján keletkezett az Istenanya, a Jel
(Bogomatyer, Znamenyije) elnevezésû novgorodi ikon;
hozzá fûzõdik Novgorod 1169-es (1170-es) csodálatos
megvédése Andrej Bogoljubszkij szuzdali nagyfejede-
lem hadaitól. A nagyfejedelem azért küldte sok város-
ból összegyûjtött, hatalmas seregét Novgorodba, hogy
megbüntesse a novgorodiakat, akik törvénytelenül
szedtek adót (dany) a fejedelem birtokában lévõ Dvin
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körzetében. A harcosok elõre örültek a gazdag zsák-
mánynak és már felosztották egymás között Novgorod
utcáit, hogy melyik utca jut az õ városuknak. A novgo-
rodi és moszkvai évkönyvekben a Monda a csodáról
elbeszéli, hogy Novgorod ostromának harmadik éjsza-
káján Ilija (Ioann) novgorodi érsek Krisztus hangját
hallotta, aki megparancsolta neki, hogy fogja az Iljin
utcai Megváltó templom (Szpasz na Iljin) oltárképét, az
Istenszülõ ikont és vigye fel a város erõdjére. A szuz-
daliak által kilõtt nyílvesszõk eltalálták a képes felével a
város felé fordított ikont és az így kapott �sebekbõl�
könnyek folytak. A támadókra sötétség borult, és vak-
ságtól sújtva egymást kezdték öldösni, a novgorodiak
pedig a városfalak mögül kitörve szétverték az ellen-
séges hadakat, és olyan mennyiségû foglyot ejtettek,
hogy számuk ámulatba ejtette a krónikaírót. Azok,
akiknek sikerült elmenekülniük, nemcsak zsákmány
nélkül, de a kínzó éhségtõl is szenvedve tértek haza. Ez
után a gyõzelem után a novgorodi Istenszülõ ikont a
város védelmezõjének kezdték tartani. A táblakép Nov-
gorod leginkább tiszteletben tartott, csodatévõ ereklyé-
je. A 14. században az Istenanya, a Jel ikont áthelyezték
a tiszteletére épített kõtemplomba. A 17. században kõ-
bõl épült a nagy Znamenszkij székesegyház. A 20. szá-
zad végén az ikont a novgorodi Szófia székesegyház-
ban helyezték el.

A jel (znamenyije) szó, amely eredetileg Novgorod-
nak a Szûzanya segítségével és támogatásával történt
csodás megmenekülésére vonatkozott, késõbb magá-
nak a csodatevõ ikonnak az elnevezésévé válik. Az el-
nevezés Ézsaiásnak, a Megváltó születésére vonatkozó
próféciájára (Ézs. 7,14) is utal, vagyis arra a Jelre, hogy
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Krisztus Szûztõl születik. Az ikon kétoldalas, nyélhez
van erõsítve és hordozható. Ilyen kegyképeket vittek
az ünnepi ájtatosságokra, a körmenetekre. Elõlapján a
Szûzanya mellképe látható, felemelt kezekkel, keblén
Krisztus-Emmánuel arcképes medalionnal. Az Isten-
anya, a Jel ikonográfiai típust Istenanya, a Megtestesülés-
nek is nevezik. Az Istenanya, a Megtestesülés ábrázolás a
10�13. században gyakran megjelenik pénzérméken és
pecséteken, a monumentális festészetben és ikonokon
mind Bizáncban, mind Oroszországban, aminek oka,
hogy ezt az idõszakot az Eucharisztia (Oltáriszentség)
témája iránti különös figyelem jellemzi. Kijevi ásatások
alkalmával találtak néhány 11. század végi, a megtes-
tesülést ábrázoló pecsétet. A konstantinápolyi Vlahern
templomban volt egy hasonló ikonográfiájú, nagy tisz-
teletben álló ikon, lehetséges, hogy a novgorodi ikon
ennek a másolata.

Az Istenanya, a Jel táblakép hátlapján, a két kézzel
áldást osztó Krisztus elõtt két imádkozó szent látható.
Egy késõbbi feljegyzésben az alakok mellett feliratok is
voltak Péter apostol és Natália vértanú nevével, de a
régi feliratok nem maradtak fenn, mivel a késõbbiek-
ben az eredeti arany hátteret kicserélték. Néhány ku-
tató feltételezi, hogy az Istenszülõ szüleinek ábrázolá-
sáról van szó, Joachimról és Annáról, ami összhangban
van a Krisztus megtestesülése témával (Szmirnova). Az
ikont többször felújították. A nyílvesszõktõl megsérült
elõlapon lévõ eredeti képbõl csak a sötétkék, aranysze-
gélyes maphorion néhány apró részlete és az Istenszülõ
ruhája maradt fenn, valamint a Kisded képét körülvevõ
medalion aranyszínû szélének részlete, amelynek hát-
terében épségben megmaradt az arany betûkkel odaírt
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XC (Jézus Krisztus). A festmény többi része a 16. szá-
zadból származik.

A hátlapon a szentek ábrázolása jól megõrzõdött, a
12. század közepén készült eredeti festményeket lát-
hatjuk. A század elejének mûvészetével összehasonlít-
va a festési technika egyszerûsödött. Az alakokat telje-
sen szimmetrikusan helyezték el, azonos testtartásban,
enyhén hátravetett fejjel, Krisztusra nézve. Imára emelt
kezük azonos tartású. Az alakok érzelmi kifejezõ ereje
ugyanakkor erõsödik. A szent beesett arcára mély rán-
cok kerültek, a szemöldökét bánatosan kissé felhúzza.
Az új mûvészi nyelvezet jellemzõ vonása egyrészt a
fehér vonalazás, redõzés, másrészt a fényt szimbolizáló
fehér vonalakkal az arcokat tették plasztikusabbá. Fõ
mûvészeti eszközzé ekkor a vonal válik. A vonalas stili-
zálás eljárásait, amelyek a 12 század második felében a
bizánci mûvészet �expresszív� stílusára jellemzõek, az
óorosz ikonokon és freskókon is alkalmazták. Az ikon
sötétkék, vörös és okker szín kombinációjából kiala-
kított színvilága jellemzõ lesz a novgorodi ikonfesté-
szetre.

A 12. század második felében és a végén festett iko-
nokon a két stilisztikai irányzat párhuzamos jelenléte
figyelhetõ meg. Az elsõ, az elmélkedõ, meditatív irány-
zat megõrzi a fejlõdésnek azt a vonalát, ami szerint a
Szófia székesegyház mozaikjai és freskói keletkeztek.
Erre az irányzatra a vonalak könnyedsége, a kompozí-
ció nyugalma és harmóniája jellemzõ. A második irány-
zat a vonalas stílus egyik válfajának tekinthetõ. A két
irányzat kombinációjának kitûnõ példája a 12. század
végérõl származó, A Megváltó nem kézzel alkotott kép-
mása, hátoldalán a Hódolat a kereszt elõtt ikon (Állami
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Tretyakov Képtár). Ez az ikon is novgorodi eredetû.
Közvetlen adatok nincsenek a történetérõl, de az isme-
retes, hogy Novgorodban már a 12. század elején volt
egy Szentkép templom. Egy évkönyv közlése szerint
1191-ben a Dobrinyina utcában, ugyanazon a helyen,
ahol az elsõ templom állt, épült fel az új, Szpasz Nye-
rukotvornij (Megváltó nem kézzel alkotott képmása)
templom. Fennmaradt egy 1262-ben (1282-ben) készült
novgorodi kézirat (Állami Történeti Múzeum), amely-
nek fejlécére rámásolták az ikon mindkét oldalának a
képeit: a Szpasz Nyerukotvornijt, az elõtte hódoló angya-
lokkal és kerubokkal. Lehetséges, hogy mind az ikon,
mind a kézirat a Szentkép templomban készült. Ké-
sõbb, valószínûleg Rettegett (Félelmetes) Iván cár korá-
ban, az ikon Moszkvába került, és a moszkvai Kreml-
ben lévõ Uszpenszkij templomban õrizték.

Az ikon viszonylag kisméretû (77×71 cm) és majd-
nem négyzet alakú. A kép egészét Krisztus arca foglal-
ja el, amelyet világos okker színû nimbusz vesz körül;
ebbe hajfürtöket és a kettéválasztott szakáll végét is be-
lefestették. A nimbuszba festett keresztet drágakövek
ábrázolásával díszítették. A novgorodi ikon külön-
legessége az egyenletes okker színû háttér. A Szpasz
Nyerukotvornijt rendszerint egy kendõre festve szokták
ábrázolni, arra a kendõre utalva, amellyel Krisztus
megtörölte az arcát, és amelyen csodálatos módon
megõrzõdött annak a lenyomata. Az arcot vékonyan
felvitt aranyos okker rétegekkel festették, a kontúrokon
mélyzöldes árnyékokkal, ami a 12. század elejének
technikájára emlékeztet, a kompozíció aszimmetriája és
az energikus vonalvezetés viszont az évszázad máso-
dik felére utal. Az ívelt szemöldökök, a hatalmas sze-
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mek, az alig észrevehetõen elfordított fejjel ellentétes
oldal felé nézõ pupillák, a szakáll lágyan árnyékolt sö-
tét vonala, amely kiemeli a kiugró járomcsontokat és a
beesett arcot, a kis, vékony, enyhén görbe orr, a szem-
öldökök feletti részek plasztikus kiemelése fokozza a
kép belsõ feszültségét. Az ikon ragyogó, nagy értékû
kegytárgy benyomását kelti, amit hangsúlyoz a vékony,
arany színnel vonalazott hajfonatok ragyogása. Krisz-
tus arcának szépsége kifinomult, fennkölt, egyben asz-
ketikusan szigorú. Az ikon színvilága az aranyos okker
különbözõ árnyalatainak kombinációjára épül � az arc
sötét mézszínû, a nimbusz világos aranyszínû, a háttér
sötétebb arany. A hátlapon lévõ festmény teljesen más
technikával készült. Egyes tudósok feltételezése szerint
késõbb keletkezett. Középpontjában fehér alapon, a
Golgotán álló nagy, barna, a pravoszláv hagyományok-
nak megfelelõ, nyolcvégû kereszt látszik; keresztezõ-
dési pontját koszorú � Krisztus halál feletti gyõzelmé-
nek jele � díszíti. A kereszt elõtt hódol Mihály és Gáb-
riel arkangyal. Baloldalon Mihály lándzsával (amellyel
Krisztus oldalát átdöfték), jobbra pedig Gábriel, kezé-
ben botot tart, a boton ecetbe mártott szivaccsal, amely-
lyel Krisztus szomjúságát oltották. Felettük, a kereszt
vízszintes gerendájának két oldalán a Hold és a Nap
emberarcú ábrázolása látható, följebb ripidionokat tartó
szeráfok és hatszárnyú kerubok. A hegy mélyén lévõ
fekete barlangban Ádám koponyáját ábrázolták. Az
ikon fehér hátterén jól olvashatóak a fekete és vörös
színû feliratok, amelyek a szereplõket és a tárgyakat ne-
vezik meg. A gazdag színvilág, a ragyogó színárnyala-
tok, a sötét és világos ellentéte, a ruhák redõzete, a
fehér vonalakkal fényezett és cinóberpiros arcpírral
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színezett plasztikus arcok arról tanúskodnak, hogy az
ikon festõje a novgorodi Szpasz na Nyeregyice temp-
lom (a nyeregyicai dombon álló Megváltó templom)
freskóihoz közeli dinamikus, vonalas stílus követõje
volt.

A kétoldalas novgorodi ikon ikonográfiája Krisztus
megtestesülését és keresztáldozatát dicsõíti. A két oldal
tematikája szoros kapcsolatban van, és rokon vonáso-
kat mutat a Nem kézzel alkotott képmás ünnepének
liturgikus egyházi énekeivel, amelyek a Szentháromság
második személye (a Fiú) megtestesülésének titkát tár-
ják fel. Isten, a Logosz láthatatlan, ennél fogva ábrázol-
hatatlan volt egészen a megtestesüléséig, ez a Nem
kézzel alkotott képmás Edesszából Konstantinápolyba
történõ átvitele (augusztus 16.) ünnepén elhangzó egy-
házi énekek fõ témája. Krisztus Nem kézzel alkotott kép-
mása, amelynek lenyomatát csodálatosan megõrizte a
konstantinápolyi Nagy Császári Palota Fároszi Isten-
anya templomában elhelyezett kendõ (Mandilion),
igen széles körû ismertségre tett szert a keresztény vi-
lágban. Késõbb ugyanide hozták át a Krisztus arcle-
nyomatát õrzõ agyaglapot (Keramidion). Az eredeti
képrõl másolatok készültek, amelyek közül legkorábbi-
nak a Sínai-félszigeten található Szent Katalin kolostor
10. századi bizánci háromrészes ikon egyik szárnyán
lévõ ábrázolást tartják. Keletkezését közvetlen kapcso-
latba hozzák Bíborbanszületett Konstantin császár
megrendelésével, akinek uralkodása idején az ereklyét
Konstantinápolyba vitték. A Sínai ikon eredetileg tripti-
chon volt, amelynek középrészén szerepelt a Mandi-
lion másolata. A fennmaradt és összeillesztett oldal-
szárnyakon Tádé apostol látható, aki Edesszában hir-
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dette a kereszténységet, valamint Abgár edesszai király,
aki kezében tartja a Krisztus arcát megörökítõ, arany-
rojtos fehér kendõt. Említésre érdemes a Mirozsszkij
kolostor Szpasz Preobrazsenszkij (Megváltó Színevál-
tozása) székesegyházának freskója is (1140), ahol a
Mandilion és a Keramidion a megfelelõ görög feliratok-
kal együtt látható. A Nem kézzel alkotott képmás ábrá-
zolásának másik változatán csak az arcot örökítették
meg, kétoldalt szimmetrikusan lecsüngõ hajtincsekkel
és dús, néha fürtökbe szétválasztott szakállal, mint a
novgorodi ikonon és a Szpasz na Nyeregyice templom
freskóján (1199, nem maradt fenn). A kendõt vagy dí-
szes, kiterített szövetként ábrázolják, arra utalva, hogy
Abgár a szövetet deszkára erõsítette, vagy gyûrõdések-
kel, ami a Nem kézzel alkotott képmás eredetének törté-
nelmi hitelességét hangsúlyozta. A novgorodi kétolda-
las ikon ritka példája annak, hogy a képmás nem szö-
veten, hanem arany háttérrel jelenik meg.

A bizánci �expresszív� stílust sajátos módon tükrözi
a Szent Miklós, szentek körében novgorodi ikon a 12. szá-
zad végérõl (Állami Tretyakov Képtár). A kép a moszk-
vai Novogyevicsi kolostorban, a Szmolenszkij székes-
egyházban volt, ahová a legenda szerint Rettegett
(Félelmetes) Iván cár vitette át. Szent Miklós mellképe
látható rajta ezüst háttérrel, a szent jobb kezével áldást
oszt, a baljában egy csukott Evangéliumot tart. Az ikon
szélein szenteket láthatunk � az elsõ orosz szenteket
(Borisz és Gleb), szent gyógyítókat (Kozma és Damján),
valamint szentéletû asszonyokat. A felsõ szélen az elõ-
készített trónt, a Hetoimasziát látjuk az Evangéliummal
és egy kereszttel, ez Krisztus második eljövetelének és
az Utolsó ítéletnek a szimbolikus ábrázolása. Az ikon
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kompozícióját tekintve (a széleken ábrázolt szentekkel)
szembetûnõ a Szófia székesegyházból származó Péter
és Pál apostolok ikon hatása. Lehetséges, hogy a fõkép
ezüst háttere is a fémborítás (oklad) imitációja. A finom
ezüst vonalazás a szentek ruháin is fellelhetõ. Az arc-
vonások, a ráncok, a hajfürtöket és a szakállt szétvá-
lasztó fehér vonalak, a ruhák redõzete, valamint az arc
felfokozott érzelmi feszültsége jelzi, hogy az ikon az
�expresszív� irányzatot képviseli. Az arcot továbbra is
pláv technikával festették, fokozatosan vitték fel az egy-
re világosabb rétegeket, így fokozatos az átmenet a
fénybõl az árnyékba. Az ikon arányait tekintve felmu-
tat néhány sajátosságot. A törzzsel összehasonlítva a fej
nagynak tûnik, az alak oldalsó körvonalait a széleken
található képek lemetszik. Mivel a figura nem látható
teljesen derékig, a figyelem a szent arcára összponto-
sul. Miklós, a lükiai Mira püspöke (6. század), aki szá-
mos csodájáért, amelyeket mind életében, mind halála
után hajtott végre, a csodatevõ melléknevet kapta, na-
gyon népszerû volt Oroszországban. Ábrázolásai,
kezdve a kijevi Szófia székesegyház falfestményeivel,
minden óorosz templomban megtalálhatóak. A 12. szá-
zad végén Novgorodban is templom épült a tisztele-
tére. Kijevben már a 11. században jegyezték a szent
életérõl szóló legendákat, amelybe olyan epizódok is
belekerültek, amelyek görög szövegekbõl nem ismere-
tesek. A novgorodi ikon hangsúlyozza, hogy az igaz hit
rendíthetetlen védelmezõjét látjuk. Miklós arca hosz-
szúkás, háromnegyedes fordulatban látható, õsz haj-
fürtökkel szegélyezett homloka kifejezetten magas,
nagy szemei figyelmesen és vizsgálódóan néznek elõre,
szemöldökeit kissé felhúzza. A szigorú arc szabályos,
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nemes vonásaival az elmélyült, koncentrált gondolko-
dást fejezi ki.

Más hangulat és más stilisztikai sajátosságok jel-
lemzik azt a kisméretû Gábriel arkangyal ikont, amely
Az aranyhajú arkangyal néven ismert (Állami Orosz
Múzeum), és amely a Szent Miklós ikonhoz hasonlóan
a 12. század végén vagy a 13. század elején készült. Az
arkangyal ikonja a kompozíció alapján ítélve a Deé-
szisz-sor tagja volt. A nagy szemek, a szokatlanul szé-
les, fekete szemöldökök és a fekete szempillák, amelyek
ellentétben állnak a nagyon világos hajjal, líraisággal és
leheletnyi szomorúsággal ruházzák fel a képet. A haj-
fürtöket arany vonalak választják szét, a tincsek a vilá-
gos okker himatiónra hullanak, az arany vonalazás (ún.
ássziszt) pedig a cinóber színû khitónon is jelen van. Az
arcon, a kerek állon, a markáns orron, a kis, telt ajkakon
fokozatos az átmenet a fénybõl az árnyékba, ami
fokozza az arc plasztikusságát. 

A 12�13. század fordulóján keletkezett novgorodi
mûvekre jellemzõ két stilisztikai tendencia (expresszív
vonalvezetés és a térbeli, plasztikus ábrázolásmód) is-
mertetõjegyei együttesen jelennek meg a moszkvai
Kremlben található Uszpenszkij székesegyház Megha-
tódott Istenanya ikonján. A kép eredete nem ismeretes,
de hasonlósága a novgorodi ikonokhoz arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ezt a képet is a 16. században hozták
Moszkvába, amikor Rettegett Iván (Félelmetes) az
orosz föld legrégebbi szent ereklyéit a Moszkvai Állam
fõvárosában gyûjtötte össze. Az Istenanya ragyogó, vi-
lágoskék, aranyos szegélyû maphorionja és a Kisded
aranyos okkerszínû ruházata az ikonnak ünnepélyes
atmoszférát kölcsönöz. A ruhák redõzetének zaklatott-
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sága, a himation bonyolultan tekergõ vége a vonalas sti-
lizálás tipikus vonásai. Az arcok ugyanakkor fokoza-
tosságot, lágyságot biztosító pláv technikával készültek.
Az ikon számos ikonográfiai sajátosságot mutat fel. Az
Istenanya olyan ábrázolásai, amelyeken az arcával
hozzá simuló Kisded egyik kezével megáldja õt, a má-
sikban tekercset tart, Bizáncban az Eleusza (Megható-
dott) elnevezést kapták. Az Uszpenszkij székesegyház
ikonján a Kisded bal kezével oszt áldást, ami azt jelzi,
hogy ez az ikon mintegy tükrözi az eredeti szentképet.
Az Istenanya fejét aranymintás barna kendõ fedi. Ez
néhány görög Istenanya ikonon, és orosz ikonokon is
megfigyelhetõ, például a Sztaraja Russzából származó
Umilenyije ikonon (Állami Orosz Múzeum, 13. század).
Lehetséges, hogy az aranyos díszítésû kendõ a csoda-
tevõ ikon aranyozott okladját imitálja.

A 12. század eleji bizánci mûvészetre jellemzõ szem-
lélõdõ, spirituális stílus sajátosságai a 13. századi Bizánc
mûvészetében újra felbukkantak. Ez részben reakció
volt azokra a tragikus eseményekre, amelyek akkor kö-
vetkeztek be, amikor a keresztesek 1204-ben elfoglalták
Konstantinápolyt. A szemlélõdõ stílus azzal a törekvés-
sel is magyarázható, hogy a Bizánci Birodalom virág-
zása során keletkezett jelentõs alkotások felé fordultak
illetve másolni kezdték a 11�12. században keletkezett
kéziratokat is. A jelenség azonban nem korlátozódott a
kéziratokra, hanem széles körben terjedt. A korai Kom-
nénosz-kori mûvészet jellegzetességeit életre keltõ al-
kotások a 13. század elején nemcsak Bizáncban, hanem
Szerbia és Oroszország területén is születtek. Ezt a stí-
lust képviseli a novgorodi Gyeszjatyinnaja kolostor
Rozsgyesztvo Bogorogyici (Istenszülõ születése) temp-
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lomából származó, 13. századi, novgorodi Istenanya
elszenderülése ikon (Állami Tretyakov Képtár). A nagy-
méretû (155×128 cm) ikon arany hátterû, csak az alján
található egy nagyon keskeny sötétzöld csík. Az Isten-
anya mennybemenetelének �felhõs� ábrázolása a 11.
században alakult ki. A Szent Jánosnak tulajdonított
apokrif elbeszélés szerint az apostolok azokról a he-
lyekrõl, ahol az evangéliumot hirdették, felhõkön jutot-
tak el az Istenanyához, hogy elbúcsúzzanak tõle. A Szûz
Mária ágyánál az apostolokon kívül Szent Dénes,
Athén elsõ püspöke és Dionüszosz Aeropagita püspök,
híres misztikus írások szerzõje áll. Az ágy mögött Krisz-
tus áll, aki a kezében az Istenanya lelkét szimbolizáló
pólyába bugyolált kisbabát tart. Kétoldalt két sorban az
apostolok láthatók. Testtartásuk statikus, a tartózkodó
kézmozdulatok bánatot fejeznek ki, az egyforma kife-
jezésû arcok vonásai is hasonlóak. A felhõkön látható
apostolok apró figuráinak testtartása ezzel szemben di-
namizmust sugároz, kézmozdulataik energikusak. A fel-
hõk mögül látszódik az arany csillagokkal hintett, sö-
tétkék ég. Ugyanígy csillagos kék ég formájában ábrá-
zolták a mennyet is, ahová az angyalok felviszik az
Istenanya lelkét. Az álló apostolok alakjai súlytalanok,
lábuk alig érinti a földet. Az arany háttér azt a hatást
kelti, hogy a mennyei fény elárasztja a teret, a háttér
egyúttal csodálatosan kiemeli a világoskék, rózsaszínû,
okker árnyalatú ruhákat, a lebegõ angyalok testtar-
tását.

Ennek a stílusnak a különbözõ változatait figyel-
hetjük meg a 13. század elején, és elsõ felében készült
novgorodi ikonokon. Ezek az ikonok, amelyekre a
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Komnénosz-kori mûvészet elveinek többé-kevésbé kö-
vetkezetes megvalósítása jellemzõ, szintén mutatnak
új, eredeti vonásokat, amely a fokozatosan, lépésrõl-
lépésre kialakuló nemzeti mûvészet születését jelzi.
A Beloozerszk városából származó Istenanya elszendere-
dése ikont (Állami Orosz Múzeum) a régi ikonokhoz
hasonlóan nagy táblára (155×106 cm) festették. Ikonog-
ráfiai szempontból az ikon rokon a Vlagyimiri Isten-
anyával, lehetséges, hogy a híres bizánci ikon másolata.
A pláv technikával festett arc, a mély olajzöld árnyékok
és az okker vékony rétegekben történõ fokozatos
felvitele, a cinóber gyengéd piros színe és az éles fény-
foltok hiánya a beloozerszki ikont olyan szentképekhez
teszik hasonlatossá, mint Az aranyhajú arkangyal vagy az
Uszpenszkij székesegyház Meghatódott Istenanya ikonja.
A kép jellege ugyanakkor a hangsúlyok áthelyezése
miatt jelentõsen eltér. Az Istenanya feje az arányokat
tekintve kicsit felnagyított, a maphorion kupolaszerû ha-
tást kelt, a kézmozdulatok merevek, a homlokon cinó-
ber színû vonalak jelölik a szemöldök feletti íveket, az
arc kifejezetten aszimmetrikus. A színek összhatása � a
fehér háttér, a zöld szélek és a cinóber színû nimbuszok
� a képet a novgorodi ízlésnek megfelelõen rendkívül
dekoratívvá teszik. Beloozerszkbõl származik még egy
ikon ebbõl az idõbõl, amely Péter és Pál apostolokat
ábrázolja. Ikonográfiai szempontból megfelel a Szófia
székesegyházból származó 11. századi képnek, a kom-
pozíció viszont jelentõs változásokon ment át. Mindkét
alak szigorú frontális helyzetben látható, a testtartásuk
azonos. A színvilág is eltérõ, kevésbé gazdag. Mindkét
apostol egyforma világoskék khitónt visel és hasonlóan
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világos okker- és világos rózsaszínû himatiónt. A mû-
veknek ehhez a csoportjához lehet sorolni a kétoldalas
Istenanya, a Jel ikont (hátoldalán egy vértanú ábrázo-
lásával, 13. század elsõ fele, Állami Tretyakov Képtár,
Pavel Korin Emlékmúzeum). A novgorodi Zverin ko-
lostorból származó ikon a 12. századi, híres novgorodi
csodatevõ kegykép legkorábbi másolata. A folytonos
vonalvezetés és a klasszikusan szabályos arányok az
elõzõ évszázad hagyományait követik. Az elõlap hát-
tere és az Istenanya keblén lévõ medalion aranyszínû,
az Istenanya maphorionját arany szegélyek és arany ró-
zsa-csillagok díszítik, a Kisded ruhája is arannyal borí-
tott. A díszítések gazdagsága arról tanúskodik, hogy az
Istenanya képe különös fontossággal bírt. Az ikon hát-
oldalán lévõ festmény másképpen, egyszerûbb tech-
nikával készült. A ruha redõzete stilizált, a dekoratív
részletek szimmetrikusak, a vértanú ábrázolása szigo-
rúan frontális. A szent vértanúnõ mellképének háttere
élénk cinóber színû. A novgorodi ízlésnek megfelelõ
nyílt, kifejezõ arcot a gondolatok és érzések egysze-
rûsége jellemzi. A helyi ízlés jellegzetes vonásai jellem-
zõek a Duhov kolostor Miklós ikonjára (Állami Orosz
Múzeum, 13. század közepe körül) is, amely ikonográ-
fiáját tekintve közel áll a novogyevicsi Szent Miklós
táblaképhez. A Duhov kolostor ikonján azonban a
hangsúlyos vonalvezetés, a szín és forma dekoratív ér-
telmezése nem hagy teret a Novgorod korai mûvésze-
tére jellemzõ plasztikus ábrázolásnak.
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3.2. A Vlagyimir-szuzdali földek
A vlagyimir-szuzdali régió mûvészetének virágzása és
az erõs fejedelemség kialakulása, amely a gyengülõ
Kijevtõl fokozatosan átvette az orosz földek központjá-
nak szerepét, Jurij Dolgorukij fia, Andrej Bogoljubszkij
nevéhez kapcsolódik. Jurij Dolgorukij Vlagyimir Mo-
nomah hetedik fia volt, akinek halála után, az évkönyv-
író szavai szerint �az orosz cárság sok részre kezdett bom-
lani�. Kijev egyik kézbõl a másikba került, egyes feje-
delmek néhány évig, mások csupán néhány napig kor-
mányoztak. Apja tervei ellenére, aki kitartóan küzdött
a Kijevi Nagyfejedelemség megszerzéséért, Andrej
Bogoljubszkij nem akart délen maradni és visszatért az
�erdõkön túli� szülõföldjére � így hívták a középkorban
azt a hatalmas területet, amelyen a rosztovi, szuzdali,
vlagyimiri, moszkvai és más, kisebb fejedelemségek
helyezkedtek el. Néhány városnak megegyezett a neve
egyes déli városokkal, ekkor az elnevezéshez hozzátet-
ték az �erdõkön túli� jelzõt, mint például a Jurij Dol-
gorukij által alapított Perejaszlavl Zalesszkij esetében.

Andrej Bogoljubszkij, aki tapasztalt katona és elõre-
látó politikus volt, reálisan felmérte, hogy milyen elõ-
nyöket tartogat a közép-orosz földek elhelyezkedése a
fejedelmek közötti állandó belviszályok és területi
felaprózódás idején, és látta, hogy a déli területek mi-
lyen védtelenek a polovecek állandó támadásaival
szemben. 1155-ben, egy éjjel, apja elõtt titokban tartva,
családjával és kíséretével együtt elutazott Visgorodból
(Kijevtõl 15-km-re található elõváros). A kolostorból ko-
rábban már magához vette az Istenanya-ikont, amelyet
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késõbb a Vlagyimir-szuzdali Fejedelemség fõvárosa
után Vlagyimiri Istenanyának neveztek el. Az ikon olyan
nagy jelentõségre tett szert a fejedelemség életében,
hogy a krónika minden katonai gyõzelmet �a Vlagyi-
miri Istenanya újabb csodájának� nevezett. A kegykép
a vlagyimir-szuzdali mûvészet mûvészi eszményképét
testesítette meg.

A évkönyvek ill. a mûalkotás jellegzetességei alap-
ján a Vlagyimiri Istenanya ikon eredetét Konstanti-
nápolyhoz kötik, ahol a 11. század végén vagy a 12.
század elsõ évtizedében készülhetett. A Meghatódott
Istenanya (Umilenyije vagy Glükophilusza, azaz édes
csók) ábrázolásáról van szó. Fenségesen szép arcát ara-
nyos okker igen vékony rétegeivel festették meg. A vé-
kony orr kissé hajlott, a piros ajkak zártak, a nagy sze-
mek határtalan szomorúsággal, ugyanakkor nagy ön-
uralommal és szelídséggel néznek elõre. A kifinomult
lelki alkat megfelel annak az esztétikai és lelki ideálnak,
amely Bizáncban alakult ki a 11. században, abban a
korszakban, amelynek a stílusát spirituálisnak, azaz lel-
kinek nevezték.

A Kisded arcát a festõ másképpen festette meg, az õ
arca picit világosabb. Az arckifejezése is más, a szemei
tágra vannak nyitva, tekintete tele van energiával és
erõvel. Mozgása hevességet tükröz, mintegy bátorítja
és támogatja a búslakodó Istenanyát. Az ikon kezdettõl
fogva kétoldalas volt, és körmenetekre szánták � alsó
részéhez e célra szolgáló nyelet rögzítettek. A hátlapján
fennmaradt festményt orosz mesterek készítették a 14.
század végén vagy a 15. század elején. Középpontjában
egy oltár látható az Evangéliummal és Krisztus szen-
vedéseit okozó eszközökkel � a kereszttel, a lándzsával,
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a botra szúrt szivaccsal, szögekkel és töviskoszorúval.
A kutatók az ikon elemzésekor kitérnek az elõlapon lé-
võ kép jellege és a hátlapon lévõ ábrázolás szenvedésre
utaló tartalma közötti kapcsolatra.

Ugyanehhez a mûvészeti irányzathoz tartozik a 12.
század közepén készült Bogoljubovói Istenanya ikon
(Vlagyimir, Knyaginyin kolostor, Uszpenszkij székes-
egyház). Története közvetlen kapcsolatban áll a vlagyi-
miri ikonnal. A 12. században írt mondákban megörö-
kítettek a Vlagyimiri Istenanya ikonjával kapcsolatos
néhány csodát, amelyek útközben történtek, vagyis
akkor, amikor Andrej Bogoljubszkij fejedelem család-
jával elhagyta Visgorodot. Az eseményeket ráadásul
egy szemtanú rögzítette, aki számos életszerû részletet
is leírt. Az egyik csoda akkor történt, amikor Vlagyimir
közelében, a Kljazma folyó mellett az ikont szállító sze-
kér megállt, és sehogy sem sikerült elmozdítani a lova-
kat a helyükrõl. Az ikont áttették egy szánra, de ez sem
segített. Éjjel Andrej fejedelem álmában megjelent
maga az Istenanya és megparancsolta neki, hogy ne
Rosztovba utazzon, ahová indult, hanem Vlagyimirba.
Az Istenanya jelenésének helyén késõbb várost ill. ko-
lostort alapítottak, amelynek temploma a Rozsgyesztvo
Bogorogyici, azaz az Istenszülõ születése nevet viselte.
A helyet Bogoljubovónak nevezték el, itt emelték fehér
kõbõl a nagyfejedelem palotáját. Andrej fejedelem ne-
véhez ettõl kezdve mindig hozzátették, hogy Bogol-
jubszkij, azaz Istenszeretõ. Ugyanígy kezdték nevezni
az Istenszülõ ikonját, amelyen Szûz Máriát úgy örö-
kítették meg, ahogy Andrej fejedelemnek megjelent �
imádkozás közben. Szûz Máriát egészalakosan ábrá-
zolták, a Kisded nélkül, háromnegyedes fordulatban
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jobbra, imádkozó kéztartással. Az ikon feltûnõen nagy-
méretû (105×185 cm) és a szélei is nagyobbak az át-
lagnál.

A Bogoljubovói ikonról a régi írásos forrásokban nem
történik említés. A legkorábbi írásos bizonyítékok a 18.
századból származnak, ezért az ikon keletkezési ide-
jére, és korai történetére csak a kegykép anyaga és kü-
lönbözõ közvetett történeti adatok alapján lehet követ-
keztetni. Andrej Bogoljubszkij Vlagyimirban 1155-tõl
1175-ig uralkodott, 1175-ben egy éjszaka orvul meg-
ölték bogoljubovói palotájában. A krónika szerint a vá-
roson kívül esõ palota és a Rozsgyesztvo Bogorogyici
kõtemplom alapjait 1158-ban rakták le. A bogoljubovói
palotaegyüttes alapítási idõpontját tartják a kép kelet-
kezési idõpontjának. A bogoljubovói templom feldíszí-
tésérõl lelkesen ír az évkönyvíró: �Az igazhitû Andrej
alapította a templomot a maga emlékezetére, és értékes iko-
nokkal, arannyal, drágakövekkel és nagy, felbecsülhetetlen ér-
tékû igazgyöngyökkel díszítette, ellátta különbözõ díszíté-
sekkel, jáspislapokkal és mindenféle fémdíszítéssel, úgy elhal-
mozva azt pompával, hogy belefájdul a szem a nézésébe, mert
teljesen elborítja az arany.� Amikor arról ír, hogy 1177-ben
Gleb rjazanyi fejedelem elpusztította ezt a templomot,
a évkönyvíró azt is megemlíti: �sok rosszat tett a bogol-
jubovói templomnak, amelyet pedig Andrej fejedelem csodás
ikonokkal és mindenfajta díszítéssel szépített meg.�

Tény, hogy Andrej Bogoljubszkij nagyfejedelem
rakta le a késõbbi Moszkvai Állam alapjait. Apja halála
után nagy fejedelemséget örökölt, de nem tért vissza
Kijevbe, mint valamennyi elõdje, hanem Vlagyimirban
maradt, és a várost a nagyfejedelemség fõvárosává
tette. Uralkodásának kiemelkedõ jelentõsége azonban
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nemcsak politikai és hadi sikereiben áll, hanem az egy-
házzal kapcsolatos szerepe is figyelemreméltó: nem
csupán templomépítõ tevékenysége jelentõs, de a Rusz
szellemiségének megalapozása, építése is, amelyben
központi helyet foglalt el az Istenanya és csodatevõ
ikonjainak a kultusza. Vlagyimir, Szuzdal, Rosztov fõ-
templomai az Istenanya ünnepeinek neveit viselték.
Andrej Bogoljubszkij katonai gyõzelmeinek emlékére
az orosz egyházban új ünnepek váltak hivatalossá. A
fejedelem vezette be Szûz Mária tiszteletére a Bizánc-
ban nem ismert Pokrov, azaz az Istenszülõ oltalma
ünnepet. Meg kell jegyezni, hogy a Pokrov legrégebbi
fennmaradt ábrázolása, amely a szuzdali Rozsgyesztvo
Bogorogyici székesegyház úgynevezett Aranykapuján
(12. század vége � 1222�1225) maradt fenn a legrégebbi
Pokrov ábrázolás és Szûz Mária ezen is pontosan úgy,
mint a Bogoljubovói ikonon, imádkozó testtartásban
látható.

A Bogoljubovói ikon mai formájában bizonyos mér-
tékben különbözik az eredetitõl. Az évszázadok folya-
mán nemcsak a festmény fizikai állapota változott, de
megjelentek rajta új részletek is. Így, minden bizonnyal,
a 12. század végén a felsõ szélére egy ötalakos, mellkép
Deésziszt festettek. A 13�14. század fordulóján jelent
meg a Megváltó ábrázolása a fõkép sarkában és az
Istenszülõ kezében egy ima szövegét tartalmazó te-
kercs. Bár rossz állapotban, de a 12. századi festmény
mégis a tábla egész felületén fennmaradt. Legjobb álla-
potban az Istenanya arca maradt ránk. A 12. századi
bizánci mûvészeti hagyományoknak, a Konstantiná-
polyra jellemzõ esztétikai ízlésnek és szépségideálnak
megfelelõen festették. Az arc kissé hosszúkás, az áll felé
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keskenyedõ, orra szembeszökõen hosszú, ajkait nem
szorítja össze nagyon erõsen, a szemöldökök vonala
könnyed és kerek, a mandulavágású szemek nagyok.
A szemek alatti árnyék sajátos vonalvezetése a tekintet-
nek különös kifejezõerõt, elmélyültséget és árnyalatnyi
bánatot kölcsönöz. A tekintet nem felfelé, Krisztusra
irányul, hanem kissé lejjebb, oldalra. Az alakot elmé-
lyült szemlélõdés és szelídség jellemzi. Az arcvonások
rajza kifinomult, a színek közötti átmenetek szokat-
lanul lágyak. Teljességgel hiányoznak a szögletes, ha-
tározott vonalak, a fény és árnyék kontrasztja nem éles,
a megvilágított részek árnyékolása fokozatos, vala-
mennyi térbeli forma lekerekítettnek tûnik. Az Isten-
szülõ sötétkék fõkötõt visel, amely most zöldnek lát-
szik, és vöröses, aranyszegélyes maphoriont. Az eredeti
kontúrok alig változtak. Az alak karcsú, mellette kétol-
dalt elég nagy terület marad szabadon, ami mélységet
ad a kompozíciónak. Lehetséges, hogy az ikont görög
mester festette, vagy orosz ikonfestõ, aki a virtuóz mes-
terségbeli tudást igen magas szinten sajátította el. A kép
a megrendelõ, Andrej Bogoljubszkij fejedelem ízlését
tükrözte, a Vlagyimiri Istenanya ikonhoz és a hozzá
hasonló konstantinápolyi mûvekhez igazodik. A klasz-
szikus festészeti hagyományok jellemzõek lesznek az
egész 12-13. századi vlagyimir-szuzdali mûvészetre,
amelyre ugyanakkor a késõi Komnénosz-kor vonalas,
expresszív stílusa nem hatott.

Eredetileg az Istenszülõ mindkét keze ki volt nyújt-
va, a sarokban pedig valószínûleg Isten jobb kezét ábrá-
zolták. Az ilyen ikonográfiai típus a Hagioszoritissza
(Khalkoprateia) elnevezést kapta annak a csodatevõ bi-
zánci ikonnak a nevérõl, amelyet a konstantinápolyi
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Khalkoprateia Istenszülõ templomban õriztek. Ez a
templom a mézpiac körzetében volt (a görög khalkos
jelentése: méz). A templom azért vált híressé, mert
benne helyezték el a Istenszülõ Palesztinából ideszállí-
tott ereklyéit � egy rizát és egy övet. A szent ereklyéket
tartalmazó, különösen értékes, �szent ereklyetartó�
(görögül �hagia szorosz�) mellett helyezték el a híres,
csodatévõ Istenszülõ ikont, amely a Hagioszoritissza
nevet kapta. A templom és az ikon sem maradt fenn, de
az ábrázolást bizánci pecséteken megismételték. Eze-
ken az Istenanya kinyújtott kezekkel imádkozó alakja
látható a Hagioszoritissza felirattal. Számos ábrázoláson
az Istenszülõ lábához odafestették a közbenjárásáért
imádkozó megrendelõt. Ezek a kegyképek rendszerint
fogadalmi képek voltak. Késõbb a bogoljubovói ikonon
az imádkozó Istenszülõ képét az imát tartalmazó, ki-
göngyölt papírtekercs ábrázolásával egészítették ki. Ez
a típus is kedvelt volt Bizáncban és a Paraklészisz (párt-
fogó, közbenjáró) elnevezést kapta. Tartalmi szempont-
ból a két típus gyakorlatilag azonos.

A Bogoljubovói kolostor évkönyvének (1767�1769)
tanúsága szerint a bogoljubovói ikon felsõ szélén lát-
ható ötalakos, Deészisz mellkép Andrej Bogoljubszkij
körmeneti ikonjainak másolata. Az állítás hitelességét
nem tudjuk igazolni, de fennmaradt két ugyanilyen
kompozíciójú, 12. század végi�13. század eleji ikon,
amelyek szintén a vlagyimir-szuzdali régióhoz köthe-
tõek.

A 12. század vége � 13. század eleje Andrej Bogol-
jubszkij öccse, Vszevolod (1154�1212) uralkodásának
idõszaka. Vszevolod születésének tiszteletére alapította
Jurij Dolgorukij Dmitrov városát. Vszevolod fejedelem
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az egyik legenda szerint egy bizánci hercegnõ fia és
Bizáncban nevelkedett. Miután 1168-ban visszatért a
Rusz földjére, részt vett Andrej Bogoljubszkij hadjára-
taiban, és amikor bátyja halála után vlagyimiri nagyfe-
jedelem lett, folytatta annak politikáját. Vszevolod
fejedelem elsõként kapta meg a nagyfejedelem címet
úgy, hogy nem foglalta el a kijevi trónt. Fennhatósága
alá tartozott a Kijevi, a Novgorodi, a Halicsi, a Rjazanyi
és a Muromi Fejedelemség. A többi fejedelem is elis-
merte a vlagyimir-szuzdali fejedelmi nemzetséget a
Rusz legfõbb fejedelmének. A késõbbiek során a nagy-
fejedelmi titulust a vlagyimir-szuzdali fejedelemtõl a
moszkvai fejedelmek vették át. A vlagyimir-szuzdali
fejedelemség mûvészete, amely Bizánc fõváros kultu-
rális hagyományaihoz igazodott, Vszevolod uralkodása
alatt továbbra is kitartott az Andrej Bogoljubszkij ide-
jében kialakult irányvonal mellett. A 12. század végén
látványos fejlõdést ért el a fehérköves vlagyimir-szuz-
dali építészet, amelynek megkülönböztetõ sajátossága
a homlokzatok dombormûvekkel történõ díszítése.
1198-ban az 1185-ös tûzvészben megrongálódott vla-
gyimiri Uszpenszkij székesegyházat oszlopsorokkal
vették körül. Az ötkupolássá vált templomot újra ki-
festették. 1194�1197-ben a fejedelem az Uszpenszkij
székesegyház mellett templomot emeltetett égi oltal-
mazója, Szent Demeter tiszteletére (a keresztségben a
fejedelem a Dimitrij, azaz Demeter nevet kapta). 1197-
ben a templomban helyezték el Szent Demeter
Thesszalonikibõl származó, �koporsódeszkának� neve-
zett kegyképét és ereklyéjét, a vérével átitatott ru-
hadarabot. Lehetséges, hogy ezekbõl az ereklyékbõl a
�deszka� fennmaradt � a moszkvai Kremlben lévõ
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Uszpenszkij székesegyházban van egy igen régi Szent
Demeter ikon, amelyet egyes kutatók a Szent Demeter
székesegyházból származó, a szent �koporsódeszká-
jára� festett képpel azonosítanak, amelynek mérete
megfelelt a Demeter vértanú thesszaloniki baziliká-
jában lévõ síremlék fedelével. Sajnos az eredeti ikon
nem maradt fenn, 1701-ben Kirill Ulanov teljesen át-
festette.

A Szent Demeter székesegyház 1190-es évek köze-
pén készült falfestményei tükrözik a 12. század végi
vlagyimir-szuzdali mûvészet stílusát. Ehhez a mûvé-
szeti irányzathoz közeli az Emmánuel-sor elnevezésû
ikon (Állami Tretyakov Képtár, 12. század vége). Az
ikontábla téglalap alakú, az ábrázolás vízszintes, a figu-
rák a vállukig láthatóak. Valószínûleg egy ikonosztáz
része volt a kegykép, bár pontos származása nem isme-
retes. A Deésziszre emlékeztetõ kompozíció az Arkan-
gyalok gyülekezete ikonográfiájának egyszerûsített válto-
zata. (Az egészalakos változaton az arkangyalok meda-
liont tartanak, amelyen Emmánuel arcképe látható.) Az
Emmánuel-sor ikon középpontjában Krisztus-Emmá-
nuel látható, felé hajlik meg tisztelettel Mihály arkan-
gyal (balról) és Gábriel arkangyal (jobbról). A kompozí-
ció tartalma: az arkangyalok dicsõítik a megtestesült
Istent és keresztáldozatát. Krisztus képe ezúttal nem a
Kisded szigorú és fenséges vonásait tükrözi, inkább egy
kamaszhoz hasonlít. Magas homloka idõtlen bölcsessé-
get sugároz, átható, feszült tekintete oldalra irányul,
nyugodt, egyben parancsoló magabiztosságot áraszt.
Arca kerek, nyaka igen erõs. Sima frizurája a nyakán kis
fürtökben ér véget. Az arkangyalok, akiknek arcát
fennkölt, szépséges vonások és báj jellemzik, felindult-
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ságukat visszafogva, alázattal néznek Emmánuelre. Mi-
hályon rózsaszínû khitón és sötétkék köpeny, Gábrielen
világoskék khitón és rózsaszínû köpeny van. Homlokuk
fölött, dús hajfürtjeikben kisméretû, míves megmun-
kálású diadémok láthatók. A háttér szinte teljesen el-
pusztult. Annyi kivehetõ, hogy a nimbuszok színesek
voltak, a szögektõl eredõ számos nyom pedig arról ta-
núskodik, hogy egykor az ikont értékes oklad (fémbo-
rítás) díszítette. A kép színvilága összetett, az okker
különbözõ árnyalatai, valamint az élénk világoskék és
rózsaszínû ruhák kombinációjára épül. A színárnyala-
tok finom átmenetei természetes térbeliséget kölcsö-
nöznek az ábrázolásnak. A rajz jól kivitelezett, az ará-
nyok klasszikusak, az angyalok testtartásának külön-
bözõsége, és eltérõ, nem szimmetrikus helyzetük
dinamikát és térbeliséget kölcsönöz a kompozíciónak.
A ruhák nem nagyon látszódnak az ikonon, inkább
csak a gallér-részen, redõzetük mégis hozzájárul az áb-
rázolás térbeliségéhez.

A Deészisz ikon (Állami Tretyakov Képtár, 13. század
eleje) ábrázolása is vízszintesen valósul meg, a figurák
az elõzõ képhez hasonlóan a vállukig láthatóak. Ez a
kegykép késõbb keletkezett, minden valószínûség sze-
rint az 1220�30-as években. Krisztus, az Istenanya és
Keresztelõ Szent János látható rajta. Az ikon hû marad
a klasszikus hagyományokhoz és a közelmúlt esztétikai
ideáljaihoz, ugyanakkor az átlagtól eltér markáns vo-
nalvezetésével, a fény és árnyék ellentétének hangsú-
lyos megjelenítésével, a kevésbé megvalósuló térbeli-
séggel, a tér kisebb mélységével, a kompozíció felépíté-
sének szimmetriájával. A természetességet a pontosan
kivitelezett rajz és a részletek aprólékos kidolgozása
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váltja fel. Például az Istenanya maphorionja szegélyé-
nek kontúrja az arcot körülvevõ díszítõelemre hasonlít.
A festõ aprólékosan és gondosan megrajzolta Keresz-
telõ Szent János hajfonatait és szakállát is. A kidolgozás
technikai tökéletessége míves kegytárgy hatását kelti.

Bizonyos szempontból a vlagyimir-szuzdali fejede-
lemséghez köthetõ még a moszkvai Kreml Uszpenszkij
székesegyházának két kis méretû 12. századi ikonja.
Egyikük a Mihály arkangyal megjelenik Józsuénak címet
viseli. A páncélt és arannyal kivarrt köpenyt viselõ ark-
angyal a feje fölé emelt karddal áll, Józsué apró alakja
az angyal lábánál fedezhetõ fel. Az ikonon az Égi se-
regek urának megjelenése látható Jerikó elfoglalása
elõtt. A frontális testtartás, a szélesre tárt, aranyszínû
vonalakkal átszõtt szárnyak szimmetriája, a szigorú
arckifejezés a képnek fenséges atmoszférát kölcsönöz.
A késõbbi hagyomány a kegyképet Alekszandr
Nyevszkij öccsével, Mihály fejedelemmel hozta össze-
függésbe, aki 1246�1248-ban Moszkvában uralkodott,
illetve kapcsolatot véltek felfedezni a Kremlben lévõ
Arhangelszkij templommal is, az ikon stílusa alapján
azonban keletkezésének idõpontja korábbra tehetõ.
A másik ikon, az Aranyhajú Megváltó sok tekintetben
szokatlannak mondható. Elnevezése annak köszönhe-
tõ, hogy Krisztus hajfürtjeit sûrûn rajzolt, igen vékony
arany vonalakkal festette meg az ikonfestõ. Ez az eljá-
rás több novgorodi ikon (Aranyhajú arkangyal, Usztyugi
angyali üdvözlet, Megváltó nem kézzel alkotott képmása)
esetében ismert, az Aranyhajú Megváltó arcának kifi-
nomultsága azonban megkülönbözteti azt a novgorodi
ikonoktól. Krisztus orra vékony és szépen körvonala-
zott, mélyen fekvõ szemei nagyok, tekintete oldalra
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irányul, szája kicsi, bajuszának sötét vonala mintegy
folytatása annak a vékony, bánatot tükrözõ vonalnak,
amely a száj lehajló sarkaitól indul. Szokatlan az ikon
sötétzöld, zománchoz hasonló háttere. Glória nincs, a
kereszt körvonalait arannyal festette a mûvész, ez az
aranyszegély olyan hatást kelt, mintha a kereszt arany
foglalata lenne. A zománc keresztnek az ikon széléig
nyúló, kiszélesedõ végeit öt kerek, körben gyöngyökkel
díszített arany lapocska ékesíti. Mint a Megváltó nem
kézzel alkotott képmása vagy a Golgotán álló kereszt ábrá-
zolásain, az Aranyhajú Megváltón is a �Jézus Krisztus,
Dicsõség Királya� felirat látható. A feliratok kis arany
medalionokban helyezkednek el. Arany borítja a piros
khitón gallérját, ill. a kerek arany lapocskákkal fedett ké-
keszöld maphoriont. Az arany díszítés bõsége és a zöld
háttér az ikont míves kegytárggyá teszi.

A 13. század elsõ negyedében a vlagyimir-szuzdali
mûvészetet a hagyomány követése és a megelõzõ
korszak mûvei felé fordulás jellemzi. Mindez jól megfi-
gyelhetõ a Szent Demeter a trónon (Állami Tretyakov
Képtár, 1212 körül) és a Nagy Panagia Istenanya (Állami
Tretyakov Képtár, 1224 körül) ikonon. A szentképek
monumentális és fenséges jellege mintegy ellentétben
áll azzal a nyugtalan, háborús konfliktusokkal teli kor-
szakkal, amelyben keletkeztek. A mûvek fennköltsége,
pátosza ugyanakkor reálisan tükrözi azokat a szándé-
kokat, amelyek a megrendelõket mozgatták. A Szent
Demeter ikon Dmitrij városból származik. 1212-ben
(ezt tartják az ikon keletkezési dátumának) Dmitrijben
mûködött Vszevolod nagyfejedelem építész közössége
(artyel). Bár nem áll rendelkezésre semmiféle történeti
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bizonyíték, a kutatók a kép stílusjegyei alapján egyhan-
gúlag azt feltételezik, hogy Vszevolod megrendelésére
készült.

Szent Demeter vértanút trónon ülve, kezében hüve-
lyébõl félig kihúzott kardot tartva ábrázolják. Ezt a
mozdulatot néha úgy értelmezik, mint a fejedelem be-
iktatását, a fejedelmi hatalmat szimbolizáló kard át-
nyújtását. A szent páncélt visel, fején gyöngykoszorú
van. Testtartása, erõteljes alakja, arcának nyugodt fen-
sége és ruházatának részletei két témát emelnek ki � a
vértanúság hõsiességét, amelyért Dmitrij méltó a ko-
szorúra és a trónra, valamint, hogy a szent oltalmazza a
földi uralkodót. Az ikonográfiai sajátosságok � az alig
észrevehetõ bajusz és szakáll, valamint az arc kerekded
vonásai � arra a Szent Demeter mozaikképre emlékez-
tetnek, amely Kijevben, az Aranytetejû Szent Mihály
templomban található (1108�1113). Az ikon sajátossága
az arc hideg zöldes színe, amit a szankir sötétzöld színe
okoz, és amely ellentétben áll az élénk arcpírral és a
vérvörös ajkakkal.

A Nagy Panagia Istenanya ikon (Állami Tretyakov
Képtár, 1224 körül) a jaroszlavli Szpaszo-Preobra-
zsenszkij (Megváltó Színeváltozása) kolostor székes-
egyházából származik, ahol valószínûleg a kezdetektõl
fogva oltárkép volt. Feltételezések szerint akkor fest-
hették, amikor a Preobrazsenszkij székesegyházat fel-
szentelték. Az ikonográfia és a festészeti sajátosságok a
monumentális festészet mûveivel hozzák rokonságba.
Az alak megnövelt méretei (193×120 cm), Orans test-
tartása, az arany háttér, a bíborvörös talapzat és a ruhák
hangsúlyos arany vonalazása hasonlóságot mutatnak
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az Orans Istenanya mozaikképpel, amely a kijevi
Szófia-székesegyház oltárrészében található. A fõpapi
áldás mozdulatával, két kezével áldást osztó, medalion-
ban látható Krisztus-Emmánuel és a vállukon püspöki
omophoriumot viselõ arkangyalok ábrázolása a kép
eucharisztikus tartalmára hívják fel a figyelmet. A litur-
gia szavaival tökéletes összhangban, Krisztus-Emmá-
nuel a képen úgy szerepel, mint az arkangyalokkal
együtt szolgáló, liturgiát bemutató Nagy Fõpap, és
mint áldozatot hozó bárány. A kompozíció szimmet-
rikus, az Istenanya és Krisztus testtartása frontális.
A ruhákat bõven fedik az arany vonalak, az Istenanya
maphorionja szegélyét és cipõjét, valamint Krisztus
khitónjának széles, díszített pelerinjét arany és gyön-
gyök díszítik gazdagon. Krisztus és az Istenanya arca
mértanilag szabályos, plasztikus, világos okker rétegek
felvitelével festették, sötét olajzöld szankíron, a festõ bõ-
ven festett arcpírt. Az arkangyalok arcának festése sza-
badabb, de ugyanannyira következetes, mint a közpon-
ti alakok, és igazodik a klasszikus példaképekhez.

Vszevolod halála (1212) után a Vlalgyimir-szuzdali
Fejedelemség óriási területén részfejedelemségek
kezdtek kialakulni Rosztov, Jaroszlavl, Uglics, Pere-
jaszlavl-Zalesszkij, Jurjev-Polszkij központokkal. Vsze-
volod fia, Szent György fejedelem (�1238) idejében
tovább nõtt a Vlagyimir-szuzdali Fejedelemség te-
rülete. 1220-ban alapították a Volga partján Nyizsnyij
Novgorodot, a vlagyimir-szuzdali egyházmegyét pedig
két különbözõ püspökségre osztották. A vlagyimir-
szuzdali földek kultúrája azonban a hagyományok
iránti hûséget és egységet mutatja, megõrizve a köz-
vetlen folytonosságot mind a 12. századi vlagyimiri
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mûvészettel, mind az e kultúrát tápláló kijevi gyöke-
rekkel. Errõl ékesszólóan tanúskodnak a szuzdali
Rozsgyesztvo Bogorogyici (Szûz Mária születése)
székesegyház freskórészletei (1233) és a Jurjev-Polszkij-
ban álló Szent György templom dombormûvei (1230�
1234).

3. 3. A Rusz központi régióinak mûvészete 
a tatárjárás után, a 13. században

A keresztesek 1204-ben elfoglalták Konstantinápolyt, a
Ruszt pedig 1237-ben megtámadták a tatárok. A 13. szá-
zadot jellemzõ tragikus események az óorosz mûvészet
történetében is nehéz idõszakot hoztak. A mûalkotások
szétszóródva, kis számban maradtak fenn, ezért le-
hetetlen vállalkozás az egyes régiók mûvészetérõl rész-
letes képet alkotni. A Kijevi, Csernyigovi és Halics-vol-
híniai Fejedelemségek a tatárdúlás után egyrészt a
tatárok ellen küzdöttek a túlélésért, másrészt viszont
harcoltak a lengyel, a litván és a magyar területi igé-
nyek ellen is, és ez a konfliktus a 14. században súlyos
vereséggel zárult. Érthetõ módon a korszak mûvészete
gyakorlatilag az ismeretlenség homályába vész. Kivé-
telt csak néhány csodálatos halics-volhíniai kézirat
képez: Grigorij Dvojeszlov beszélgetései a 13. század
közepérõl vagy a Halicsi Evangélium (13. század kö-
zepe). A Halicsi Evangélium ezeken a késõbb katolikus
befolyás alá került területeken a pravoszláv mûvészet
utolsó fellángolását jelenti. Polock és Szmolenszk önál-
lóságukat elveszítve litván fennhatóság alá kerültek,
ezért ezekrõl a területekrõl nem maradt fenn régi ikon
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vagy kézirat. Másként alakult a helyzet a középsõ és
északnyugati vidékeken. Alekszandr Nyevszkij fényes
katonai sikerei a svéd és német támadás ellen (gyõze-
lem 1240-ben a svédek ellen a névai csatában, ill. 1242-
ben a Német Lovagrend ellen, a Csúd-tavon) és okos
politizálása a tatárokkal szemben a novgorodi és
pszkovi területek megerõsödéséhez vezettek. Mindez
egyúttal hozzájárult a tatárjárás után a Rusz középsõ
területein, elsõsorban Vlagyimir, Rosztov és Jaroszlavl
gazdasági és kulturális életének helyreállításához. A fe-
jedelmek politikai, katonai és gazdasági sikereit nagy-
ban elõsegítette az egyházi vezetõk szellemi és gyakor-
lati jellegû támogatása. Miután Batu kán feldúlta Ki-
jevet, a vándoréletre kényszerülõ Kirill metropolita
(1238�1280) hosszabb idõt töltött Vlagyimirban, ahová
utódja, a görög származású Makszim (1283�1305)
1299-ben véglegesen át is települt. Miután Kirill metro-
polita kiharcolta, hogy a papságnak ne kelljen adót
fizetnie a tatároknak (ez Makszim metropolita idején
sem változott), a Rusz egyháza nemcsak hogy nem
szenvedett vallási üldöztetéstõl, hanem még arra is le-
hetõsége nyílt, hogy hirdesse a keresztény tanokat. Így
pl. Kirill, rosztovi érsek (�1262), aki Berke kánhoz azért
érkezett, hogy közbenjárjon a püspökségéért, a szent-
életû rosztovi püspök, Leontyij csodáiról szóló törté-
neteivel akkora hatást tett a kánra, hogy az hamarosan
újra a Hordába hívatta õt, ezúttal beteg fia meggyó-
gyítása céljából. Miután a kán fia meggyógyult, unoka-
öccse elhatározta, hogy felveszi a kereszténységet, és
Rosztovban a Pjotr névre keresztelték. Ugyanitt mo-
nostort alapított, ahol halála elõtt (1290) magasabb
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fokozatú szerzetesi fogadalmat tett. A szelíd és jóságos
Pjotr halála után számos csoda történt és szentté is
avatták. A Rusz fejedelmei és fõpapok erõfeszítései
ugyanakkor állandó életveszéllyel jártak. Az Északke-
leti Rusz fejedelmeinek az Arany Hordába kellett utaz-
niuk azért, hogy megkapják a saját fejedelemségük
kormányzásához szükséges káni oklevelet (jarlik), de a
Hordában gyakran halál várt rájuk. Közülük több fe-
jedelmet is szentként tisztelnek (a csernyigovi Mihail és
bojára Fjodor, 1246; a rjazanyi Roman fejedelem, 1270;
a tveri Mihail, 1318.) A tatárok folytatták támadásaikat
a Rusz ellen. A tatárok elleni csatában, saját városát
védve vesztette életét 1257-ben az igazhitû jaroszlavli
fejedelem, Konsztantyin, akit késõbb szintén szentté
avattak. A tatár iga súlyos teherként nehezedett a Rusz-
ra. Ezért a 13. század végéig nemcsak a tatárok által
lerombolt városokban szüneteltek a kõépítkezések, ha-
nem a novgorodi és pszkovi területeken is, ahová pedig
a tatár hordák nem jutottak el. Ellenben sem a tatárok
pusztító támadásai, sem a csatában elesõ fejedelmek,
sem az adófizetési kötelezettség nem tudott gátat szab-
ni a vallásosság és ennek következtében a kultúra és
mûvészet további virágzásának. Rosztovban a 13. szá-
zad második felében évkönyveket írtak, miniatúrákkal
díszített kéziratokat készítettek, ikonokat festettek,
amelyeket a krónikák tanúsága szerint még drágaköves
okladokkal (fémborítással) is díszítettek. Vlagyimirban
egy lírai hangvételû, mély érzéseket megszólaltató
egyedülálló szépségû mû született Ének az Orosz föld
pusztulásáról címmel, amely elképzelhetõ, hogy Alek-
szandr Nyevszkij legendájának volt az elõhangja. A
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szerzõ gondolatban végigjártatja tekintetét a szépséges
orosz földeken, siratja annak pusztulását, amelynek
okát egyedül a nép saját bûneiben keresi. Az évkönyv-
írás és ikonfestés Novgorodban is folytatódott. A 13.
század végén Pszkovban is önálló krónikaírás kezdõ-
dött, amelynek alapja a Dovmont-Tyimofej pszkovi
fejedelemrõl (1265�1299) szóló elbeszélés volt. Ikonok
természetesen mindenhol születtek. A tatárjárás alatt
feldúlt vagy leégett templomok és kolostorok helyreál-
lításakor elsõsorban az ikonokat készítették el újra.

A 13. századi Rosztovból, Jaroszlavlból, Novgo-
rodból és Pszkovból fennmaradt mûalkotások arról
tanúskodnak, hogy az orosz mûvészet ebben az idõ-
szakban már teljesen önálló, eredeti jelenségként fej-
lõdött. A 12. század közepén megkezdõdött folyamat,
amelynek során fokozatosan kezdtek kialakulni a kü-
lönbözõ központok stílusbeli sajátosságai, a bizánci
kultúra fõvárosával való kapcsolat megszakadása után,
markánsan megmutatkozott. A korszak mûvészetében
két fõ irányzatot különböztethetünk meg. Az elsõt a he-
lyi mûvészeti ízlés határozza meg. Az élénk színû, kife-
jezõ, egyéni vonásokat is ábrázoló képek elveszítik a
bizánci kultúrára jellemzõ kifinomultságot és klasszi-
kus formákat. A színek dekoratív funkciót kapnak, a
térábrázolás síkbelivé válik, az arányaikban a klasszikus
normáktól eltérõ alakok statikussá válnak, gesztusaik
szimbolikussá lesznek, testalkatuk kevésbé valósághû.
A festészetre általában az egyszerûsödés jellemzõ. A
mesterségbeli tudás látható visszaesése ellenére azon-
ban éppen ebben a �földhözragadt� mûvészetben
születnek meg a különleges kifejezésmód elemei, ame-
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lyek meg fogják határozni az orosz mûvészeti közpon-
tok megismételhetetlen jellegét a 14�15. században.
A második irányzat képviselõit az a törekvés vezérli,
hogy megõrizzék a tatárjárás elõtti Rusz mûvészi ha-
gyományait, ezért figyelmüket a bizánci és a 11�12. szá-
zad elején született orosz ikonok felé fordítják. A két
irányzat Novgorodban, Rosztovban és Pszkovban is je-
len volt, ami jelzi, hogy általános tendenciákról van
szó. Korábban Bizánccal kapcsolatban tettünk említést
arról, hogy miután a keresztesek elfoglalták Konstanti-
nápolyt, ott is megnövekedett az érdeklõdés a korai
komnénoszi mûvészet eszményei iránt.

A 13. század második felében született novgorodi
ikonok szembetûnõ sajátossága, hogy szinte mindegyi-
ken vörös a háttér. A hangsúlyos dekorativitás és az
izzó vörös szín energiája közel állt az északi ízléshez.
Vörös hátterû ikonokat Bizáncban is találunk, de ez az
ünnepélyes tónus igazán a Rusz északi részére jel-
lemzõ. 

A Joannész Klimakosz, Szent György és Szent Balázs
ikon (Állami Orosz Múzeum, 13. század második fele)
nem különösebben nagyméretû. A szentek kiválasztása
vagy a megrendelõ nevére utal, vagy arra, hogy az ikon
a szentek tiszteletére emelt novgorodi templom szá-
mára készült. A szigorúan frontális kompozíció, a di-
namikát nélkülözõ testtartások, a vonalvezetés és a
hangsúlyos fehér részek miatt az ikon a Szpasz na
Nyeregyice (a nyeregyicai dombon álló Megváltó
templom) 1199-ben festett monumentális freskóira
emlékeztet. �Létrás� Szent János (Joannész Klimakosz)
ábrázolása közel áll a Szpasz na Nyeregyice-templom
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(nyeregyicai dombon álló Megváltó templom) oltár-
freskóihoz. Az ikonon található attribútumok a szent
ikonográfiájában is szerepelnek � jobbjával áldást oszt,
bal kezében az Evangéliumot tartja. A táblaképen a
szenteket különbözõ méretben ábrázolták. A középen
álló Szent János kétszer akkora, mint a mellette álló
Szent György vértanú és Szent Balázs. Elképzelhetõ,
hogy ez a kompozíció is a 12. század végén népszerû
monumentális festészet jellegzetessége, amelynél gya-
kori a különbözõ méretû alakok egymás mellé állítása.
A freskókon ugyanakkor az egyes képek köré keretet
festenek vagy az épület más-más részein helyezik el
õket, éppúgy, ahogy a 12. századi ikonoknál a kisebb
alakokat a széleken ábrázolják vagy medalionokban
emelik ki. A tárgyalt ikonon együtt szerepel a három
alak, a talaj a két szélsõ alak könyökéig ér. Ez a kompo-
zíciós séma kizárja a valósághû térábrázolást és erõsíti a
szimbolikus jelleget. A papi ruhába öltözött szentek
alakjainak merevségét fokozza egy irányba forduló te-
kintetük, egyenesen maguk elé néznek, mintha egy
pontra fókuszálnának. A vörös háttér elrejti még a
kompozíció szimbolikus mélységét is, amelyre Szent
János lábtartása utal, aki kissé elõrébb tartja a jobb lá-
bát. A ruházat redõi nem jelzik a figurák testének terje-
delmét, a fõ hangsúlyt a sziluett kapja. A felhasznált
színek skálája nagyon korlátozott: vörös, fehér, meggy-
barna, szürkéskék, okkersárga. Ennek ellenére a fehér
feliratok kalligráfiai kifinomultsága, a színekkel történõ
hangsúlyozás mesteri alkalmazása, a ruházat részletei,
a díszes könyvek, a kardhüvelyek, a kereszt mind-
mind arról tanúskodnak, hogy az egyszerûsödés gyak-
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ran tudatos törekvés eredménye, amely kiemeli az áb-
rázolás szimbolikusságát. Nyilvánvalónak tûnik, hogy
a Szent György kezében lévõ kard és kereszt vörössel
történõ kiemelése azt hivatott hangsúlyozni, hogy
mindkét tárgy a szent háború eszköze, az egyik a földi,
a másik a szellemi háborúé. A lakonikus és világos kife-
jezésmód a továbbiakban is jellemezni fogja a novgoro-
di mûvészetet.

Az Orosz Múzeumban található ikon stílusát tekint-
ve közel áll a Megváltó a trónon, szentek körében vörös
hátterû ikonhoz (Állami Tretyakov Képtár, 13. század
második fele). A táblakép kompozíciója emlékeztet a
novgorodi Szófia székesegyház nagy tiszteletnek ör-
vendõ Arany rizájú Megváltó ikonra (amely jelenleg a
moszkvai Kremlben, a Uszpenszkij székesegyházban
található). A Megváltó a trónon ikon sem túl nagyméretû
(106×73 cm). Középen Krisztus látható, aki igazgyön-
gyökkel díszített aranytrónon ül. A szentek a széleken,
fehér háttérrel láthatóak. Krisztus jobb kezével áldást
oszt, baljával a térdén nyugvó nyitott Evangéliumot
fogja, amelyen nagy betûkkel a következõ olvasható:
�Àçú åñìü ñâåò âñåìó ìèðó�� (�Én vagyok a világ világossá-
ga�). A trón háttámlája jellegzetesen bizánci kialakítású,
a drága szövet hajlított keretre van kifeszítve. Az ülõ
Megváltó jobb lábfeje derékszögben kifelé fordul és a
bal térdére vetülõ fehér fényfolt illetve a ruházat redõi
térbeli hatást keltenek, az egész tér ennek ellenére tel-
jesen síkbelinek tûnik és nélkülözi a mélységet. Az áb-
rázolás ikonográfiája és a kompozíció a korai ikonokat
idézi. A felsõ szélen Mihail és Gábriel arkangyalt látjuk,
akik az elõkészített trón, a Hetoimaszia elõtt fejezik ki
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hódolatukat. Két oldalon Szent György és Demeter
katona-vértanúk, Szent Kelemen római pápa és Szent
Hüpatiosz gangrai püspök-vértanú, Illés próféta és
Szent Miklós, alul pedig Szent Flórusz, Szent Balázs és
Szent Laurusz vállukig ábrázolva láthatóak. A szentek
ábrázolására a Joannész Klimakosz ikonhoz hasonlóan
a frontális ábrázolási mód, merev testtartás és a sema-
tikusabb arcvonások jellemzõek. A színskála is hasonló.
A középsõ rész vörös illetve a szélek fehér hátterének
erõs kontrasztját tovább fokozza a Krisztus nimbuszán
található fekete kereszt és a két medalion Krisztus ne-
vének kezdõbetûivel. Az ikonban a szimbolikus ábrázo-
lás keveredik a naiv konkrétsággal � a keretben látható
szentek tekintete a középsõ rész felé irányul, jelezve,
hogy ki elmélkedésük tárgya.

A két ikon, azaz a Joannész Klimakosz, Szent György és
Szent Balázs ikon és a Megváltó a trónon, szentek körében
stílusukat és kivitelezésüket tekintve annyira hason-
lóak, hogy minden valószínûség szerint egy mûhely-
ben készültek. Egyes figurák, pl. Szent György alakja,
teljesen egyformák. Szent Kelemen ábrázolása miatt
feltételezhetõ, hogy a kegyképek akkor készültek,
amikor Novgorodban Kelemen volt az érsek (1276�
1299).

Kelemen fõpap nevéhez köthetõ a Szent Miklós ikon
készíttetése is (Novgorodi Múzeum, 1294), amely a
Lipno szigetén álló monostor székesegyházába készült.
A monostort a 12. század elején építették, miután az
Ilmeny-tó vizében, a szigetnél, Csodatévõ Szent Miklós
kerek alakú ikonjára bukkantak. Msztyiszlav novgoro-
di fejedelem ennek az ikonnak köszönhette gyógyu-
lását, ezért tiszteletére felépítette a Dvoriscsei Öttornyú
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Szent Miklós székesegyházat, innen kapta az ikon is a
Dvoriscsei Szent Miklós elnevezést. Kelemen érsek a Lip-
nói monostor fatemplomának helyén kõtemplomot
építtetett. A székesegyház 1294-es építésérõl és a fõikon
festésérõl, illetve a táblakép 16. századi megújításáról
az ikon alján található felirat tanúskodik. Fellelhetjük itt
a 13. századi ikonfestõ nevét is (Aleksza Petrov mester).
Az ikon csodatévõ hírében állt és Lipnói Szent Miklós
(Nyikola Lipenszkij) néven vált ismertté.

Aleksza Petrov mester Szent Miklós ikonja mellkép
és az eddigiektõl teljesen eltérõ stilisztikai irányzatot
követ. A hatalmas táblakép méreteit tekintve (184×184
cm) a nagy, 11�12. századi székesegyházak ikonjaihoz
hasonlítható. Virtuóz mestere volt a pláv technikának.
(A pláv technika az arc megfestésének technikája. Elõ-
ször egy alap-testszínt visznek fel (szankír), erre kerül-
nek egyre világosabb okkerrétegek.) Szent Miklós arca,
frizurája a Novogyevicsi kolostor 12. századi Szent
Miklós ikonjára emlékeztet (Tretyakov Képtár), amely
mintául szolgálhatott Aleksza Petrov számára. Szent
Miklós feje mellett kétoldalt, vörös zsámolyokon állva
Krisztus és az Istenanya láthatóak, akik a szent felé
nyújtják az Evangéliumot és az omophoriont (stólát) � a
püspöki méltóság jelképeit. A széleken a novgorodi ha-
gyományoknak megfelelõen a Hetoimaszia és szentek
láthatóak, akiknek a száma jelentõsen megnövekedett,
míg méretük ennek megfelelõen csökkent. Szent Mik-
lós arca plasztikus, jól árnyékolt, szabályos vonásokkal
rendelkezik, visszafogott nyugalmat sugároz. Szemöl-
dökét felhúzza, tekintete oldalra irányul, kisméretû
száját összehúzza. A szakáll kontúrja kiemeli a kiálló
járomcsontokat. A festõ a szakállat és a hajfürtöket bar-
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na alapon fehér vonalakkal festette meg. Az ikonon
minden vonal lekerekített, az alak kontúrja, az arcvoná-
sok és a nagyméretû archoz képest kis kezek és finom
ujjak, de még a ruhaszegélyek is, pl. a különleges alakú
felon. A kép jellegzetességei közé tartozik a díszítõele-
mek bõsége, az ezüst nimbuszt színes minták díszítik,
olyan hatást kelt, mintha oklad (fémborítás) lenne. A pod-
riznyiket (alsó miseruhát) rombuszok ékesítik, a felont
arany és gyöngyhímzés díszíti. Az omophorion szintén
arany keresztek láthatóak és arany keresztek díszítik
Krisztus himationját is. Ezek a részletek a nyugat-euró-
pai ikonokat idézik, amelyek hatása igencsak valószí-
nû, ha figyelembe vesszük Novgorod aktív kereskedel-
mi kapcsolatait. A Lipenszkij monostor Szent Miklós
ikonja nyugodt méltóságot és legyõzhetetlen erõt sugá-
roz a finom részletek ellenére, vagy éppen azoknak kö-
szönhetõen. A kép magát Kelemen érseket is idézi, aki
egyházmegyéjében a békére és Velikij Novgorodban a
nyugalomra törekedett. Az õ idejére datálható a Trónoló
Istenanya Szent Miklóssal és Kelemennel, a széleken szen-
tekkel címet viselõ ikon (Állami Orosz Múzeum, 13. szá-
zad vége). A vörös hátterû táblakép a Novgorod köze-
lében található Kresztci faluból származik. Ábrázolás-
módja kifinomultabb, mint a Megváltó a trónon vagy a
Joannész Klimakosz ikonok, ugyanakkor sokkal egy-
szerûbb, mint a Lipnói Szent Miklós. Az ikon ikonográ-
fiája figyelemre méltó: az Istenszülõ trónon ülve tartja
a Kisdedet, aki két kézzel oszt áldást. Az ikonográfia
megegyezik a Kijevi Barlangkolostorban található cso-
datévõ ikonnal. Érdemes megemlíteni még egy alkotást
egy északi faluból, Krivojéból, ez a Királyi Kapu az An-
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gyali Üdvözlettel és a liturgia atyjaival, Aranyszájú Szent
Jánossal és Nagy Szent Vazullal (Állami Tretyakov Képtár,
13. sz. második fele). A kapu bal szárnyán lévõ fest-
mény teljesen elpusztult, jobb szárnyán viszont jól
fennmaradt az Istenanya ábrázolása az Angyali Üd-
vözletbõl és Nagy Vazul alakja. A figuráknál szinte tel-
jes mértékben hiányzik a térhatás, a vonalvezetés fo-
lyamatos, a kontúrok finoman megrajzoltak. A képtõl
távol áll az ebben a korszakban született novgorodi iko-
nok nagy részére jellemzõ erõs expresszivitás.

A 13. század második felében olyan ikonok szület-
nek Pszkovban, amelyek alapján Pszkovot önálló mû-
vészeti központnak lehet tekinteni. A novgorodi érsek-
séghez tartozó Pszkov mûvészete szorosan kötõdik a
novgorodi hagyományokhoz, ugyanakkor � fõként
a 14. századtól � felfedezhetünk finom eltéréseket is.
A 13. században keletkezett pszkovi ikonok az új irány-
zat legmarkánsabb példái: a Nyikola ot Kozsi templom-
ból származó Hodigitria/Hodégrétia Istenanya (Állami
Tretyakov Képtár) illetve a paromenyei Uszpenszkij
templom Elszenderedés ikonja (Állami Tretyakov Kép-
tár). Kivitelezésük már-már primitívnek mondható,
ebbõl ered túlzó expresszivitásuk. Az Istenanya ikon
nagyméretû (130×102 cm). A vörös háttér jól kiemeli az
alak sziluettjét, akinek az arca aránytalanul nagy, voná-
sai messze állnak a bizánci eszménytõl. Bõre sötét ár-
nyalatú, amelyet fokoz a szélesen felvitt arcpír. Az
Istenanya ívelt szemöldöke alatti hatalmas szemeit vas-
tag fekete vonalakkal rajzolták körbe. A kis Jézus arca
rosszabb állapotban maradt fenn, de jól kivehetõ, hogy
nem kisbabaarca van. A monumentálisan elnagyolt for-
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mákkal sajátos kontrasztban állnak az aprólékosan ki-
dolgozott részletek: a maphorion szegélyét díszítõ apró
igazgyöngyök, a Kisded díszes khitónja, a nimbuszában
lévõ kereszt, a kezében lévõ finom fehér fonállal át-
kötött piros tekercs, és a vörös háttérbõl jól kiemelkedõ
finom, fehér, kalligrafikus feliratok. Az ikon különös
módon elegyíti az elnagyolt formákat a gyengéd, lírai
hangulattal. Ezzel lehetne jellemezni az Elszenderedés
ikont is (135×100 cm). Ikonográfiája a pszkovi Mirozs
kolostor Megváltó Színeváltozása templom freskóira
megy vissza (12. század közepe). A táblakép alapszíne
sötétzöldes-barnás. A kompozíció középpontjában az
Istenanya fekszik halottas ágyán, mellette Krisztus áll,
kezében az Istenanya lelkével, amelyet egy pólyába
csavart kisbaba jelképez. Az apostolok két csoportban
állnak a halottas ágy két oldalán, szorosan egymás mel-
lett, alakjuk megnyúlt, az arányok nem valósak. Az ar-
cok mérete eltérõ, Krisztus és az Istenanya arca na-
gyobb, a szenteké valamivel kisebb, az elöl álló aposto-
lok arca nagyobb, mint a háttérben lévõké. A szimboli-
kus ábrázolás itt is a kifejezésmód konkrétságával páro-
sul, a jelenlévõk szomorúságát a mimika és a kéztartás
is jól visszaadja.

A leegyszerûsített stílust követõ ikonok sorába nem
illeszkedik az Illés próféta életének jeleneteivel c. ikon (Ál-
lami Tretyakov Képtár, 13. század vége). A megegyezõ
nevet viselõ templomból származik, Olga fejedelem-
asszony szülõfalujából, Vibitából. A nagyméretû ikon
(141×111 cm) hátterében egy táj látható. A prófétát ter-
mészetesnek ható ülõhelyzetben látjuk. Jobb kezét a
füléhez emeli, hogy egy õsz hajfürtöt arrébb toljon,
azért, hogy jobban halljon. Az ikon felsõ szélén Deé-
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szisz mellkép, a két oldalsó szélen és lent Illés életébõl
vett epizódok. A középsõ rész, a fõkép és a szélek ki-
alakítása egyforma, mintegy azt sugallva, hogy a fõkép
tulajdonképpen egy felnagyított szélsõ kép. A kompo-
zíció háttere ezüstös, a hegyek téglaszínûek és szür-
késkékek, a csúcsok lekerekítettek. Egy-egy kis bokrot
fedezhetünk még fel, aprócska virágokkal. A szereplõk
test- és kéztartása illetve a ruhák redõzete, amely ki-
emeli az ábrázolt testek térbeliségét, nagyon természe-
tesek, lágyak. A kép monumentalitása és a finoman
összehangolt, nem élénk színvilág a 12. század máso-
dik felében készült freskókat idézi. A hasonlóságot a
kompozíció, a háttér néhány részlete (épületek, tájak)
és a ruházat redõzete is erõsíti. Illés prófétát ábrázoló
oltárfreskó található a Szpasz na Nyeregyice templom-
ban is. A pszkovi ikon azonban nem ismétli meg a nov-
gorodi freskót, sem annak ikonográfiáját (hiányzik róla
az Illést a sivatagban tápláló, kenyérdarabot a csõrében
tartó varjú), sem stílusát vagy hangulatát tekintve.
A masszív formákat és a hiányzó expresszivitást sajátos
arckifejezés, sõt egyéni festõi megoldások kompenzál-
ják. Illés prófétának kis, lekerekített orra, nagy mandu-
lavágású szemei és finom vonalú szemöldöke van, ar-
cáról hiányoznak az egyébként megszokott ráncok
vagy a szem alatti táskák. Bõre világos okkerszínû, ezt
a festõ az európai árnyékolási megoldásokhoz hason-
lóan rózsaszínes-barnás színnel árnyékolta. A 14. száza-
di pszkovi festészetben ennek a stílusnak nem volt foly-
tatása.

A 13. században a legnagyobb jelentõségre a közép-
sõ régiók tesznek szert, Rosztov és Jaroszlavl városok,
illetve az 1237-es tatárdúlásban ugyancsak jelentõs
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károkat szenvedett, de késõbb helyreállított Vlagyimir.
Vlagyimirban 1214-ben önálló püspökséget alapítottak,
amelynek fennhatósága alá nemcsak a Vlagyimiri feje-
delemség területe tartozott, hanem a Szuzdali, Nyizse-
gorodi, Gorogyeci, Kosztromai és Moszkvai Fejedelem-
ség is.

A rosztovi mûvészet, legyen szó akár a fejedelmi
vagy érseki mûvészetrõl, soha nem szakított a klasszi-
kus alapokkal, bár a 13. század második felében szüle-
tett alkotások közül néhányra az eszközök egyszerû-
södése jellemzõ, a képek emelkedettsége miatt ezeket
az alkotásokat nem lehet az egyszerûbb stílushoz sorol-
ni. Az egyik ilyen fontos mûvet a restaurátorok a kö-
zelmúltban tárták fel, ez a Meghatódott Istenanya (Szen-
vedõ) Kaljazinból. Az ikont Fjodorovi Szenvedõ Isten-
anyának is nevezik, utalva ezzel a 12. századi Fjodorovi
Istenanya csodatévõ ikonnal való ikonográfiai hason-
lóságára, amelynek a legkorábbi másolatai közé tarto-
zik. A nagyméretû ikont kék háttérrel festették. A fõkép
sarkaiban a Kisdedet tartó Istenanya mellett angyalok
láthatóak kis méretben, akik kezükben keresztet, lán-
dzsát és botot tartanak, a szenvedést okozó eszközöket.
Az Istenanya arca nagyméretû, orra hosszúkás, szemei
mandulavágásúak. Az arc szinte teljesen síkbeli, egyál-
talán nem plasztikus. A színskála meglehetõsen szûk,
meggyszínû-bordó és kék ruházat, a fény látványos
megjelenítése fehér vonalakkal, a nimbuszok és arcok
világos okker színûek. A finom vonalvezetés, a kifino-
mult, de egyszerû díszítések illetve az angyalok némi-
leg mesterkélt testtartása is a kép kifinomultságához já-
rulnak hozzá.
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A Fjodorovi Szenvedõ Istenanyához közel áll a Mihály
arkangyal gyülekezete c. ikon Velikij Usztyugból (Állami
Orosz Múzeum, 13. század második fele). Az észak felé
is kiterjedt rosztovi püspökségbe a vologdai területek is
beletartoztak. A 13. században alapították Usztyugban
a Mihály arkangyal kolostort. Székesegyházának fõ
ikonja volt a Mihály arkangyal gyülekezete (165×118
cm). A ritka ikonográfia liturgikus szövegeken alapul és
az égi seregek urait Krisztus-Emmánuel, az Isteni Lo-
gosz szolgáiként jeleníti meg. Feltételezéseink szerint
az ikon Velikij Usztyugban készülhetett. Hiányoznak
róla azonban a vidékiességet jelzõ vonások, a kép dí-
szes, harmonikusak az arányok, az arkangyalok test-
tartása kifejezetten természetesnek hat. Mindez arról
tanúskodik, hogy az ikonfestõ mester ismerte a bizánci
mintákat és az ikon megrendelõje a püspökség köz-
pontjában látottakhoz hasonló ikont rendelhetett. Az
ikon háttere a Fjodorovi Szenvedõ Istenanyához hasonlóan
kék. Az arkangyalok frontális ábrázolását nagymérték-
ben fellazítja a szárnyak többféle, energiát sugárzó áb-
rázolása (leengedett, felemelt) ill. a szimmetrikusan kö-
zépre irányított tekintetek.

A kompozíció és a színek szimmetriája az ikon egyik
jellegzetes vonása. A táblaképnek ünnepélyességet köl-
csönöznek az angyalok dalmatikájának és lóroszának
díszes szegélyei és az élénk cinóberrel festett részek �
Krisztus nimbuszán a kereszt, az angyalok szárnyának
alsó tollai, köpenyük és cipõjük illetve a talapzat finom
mintázata.

Ugyanehhez az irányzathoz tartozik egy kétoldalas
ikon Szent Euszták és Szent Tekla vértanúk ábrázolásával
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(Rosztovi Múzeum, 13. század közepe). Az ikon elõ-
lapján a Meghatódott Istenanya (Umilenyije) ikon lát-
ható, amelyet a 15. században átfestettek. A Bizáncban
és Nyugat-Európában népszerû Szent Euszták vértanú
eredetileg katona volt, a Ruszban a 11. századtól kezd-
ték tisztelni. A kijevi Szófia székesegyházban is látható
ábrázolása. Nesztor évkönyvíró a Ruszt megkeresztelõ
Vlagyimir fejedelemhez hasonlítja. A szent vértanút a
Rusz északkeleti területein is tisztelték, ahol Pjotrhoz, a
megkeresztelkedett tatár fejedelemhez hasonlították.

Jaroszlavlból és a környezõ falvakból is maradt fenn
néhány 13. századi ikon. A Megváltó nem kézzel alkotott
képmása ikon (Állami Tretyakov Képtár) a 13-14. század
fordulóján készült a rosztovi Vvegyenszkaja (Istenanya
bevezetése a templomba) templomnak. A táblakép ki-
tûnik bensõségességet sugárzó hangulatával. A külön-
leges közvetlenséget sugárzó Krisztus-képmás hátterét
egy fehér kendõ képezi. A medalionokban látható fel-
irat «Öàðü ñëàâû», azaz a �dicsõség királya� a Megváltó
áldozatára, kereszthalálára utal. A jóindulatú tekintet
elõre irányul, Krisztus hajfürtjei szabadon, aszimmet-
rikusan lógnak. Festõiség és kötetlenség jellemzi az áb-
rázolást és mindez a palaiologoszi mûvészet hagyo-
mányainak hatására utal. Más jellegû a Gavsink nevû
faluból származó Krisztus Pantokrátor ikon (Andrej
Rubljov Óorosz Mûvészeti Múzeum). Az ikont külön-
bözõképpen datálják, a legvalószínûbb verzió szerint
a 13. század elsõ negyedében-közepén készülhetett.
A hangsúlyos vonalvezetés a legexpresszívebb késõ
komnénoszi stílusra emlékeztet, amelyhez ugyanakkor
fenséges nyugalom és erõ társul. A ruha redõzete, a ke-
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zeken és a nyakon látható lendületes, energikus vona-
lak mellett az arc kifejezetten plasztikus, az arcpír
élénk, a bõrszín �napsütötte� barna. A sûrû szemöldök
uralkodóivá teszi a tekintetet, a szemkontúr, a hajszín
és a szakáll majdnem fekete. Az ikon széles színskálája
fokozza az ikonból sugárzó erõt, hatalmat.

A jaroszlavli Megváltó székesegyházból származó
Pantokrátor ikon elõtt imádkozott a legenda szerint a két
jaroszlavli szent fejedelem, Vaszilij és Konstantin. Az
ikon a székesegyházban a két fejedelem ereklyetartója
mellett volt elhelyezve. A kisméretû ikont (44,5×37 cm)
a nagyfejedelmi mûvészet hagyományainak megfelelõ-
en festették, amely hûen követte a klasszikus arányokat
és formákat szem elõtt tartó bizánci mûvészetet. A visz-
szafogott színek, a ruházat aranyos-okker és mélykék
színei, az aranyozott háttér és díszítés, a ruhák arany-
csíkozású redõi a táblaképnek visszafogottságot, lírai
nyugalmat kölcsönöznek.

A korszak legjelentõsebb alkotásainak tekinthetõ a
Nagy Tolgai Istenanya ikon (Állami Tretyakov Képtár, 13.
század vége) és a jaroszlavli Arkangyal székesegyház-
ból származó Mihály arkangyal ikon (Állami Tretyakov
Képtár, 1300 körül). A Tolgai Istenanya ikont a Ja-
roszlavl melletti tolgai kolostorról nevezték el. Az ikon
sokáig oltárkép volt. A kép egyébként korábban
készült, mint a templom maga, azt ugyanis a 14. század
elején építették. Az Istenanya a képen egy magas hát-
támlájú (kétsorú boltíves kialakítású) trónon ül. A Kis-
ded a nyakánál karolja át édesanyját, arcával gyengé-
den hozzásimul. Elõrelépve áll édesanyja térdén. Az
Istenanya felé sietõ kisded Jézus megható, lírai árnyala-
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tot kölcsönöz a mûnek. A két felsõ sarokban két meg-
hajló angyalt látunk, akiknek az egyik szárnya le van
engedve. Az ikont a részletek gazdagsága teszi kivéte-
lessé. A háttér és a ruhaszegély ezüstje, a mélyzöld, a
halványpiros, a meggyszínû barna és a sötétkék színek
összhangja míves munka benyomását kelti, amihez
hozzájárul a maphorionon látható, ékszerekre jellemzõ,
négylevelû lóhere díszítés és a ruhaszegélyek, valamint
a trón bõséges díszítése igazgyöngyökkel. Az arcok
alapja barna szankír, az arcra és a nyakra festett élénk-
színû pír hozzájárul a térbeli hatáshoz. Fehéret kifeje-
zetten keveset használt a festõ, csak a szemfehérjénél és
leheletnyit a szemhéjnál. A vonalvezetés határozott, de
nem harsány, a vonalakat csak ott húzta ki a mester,
ahol fontos volt a kontúr hangsúlyozása. Az ikon festõ-
je a saját ízlése szerint ismétli meg a bizánci mintát,
részben megõrzi a klasszikus vonásokat, részben eltér
tõlük: az Istenanya ujjait vékonyabbra festette, Krisztus
testtartását stilizálta. Egyszerre tett tanúbizonyságot
mesterségbeli tudásról és mûvészi érzékrõl, illetve ar-
ról, hogy milyen mélységében ismerte a bizánci mûvé-
szet különbözõ változatait, köztük a Trónon ülõ Isten-
anya olasz-bizánci ikonjait, amelyekkel a hasonlóság bi-
zonyos részletekben (trón formája) ill. a kép tipológiá-
jában mutatkozik meg.

A Mihály arkangyal ikon (Állami Tretyakov Képtár,
1300 körül) a jaroszlavli Arhangelszkij székesegyház fõ
ikonja. A székesegyházat Fekete Fjodor (Fjodor Csor-
nij) fejedelem hitvese, Anna fejedelemasszony, meg-
keresztelkedett tatár hercegnõ építtette 1300 körül. Az
arkangyal egészalakos képérõl van szó, jobbjában vé-
kony botot, baljában pajzsot tart. A bizánci császárok
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ünnepi öltözetét viseli. Gazdagon hímzett dalmatiká-
ban, igazgyöngyökkel és drágakövekkel díszített lórosz-
ban, a gallérnál arany fibulával (kapoccsal), a mellkasán
szürkés-zöldes szalaggal és egy vörös, ovális köves csat-
tal összefogott vörös köpenyben áll elõttünk. A pajzson
kivehetõ Krisztus Emmánuel mellképe. Az ikon vi-
szonylag kisméretû (154×90 cm), de rendkívül meg-
gyõzõ erejû. A frontális ábrázolás, a szélesre tárt szár-
nyak és kitárt karok kiegyensúlyozottságot sugároz-
nak. Az ikonon dominálnak a piros árnyalatai, bele-
értve a hangsúlyos arcpírt is, az egész táblakép a belsõ
tüzet sugározza. Az égi seregek urának szépsége és
nyugodt méltósága a fejedelmi ideált idézi és az ikon-
mûvészet magas színvonaláról tanúskodik.

A bizantizáló tendenciák és a közvetlen minták ha-
tása különösen erõsen megmutatkozott két, a 13. szá-
zad végérõl származó ikonon, amelyek egyes kutatások
szerint Kijevben készültek. Az ikonokat más kutatók a
helyszín helyett inkább egy konkrét személlyel, Mak-
szim kijevi metropolitával hozzák összefüggésbe. Két
csodatévõ ikonról van szó, a Szvénai (Barlangkolostor)
Istenanya és a Makszim-féle Istenanya. A Szvénai (Barlang-
kolostor) Istenanya kisméretû (67×42 cm, Állami Tretya-
kov Képtár, 1288 körül). A legenda szerint a Kijevi
Barlangkolostorból szállították Brjanszkba, Roman,
csernyigovi fejedelem megbízásából, aki megvakult.
Romant az ikon meggyógyította, õ ezt követõen meg-
alapította az Istenanya elszenderülése-kolostort, ahol
a csodatévõ ikont elhelyezte. A legenda a táblaképet a
Kijevi Barlangkolostor csodatévõ, Barlangkolostori Isten-
anya c. ikonnal azonosítja, amelyet a szentéletû Alipij
ikonfestõ festett (�1114). Ezt az azonosítást úgy kell
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érteni, hogy a Szvénai ikon a 11. századi ikon másolata,
az eredeti pontos utánzata. Nem állítható teljes bizo-
nyossággal, hogy a legendában szereplõ dátum ponto-
san megfelel-e a történelmi tényeknek, ezért megbíz-
hatóbb a stíluselemzésre alapuló datálás. Az ikonon az
Istenanya trónon ül, ölében a Kisdeddel, aki mindkét
kezével áldást oszt. Kétoldalt a szentéletû Antonyij és
Feogyiszij Pecserszkij állnak, a kolostor alapítói, kezük-
ben kibontott tekerccsel. A trón magas, a szentek a ma-
gasba emelt trón talapzatánál állnak. Az arcok jól meg-
õrzõdtek, plasztikusak és festõi szépségûek. A széles
redõk súlyosnak láttatják a ruhákat, ezek esése termé-
szetesnek hat. A plasztikus ábrázolás a 13�14. sz. fordu-
lóján közel állt a palaiologoszi mûvészethez.

A másik híres ikon a csodatévõ Makszim-féle Isten-
anya ikon (Vlagyimir-szuzdali Múzeum és Tájvédelmi
Körzet). Az ikon keletkezését a legenda Makszim met-
ropolita látomásával köti össze (1283�1305). Ez a táb-
lakép az elõzõnél rosszabb állapotban maradt fenn, fõ-
ként az arcok rongálódtak meg, de a kompozíció, a
ruhák ábrázolása, az arcok kontúrja érzékeltetik az ikon
mûvészi sajátosságait. Az alkotást 1299�1305 közé da-
tálják, vagyis akkorra, amikor Makszim metropolita
már Vlagyimirban tartózkodott, miután Kijevbõl oda-
költözött és Vlagyimirban is maradt egészen haláláig.
A képet az Uszpenszkij székesegyházban helyezték el,
Makszim metropolita ereklyetartója fölé. A legenda
szerint akkor, amikor Makszim metropolita Vlagyimir-
ba érkezett, álmában megjelent neki az Istenanya a kis-
ded Jézussal, aki megáldotta õt és egy fõpapi omophori-
ont nyújtott át neki. Ily módon az álom mintegy meg-
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erõsítette a metropolita választásának helyességét, aki
Vlagyimirt választotta a fõpapok székhelyéül. Makszim
metropolita a látomásának megfelelõen rendelte meg
az ikont. Az Istenanyát a festõ a Hodigitria típus szerint
egészalakos formában ábrázolta. A kompozíció sajátos-
sága az Istenanya leengedett jobb kezében tartott
omophorion (stóla) és a Kisded testtartása, aki Makszim
metropolitához fordul. A metropolita kis méretben lát-
ható, az Istenanyától jobbra, lent, keresztmintájú kazu-
lában. Egy kis tornyon állva imádkozik. Az ikont kes-
keny, hosszúkás táblára festették (165×66 cm). A tábla
formája is hangsúlyozza az Istenanya hosszúkásabb,
megnyúlt alakját. A kompozíció dinamikus, a képen
szereplõ három alak egymás felé fordul gesztusaikkal
is. Ennek megfelelõen van megfestve a ruhák redõzete
is. Bár az Istenanya arcképe gyakorlatilag teljesen meg-
rongálódott, a kép számos jellegzetességének köszön-
hetõen így is közel áll a Szvénai Istenanya ikonhoz: az
arc finoman ovális, az Istenanya fejét kissé lehajtja, a
sziluett monumentális, a mozdulatok plasztikusak, a ké-
keszöld ruha és a barnás-meggyszínû maphorion redõ-
zetei lágyak, szélesek. Az ikon Vlagyimirban készült, de
a festõ technikája és a bonyolult kompozíció egyér-
telmûen arra utal, hogy az ikon készítõje klasszikus
képzésben részesült. Ahogyan korábban is említettük,
Makszim metropolita görög származású volt és Kijev-
bõl egész kíséretével együtt költözött. A Vlagyimiri
püspökség ezután kiemelt státuszt kapott és metropó-
liai területnek kezdték nevezni. A metropolita udvará-
ban biztosan voltak kódexmásolók és ikonfestõk, ezért
több mint valószínû, hogy a Makszim-féle ikont a met-
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ropolitához tartozó egyik mûhelyben festették. Ez per-
sze csak feltételezés, de az ikon létezése tény. A Rusz
metropóliájának kapcsolatai újból megújultak Konstan-
tinápollyal, amely Palaiologoszi Mihály császár alatt,
1261-ben megszabadult a latin megszállóktól és újra az
ortodox világ középpontja lett. Errõl a kapcsolatról a
13�14. század fordulója táján született számos orosz
mûalkotás stilisztikai és ikonográfiai sajátosságai is ta-
núskodnak.
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4. 14�15. század. 
A középsõ és északi régiók ikonfestészete

A 16. században fokozatosan zajlik a tatárdúlást követõ
helyreállítás és megerõsödnek a Rusz északkeleti régió-
jának õsi városai,  és a Rusz középsõ területén található
fejedelemségek: Vlagyimir, Szuzdal, Rosztov, Peresz-
lavl-Zalesszkij, Rjazany, Nyizsnyij-Novgorod, Kosztro-
ma és Jaroszlavl. Új hatalmi központok is kiemelked-
nek, Moszkva és Tver. Közöttük harc bontakozik ki a
nagyfejedelmi státuszért. Északon, Novgorodban és
Pszkovban financiálisan és egyéb szempontból is meg-
erõsödik a bojárság, amely a kolostorok és a városok-
ban található székesegyházak gazdasági irányítását
megszerezve mind a közigazgatási, mint az egyházi ha-
talmat megkaparintja. Helyreállnak az egykor szoros
kapcsolatok a pravoszláv világ fõvárosával, Konstanti-
nápollyal, ahonnan a görög metropolitákkal együtt fes-
tõk és írók is érkeznek, akik fejedelmek és egyházi
vezetõk megrendelésére kezdenek dolgozni a Ruszban.
A 13. század második felében hanyatló orosz mûvészet
és irodalom fokozatosan újra virágzásnak indul. A mon-
gol iga (adófizetési kötelezettség) ellenére folytatódnak
a kõépítkezések. A korszakra talán mégis az a legjel-
lemzõbb, hogy a kolostorok száma rendkívül megnõ és
a szerzetesi eszmények az egész orosz kultúrában elter-
jednek: a fejedelmi udvarokban, a druzsinákban, a ka-
tonaság és az egyszerû nép körében egyaránt. A kolos-



torokban és a világi otthonokban egyaránt kedvelt ol-
vasmánnyá válik �Létrás� Szent János (Joannész Kli-
makosz, 6. sz.) aszketikus életre oktató mûve, a Létra.
A mû 30 rövid elbeszélést (30 létrafokot) tartalmaz,
amelyek fokozatosan vezetik az embert a tökéletesedés
útján. A korszak szimbólumává vált Radonyezsi Szent
Szergij alakja. A lelki nyugalmat megtaláló szerzetest és
aszkétát a Rusz föld igumenének is nevezik. A magasztos
eszmények az orosz társadalom konszolidációjához ve-
zettek. Radonyezsi Szent Szergij felhívása (�Emeljük te-
kintetünket a Szentháromságra és ezzel emelkedjünk felül a
világban tapasztalható viszálykodásokon�) nemcsak az em-
berek szellemi egységét segítette elõ, de a hívekben a
haza szolgálatára való készséget is felébresztette, hogy
egyesítve erõiket küzdjenek az idegen iga ellen. Végsõ
soron így az állam újjászületéséhez is hozzájárult.
A 14�15. század az orosz kultúra minden ágában virág-
zó korszak volt. Ami az ikonfestészetet illeti, éppen eb-
ben az idõszakban alakul ki az orosz ikon sajátos, nem-
zeti arculata. Nem véletlen, hogy fõként az ikonfesté-
szetben nyilvánult meg alkotó módon az orosz közép-
kori vallásosság, amelynek kiemelkedõ képviselõje
Andrej Rubljov volt.

A 14. század elején az orosz ikonfestészet fel-
lendülése egybeesett a bizánci mûvészet virágzásával.
Ez a korszak a Bizáncban uralkodó dinasztiáról a pa-
laiologoszi jelzõt kapta, de a stílusirányzatot a helléniz-
mus ideáljainak újjászületése miatt egyúttal rene-
szánsznak is nevezzük. A palaiologoszi reneszánsz mû-
vészet hatással volt egy új orosz ikonfestészeti nyelv
kialakulására. A bizánci kultúrának az orosz egyházi
mûvészetre gyakorolt meghatározó hatása eleinte az
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ortodox kereszténység felvételével függött össze. A tör-
ténelem elõre haladtával azonban ez a hatás egyre sajá-
tosabb formákban nyilvánult meg. Míg a 10�11. század-
ban az orosz mûvészet az egységes bizánci mûvészeti
folyamat organikus leágazása volt, addig a 14. század-
ban a bizánci minták már a nemzeti mûvészet aktív
közegébe kerültek. Alkotó módon átalakították õket,
ezáltal könnyen felismerhetõ orosz jelleget kaptak. A
konstantinápolyi és a balkáni klasszikus mûvészet ha-
tása egyrészt a Ruszba kerülõ mûvek révén valósult
meg, másrészt azáltal, hogy az orosz mûvészek a kül-
földi mesterekkel együtt dolgoztak. A külföldi mesterek
hatása gyorsan megmutatkozott, hamar elterjedt a
plasztikus és háromdimenziós ábrázolásra való törek-
vés és a természetes arányok megtartására való igény.
Ezeket az elveket azonban nemcsak a Rusz egészében,
de az egyes mûvészeti központokban, azaz Moszk-
vában, Rosztovban, Novgorodban, Tverben és Pszkov-
ban külön-külön is, másképp, egyedi módon valósítot-
ták meg. A tudományban a különbözõ irányzatokat
�iskoláknak� nevezték el. Ha a bizánci mûalkotásokkal
összehasonlítjuk a palaiologoszi hatást tükrözõ orosz
ikonokat, akkor különbségek egész sorát fedezhetjük
fel. Az orosz ikonokon a földi valóság (tárgyak, épí-
tészet és táj) ábrázolásakor a nagyobb fokú szimboli-
kusságra való törekvés figyelhetõ meg. Az arcok kifeje-
zõbbek (hatalmas szemek, kis száj), néha az arc vagy a
test ábrázolása absztrakt, geometrikus. A különbözõ
ikonfestõ iskoláknak jellegzetes a színhasználata. Egyes
iskolákban, pl. a pszkoviban sajátos arctipológia is ki-
alakult, amely évszázadokon keresztül megõrizte jel-
legzetességeit. Összességében elmondható, hogy az
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orosz ikonokon nyíltabb az érzelmek kifejezése, legyen
szó akár szívbéli együttérzésrõl, meghatódottságról
vagy aszketikus szigorról. A bizánci ikontól megkülön-
bözteti az orosz ikont az evangéliumi történetek értel-
mezésében és a szentek alakjában érzékelhetõ köl-
tõiség.

A 14. század második felében az orosz szerzetesség
és rajta keresztül az egész orosz kultúra egy erõs szelle-
mi mozgalom, a bizánci hészükhazmus (hészükhia=hall-
gatás szóból) hatása alá került. A néma szerzetesek asz-
ketikus imagyakorlata a 14. század közepén �hangos�
összetûzésekhez vezetett a konstantinápolyi zsinato-
kon, amelyek �hészükhaszta vitákként� illetve a Tábor-
hegyi Fényrõl folyó vitákként kerültek be a történe-
lembe.

A hészükhazmus kiemelkedõ tanítója és gyakorlója,
Palamaszi Szent Gergely ezeken a zsinatokon megfo-
galmazta az emberben lakó isteni energiák átalakító
mûködését. A �nem teremtett�, azaz isteni energiákról
szóló tanítás nagy hatást gyakorolt Radonyezsi Szent
Szergijre és tanítványaira is, és két évszázadon keresz-
tül meghatározta a Rusz szellemi életét és kultúráját.
Ebben a szellemi légkörben formálódott Andrej
Rubljov személyisége és világlátása, akinek az érdeme
nemcsak abban áll, hogy fantasztikus festményeket al-
kotott, de abban is, hogy kidolgozta az orosz ikon mû-
vészi nyelvét, amely teljes mértékben magába építve a
klasszikus bizánci alapot, például szolgált a nemzeti
ikonfestészet fejlõdéséhez.
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4. 1. Moszkva és a középsõ régiók, fejedelemségek
ikonfestészete 1300�1350 között

Az 1147-ben Jurij Dolgorukij által megalapított Moszk-
va a tatárok támadása idején kisváros volt, egy szegény
fejedelemség központja, amelyben Vlagyimir nagyfe-
jedelem fiatalabb fiai uralkodtak. 1262-ben, Alekszandr
Nyevszkij halála után a moszkvai fejedelemség a fiata-
labb fiúra, Danyiilra (1261�1303) szállt, aki akkor még a
második életévét sem betöltött csecsemõ volt. A szent
fejedelem, Danyiil Moszkovszkij lett a moszkvai nagy-
fejedelmek és cárok dinasztiájának megalapítója.

Az, hogy Moszkva a 14. században felemelkedett és
fokozatosan az orosz állam központjává vált, nemcsak
a nagyfejedelmi titulust szerzett moszkvai fejedelmek
politikájával függött össze, de a Rusz metropolitáinak
hozzájuk fûzõdött viszonyával is, akik a széttagoltság
idõszakában a Rusz földjének (Russzkaja zemlja) egységét
testesítették meg. Két évszázadon keresztül az egész
orosz életet meghatározta az egyházi és világi hatalmak
egységének sajátos atmoszférája: a Rusz egyházi veze-
tõinek támogatása és áldása, közbenjárásuk az Arany
Hordánál a kánok elõtt és részvételük az állam irányí-
tásában a moszkvai fejedelmek kiskorúsága idején.

Makszim metropolita halálát (1305) követõen
Konstantinápolyban Pjotrt nevezték ki metropolitává,
Moszkva az õ vezetése alatt vált a Rusz egyházi köz-
pontjává. A Volhíniából származó Pjotr metropolitát a
halics-volhíniai fejedelem küldte Konstantinápolyba,
aki, miután Makszim, kijevi metropolita Vlagyimirba
költözött, az Ortodox egyház pátriárkájánál elérte,
hogy a fejedelemsége területén önálló metropólia jöj-
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jön létre (1303). Ám az orosz metropolita halálakor a
pátriárka Pjotrt nem a halics-volhíniai, hanem a kijevi
metropolitai székbe nevezte ki. Pjotr metropolita Kons-
tantinápolyból Kijevbe utazott, ám hamarosan elõdje
példáját követve elõször Vlagyimirba (1308), majd
1325-ben Moszkvába költözött, és úgy végrendelkezett,
hogy majd az Uszpenszkij székesegyházba temessék el,
amelynek építését akkortájt kezdték meg. Elõször Jurij
Danyilovics moszkvai fejedelmet támogatta, majd annak
öccsét, Iván Danyilovics Kalitát (1328�1340 között nagy-
fejedelem), akinek elõre megjövendölte a Rusz felsza-
badulását a tatár iga alól. Iván Kalita ügyes kormány-
zásával megteremtette a régóta várt békét a Rusz föld-
jén. Az évkönyvíró így ír róla: �Miután Iván Danyilovics
elfoglalta a trónt, 40 évig csend honolt a Ruszban. A tatárok
nem támadtak, nem ölték a keresztényeket, akik végre megpi-
henhettek a sok szenvedés és keserv után.� (Polnoje szob-
ranyije russzkih letopiszej (PSZRL, XVIII. kötet, 90.)

Szentéletû Pjotr metropolitát, akit már közvetlenül
halála (1326) után szentként tiszteltek, Feognoszt met-
ropolita idején (1328�1353), 1339-ben avatták szentté.
A görög Feognoszt Konstantinápolyból érkezett a Rusz-
ba és Moszkvában telepedett le. Az új metropolita mû-
ködése idején Iván Kalita folytatta a kõépítkezéseket,
többek között a Kremlben található Istenanya elszen-
derülése templom építését, amelyet 1327-ben szentel-
tek fel. 1329-ben rövid idõ alatt két templomot is építet-
tek, egyet Joannesz Klimakosz (Létrás Szent János),
egyet pedig Szent Péter apostol bilincseinek tiszteletére
(az Uszpenszkij székesegyház melléképülete). 1330-ban
építették fel a Szpasz na Boru kõtemplomot (Megváltó
a fenyveseknél), amely a nagyfejedelmi Szpasszkij mo-
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nostor székesegyháza volt. Az évkönyvíró beszámolója
szerint a templomot Iván Kalita gazdagon ellátta köny-
vekkel, ikonokkal és a liturgiához szükséges eszkö-
zökkel. 1333-ban egy másik templom helyére felépítet-
ték a Mihály arkangyal székesegyházat, ahová a
moszkvai fejedelmek kriptáit helyezték. 1340-ben Iván
Kalita kõtemplomot építtetett a Danyiil Moszkovszkij
által alapított Isteni jelenés monostorban. 1344-ben,
már Szemjon Gordij fejedelem alatt a Feognoszt metro-
polita által Moszkvába hívott bizánci mûvészek egy
szezon alatt kifestették az Istenanya elszenderülése
templomot. Ekkor kezdték meg az orosz ikonfestõk az
Arhangelszkij székesegyház freskóinak festését is. Az
ikonfestõket a krónikás meg is nevezi: �A Mihály arkan-
gyal templomát Szemjon Ivanovics nagyfejedelem orosz ikon-
festõkkel festtette ki. A munkában Zaharij, Gyenyiszij, Joszif
és Nyikolaj mesterek valamint druzsinájuk vett részt.� Az új
épület méretei egyébként lenyûgözték a krónikást, aki
azt is megjegyezte, hogy a festõk nem végeztek még
abban az évben minden falfestmény megfestésével.
1345-ben orosz ikonfestõk festették ki a Szpasz na Boru
templomot. �A mesterek oroszok, tanítványaik pedig görö-
gök voltak: Gojtan, Szemjon és Ivan� � írja a krónikás.
Ezeknek a templomoknak 1346-ban fejezték be a kifes-
tését, és ekkor díszítették falfestményekkel a Joannész
Klimakosz- (Létrás Szent János) templomot is. Sajnos az
Iván Kalita által építtetett templomok közül egy sem
maradt fenn eredeti formájában. A Kremlben található
Uszpenszkij- és Arhangelszkij székesegyházat a 15�16.
század fordulóján átépítették. Az írásos emlékek vi-
szont egyértelmûen tanúskodnak arról, hogy az 1340-
es években görög és orosz mesterek, illetve görög mes-
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terek orosz tanítványai számos munkában vettek részt,
templomokat díszítettek freskókkal és ikonokkal. Az
évkönyvek említést tesznek mind a metropóliának,
mind a nagyfejedelemségnek dolgozó ikonfestõkrõl. És
bár ezek a templomok nem voltak kifejezetten nagyok,
a három év alatt rendkívül intenzív munka folyt, leg-
alább három ikonfestõ druzsina dolgozott egyszerre.
Ha még hozzászámítjuk a Bogojavlenszkij (Isteni jele-
nés) kolostorban dolgozó könyvmásolókat, fordítókat,
miniatúra-készítõket, akkor érzékeljük, hogy Moszkvá-
ban ekkortájt igencsak pezsgõ volt a mûvészeti élet.

Pjotr metropolita legendájában azt olvashatjuk,
hogy a metropolita még a Volhíniai kolostor apátjaként
híres ikonfestõnek számított. Amikor Makszim metro-
polita ellátogatott ebbe a kolostorba, Pjotr egy saját ke-
zûleg festett Istenanya ikont ajándékozott neki. Ez az
ikon akkor került vissza Pjotrhoz, amikor Konstantiná-
polyban õt nevezték ki metropolitának. Az Istenanya
elszenderülése templomban található Pjotr-féle Isten-
anya ikont összefüggésbe hozzák az általa festett híres,
nagy tiszteletnek örvendõ szentképpel, amelyet a met-
ropolita sírboltjánál helyeztek el és az ünnepi istentisz-
teletekre vették elõ. Elképzelhetõ, hogy a Kremlben ta-
lálható ikon maga a régi ereklye vagy korai másolata,
de a rárakódott késõbbi rétegek alól csak töredékeket
sikerült feltárni, azok alapján pedig nehéz datálni vagy
a stílusáról képet alkotni.

A moszkvai Kremlben található Uszpenszkij székes-
egyházat 1479-ben, egy olasz építész, Aristotele Fiova-
ranti tervezte, Iván Kalita lebontásra ítélt temploma
helyére. A székesegyházban fennmaradt néhány, való-
színûleg az eredeti templomból származó 14. századi
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ikon. Az egyik az Ószövetségi Szentháromság nagymé-
retû ikon, amelyet Tyihon Filatyev 1700-ban teljesen
átfestett. A képen keletkezett két kis �ablakon� keresz-
tül azonban láthatjuk az eredeti, a 14. század közepén
keletkezett festményt (a jobb oldali angyal és a kenye-
ret dagasztó Sára arcáról van szó). Az angyal líraian
elgondolkodó és finom arcát a palaiologoszi mûvészet
hagyományainak megfelelõen festették. Az ábrázolás a
konstantinápolyi mintákkal összehasonlítva talán szim-
bolikusabb, de igen plasztikus. Az angyal dús hajko-
ronáját vörös diadém díszíti, a piros és sötétzöld ru-
házatot bõven borítja az assziszt (aranycsíkozás). Az
1340�50-es évekre datálható két olyan Megváltó ikon is,
amelyek szintén Iván Kalita székesegyházába készül-
hettek, bár az sem zárható ki, hogy késõbb kerültek az
Uszpenszkij székesegyházba. Az egyik a Megváltó pele-
rinben, a másik a Haragos szemû Megváltó. Valószínû,
hogy ezeket az ikonokat is bizánci mûvészek orosz ta-
nítványai festették. A Megváltó pelerinben ikonon Krisz-
tus arca kifejezetten plasztikus, szabályos, nyaka erõs, a
szeme alatt stilizált, de jól látható árnyékokkal. A Hara-
gos szemû Megváltó c. ikont másképp, mondhatni az
elõzõvel ellentétes módon festették meg. Az arc plasz-
tikusságát a dombormûszerûen mély ráncok adják, a
nyakon található és a szemöldök felett aszimmetriku-
san futó ráncok mélysége is feltûnõ. Hangsúlyos az
árnyék-fény kontraszt. A Megváltó tekintete igen kife-
jezõ, energikus, tüzes, innen a kép elnevezése is. Bár
mindkét említett ikon bizánci mintára készült, a két kép
közötti különbségek arról tanúskodnak, hogy párhu-
zamosan különbözõ mûvészi áramlatok léteztek. A két
kép egyúttal kétféle értelmezést is sugall: a Megváltó pe-
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lerinben egy elgondolkodó, szomorú és fenséges arcot,
míg a Haragos szemû Megváltó egy nyílt, energikus és
figyelmével a világ felé forduló arcot ábrázol.

A Megváltó pelerinben c. ikon által képviselt irányzat-
hoz sorolható, de annál sokkal sematikusabb, leegysze-
rûsítettebb a Rjazanyi Hodigitria Istenanya (Rjazanyi
Múzeum, 13. sz. vége�14. század elsõ harmada). Ezen a
képen ugyanazt a szoborszerûséget és szabad, három-
dimenziós kompozíciót figyelhetjük meg, amelyhez az
Istenanya kézmozdulata, a Kisded testhelyzete és a
ruhák redõzete is hozzájárul. A stílus másik változatát
képviseli a jaroszlavli Szent Miklós ikon (Állami Tre-
tyakov Képtár, 14. sz. elsõ fele). A képen Miklós mell-
képe látható, a keskeny vállak miatt a szent feje súlyo-
sabbnak tûnik. Fejét kissé balra fordítja, arca rendkívül
plasztikus, dombormûszerû, arckifejezése zord. A stílus
líraibb változata a rosztovi régióban, Kobenyszkoje falu
közelében található Megváltó kolostorba készült Pod-
kubenszkaja Meghatódott Istenanya (Vologdai Múze-
um, 13. sz. vége�14. sz. elsõ harmada). A táblakép a
Tolgai Istenanya ikon ikonográfiai változata, amelyen a
Kisded édesanyja térdén, anyja felé lépve látható. Csak
az ikon középsõ része maradt fenn, de ennek alapján is
érzékelhetõ a dinamikus kompozíció, a Kisded igyekvõ
mozgásának természetessége, ahogy hátrahajtja a fejét
és az Istenanya maphorionjának gallérjába kapaszkodik.
A festõi technika ugyanakkor nagyon egyszerû, a
plasztikusságot csak a rétegekben, fokozatosan felvitt,
egyre világosabb, majdnem fehér okkerrel éri el a festõ.
Hasonló az ikonográfiája egy nagyszerû ikonnak, az
ún. Harmadik Tolgai Istenanya ikonnak (Állami Orosz
Múzeum, 14. század elsõ fele�közepe táján). Hasonló
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ikonográfiája ellenére ez a táblakép jól demonstrálja a
rosztovi ikonfestészetre jellemzõ színpompát (több
színnel festett arcok, élénk arcpír, mély, zöldes-barnás
árnyékolás, a Kisded rózsaszín himatiónjának és mély-
kék khitónjának harmonikus összhangja) illetve az Is-
tenanya arcának kifinomult, �bizánci� jellegét.

Valószínûleg szintén görög mestereknél tanult orosz
tanítványok munkája a Borisz és Gleb ikon (Állami
Orosz Múzeum, 14. sz. közepe). A kutatók egyetérte-
nek abban, hogy az ikon Moszkvában készült, ám a ké-
pet különbözõképpen datálják. Lazarev szerint a 14. sz.
elején készült. Szmirnova 2002-ben a 14. század elsõ fe-
lére, 2007-ben már a század második felére datálta.

1015-ben Vlagyimir fiait, Boriszt és Glebet, akik a ke-
resztségben a Roman és David nevet kapták, mostoha-
bátyjuk, �Átkozott� Szvjatopolk meggyilkolta. Borisz és
Gleb a Rusz elsõ szentjei. Már 1020-ban megkezdõdött
tiszteletük, mert a Kijev melletti Visgorodban ebben az
évben épült a tiszteletükre az elsõ fatemplom. 1072-ben
a szent fivérek ereklyéit egy új kõtemplomba vitték át
és összorosz ünnepet neveztek el a tiszteletükre. A 12.
században szinte mindenütt építettek templomokat a
tiszteletükre, Csernyigovban, Novgorodban, Polock-
ban, a Szuzdal melletti Kigyeksben, Torzsokban, Pere-
jaszlavl-Zalesszkijben. A fivérek kultusza a Rusz hatá-
rain túl is terjedt. Antonyij, novgorodi érsek 1200-ban
Konstantinápolyba zarándokolt és a Zarándok könyve
tanúsága szerint ott az egyik templomban nagyméretû
Borisz és Gleb ikont látott9. Antonyij templomot is
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szentelt abban a városban, ahol a szentek megjelentek
illetve arról is említést tesz írásaiban, hogy a Borisz és
Gleb ikonokról másolatokat is készíttettek. A szenteket
gyógyítókként és csodatévõkként tisztelték, mivel erek-
lyéik hatására számos csoda történt. A fivéreket azon-
ban elsõsorban a Rusz földjének védelmezõinek tartják,
az orosz fejedelmek égi pártfogóinak és segítõtársai-
nak. A testvéri szeretetrõl és alázatról példát mutató
Borisz és Gleb az orosz fejedelmek számára az egység-
ben rejlõ erõt képviselik. Alekszandr Nyevszkij legen-
dájában olvashatjuk, hogy a fivérek a névai csata elõtt
megjelentek Alekszandr Nyevszkijnek, hogy �segítsék
a rokonukat�. A 15. századból származó, A novgorodiak
csatája a szuzdaliak ellen c. ikonon Borisz és Gleb a város
védõinek oldalán látható. A Borisz és Gleb csodás
jelenéseirõl szóló történetek lényege a jó ügyben, hõs-
tettekhez nyújtott segítség. A téma különösen aktuális
volt a tatárok elleni harcok idõszakában, amelyrõl né-
hány, a 14. századból fennmaradt ikon is tanúskodik.

Az Orosz Múzeumban található ikon Borisz és Gleb
egészalakos képe, hosszú ruhát, fejedelmi süveget, elöl
háromszög szabású köpenyt viselnek, kezükben kardot
és keresztet tartanak. Írásos emlékekbõl ismert, hogy
Visgorodban, a szentek ereklyéi mellett a szentekrõl
õriztek ikonképeket is, amelyek azonban nem marad-
tak fenn. Az Orosz Múzeum ikonja az ezekrõl a ké-
pekrõl készült másolatok egyike. A képen karcsú alako-
kat, keskeny, nemes vonású arcokat láthatunk. A kom-
pozíció szigorúan frontális, a fivérek testtartása majd-
nem azonos, csak annyi a különbség, hogy Borisz jobb
kezével kardjára támaszkodik, míg Gleb a mellkasa
elõtt fogja a kardjának markolatát. Az arcok plasz-
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tikusak, festõiek, a szemek környéke és az arc kiemel-
kedõ részei világítóan fényesek, az arcon és a nyakon
élénk az arcpír, amely az elõzõ évszázad stílusát idézi.
Ami a színeket illeti, a képen a vörös és a meggyszínû-
barna, a kék és a zöld, az ezüstszürke és a szalmaszín
harmonikus összhangja figyelhetõ meg. Feltûnõ a dí-
szítõelemek gazdagsága is, az igazgyöngy- és drágakö-
ves szegélyek, arany- és ezüstdíszítések és aranykeresz-
tek. A szentképekben azonban nem a külsõség, a mí-
vesség a lényeg, hanem a szentek figyelmes, koncent-
rált tekintete, amely az ikon elõtt álló személyre irá-
nyul. Ezek a tekintetek nem elmélyült befelé fordulást,
hanem közvetlenséget, szelídséget, egyben szigorúsá-
got tükröznek.

4. 2. A moszkvai ikonfestészet a 14. század 
második felében

A Moszkvában a 14. század közepén-második negye-
dében folyó mûvészeti életrõl nincsen olyan részletes
tudomásunk, mint a megelõzõ idõszakra jellemzõ
élénk építészeti és képzõmûvészeti tevékenységrõl.
A 14. század közepére a Moszkva és Tver között zajló
kiélezett politikai háború nyomta rá a bélyegét. A hely-
zetet tovább fokozták a litván fejedelem arra irányuló
törekvései, hogy a konstantinápolyi pátriárkánál elérje,
hogy a Rusz déli régióiban � amely a politikai befolyása
alá tartozott � önálló metropolitát nevezzenek ki. A lit-
ván fejedelem egyúttal arra is törekedett, hogy elszakít-
sa Kijevet az egységes orosz metropóliától. A következõ
orosz metropolitát, Szent Alekszijt (1354�1378) maga
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Feognoszt metropolita választotta utódjául. A bojár
nemzetségbõl származó Alekszij kivételesen tehetsé-
ges, rendkívül képzett ember volt és tizenkét éven
keresztül a görög metropolita legközvetlenebb segítõ-
jeként mûködött. Kinevezésére várva két évet Konstan-
tinápolyban töltött és valószínûleg ez idõ alatt lefordí-
totta az Evangéliumot, amelyrõl fennmaradt kéziratai
tanúskodnak. Moszkvába visszatérve nemcsak a Rusz
egyházának feje lett, de részt vállalt az állam irányítá-
sából is. 1359-ben ugyanis a moszkvai nagyfejedelem
végrendeletében kilencéves fia, Dmitrij Ivanovics mellé
régenssé nevezte ki õt (Dmitrij Ivanovics késõbb, a ku-
likovói csatában a tatárok ellen aratott gyõzelme után a
Dmitrij Donszkoj nevet kapta). A kiemelkedõ állami és
egyházi vezetõt még az Arany Hordában is tisztelet
övezte, mivel egy alkalommal meggyógyította a kán
feleségét, Tajdulát. Közeli barátja, szellemi rokona volt
Radonyezsi Szent Szergijnek. Az idõszak festészetérõl
csak annyit tudunk, hogy az általa alapított moszkvai
kolostorokhoz építtetett kõtemplomok mind gazdagon
voltak díszítve ikonokkal és míves kiadású liturgikus
könyvekkel. Ilyen a Csudov kolostorhoz tartozó Mi-
hály arkangyal templom a Kremlben, a Megváltó And-
ronyikov kolostor temploma, amelynek építésére akkor
tett fogadalmat, amikor Konstantinápolyból hazafelé
pusztító viharba került, és az Alekszejevszkij nõi kolos-
tor temploma is.

Az Uszpenszkij székesegyházból származó Borisz és
Gleb lóháton c. ikon (jelenleg az Állami Tretyakov Kép-
tárban található, 14. sz. második fele) a moszkvai stílust
képviselõ ikonok közé tartozik. Bizonyos szentek lóhá-
ton történõ ábrázolása népszerû volt Bizáncban. Így
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ábrázolták nemcsak Szent Györgyöt és Demetert, de a
freskókra idõnként szent katonák egész kavalkádját
festették (pl. a kappadókiai Cavusini templom, a 10.
századból). Az ikongráfiát a Ruszban is ismerték. Cser-
nyigovból is fennmaradtak hasonló dombormûveket
ábrázoló palatáblák (Állami Tretyakov Képtár, 11. szá-
zad). Az általunk elemzett képen Borisz éjfekete, Gleb
vöröses, barnás szõrû lovon ül. A szentéletû fivérek
köpenyt és fejedelmi, szõrmeszegélyes süveget visel-
nek, kezükben zászlóval ékesített lándzsát tartanak.
A jobb felsõ sarokban Krisztus látható, amint áldást
oszt. Borisznak kicsi, sötét szakálla van, õ látható elöl,
távolba révedõ tekintettel. Gleb haja a vállára omlik,
testével a bátyja felé fordul, készen állva arra, hogy pa-
rancsait teljesítse. A pompás paripákat könnyed, ritmi-
kus mozgás közben ábrázolta a festõ, alattuk a hegyek
felszínét beborítja a fény. A kompozíció ritmikussá-
gához és kiegyensúlyozottságához hozzájárul a piros
és zöld részletek harmonikus szimmetriája. A kolomnai
Borisz és Gleb ikon (Állami Tretyakov Képtár, 14. század
második fele) szintén ebben az idõszakban készült.
A táblakép szélein a �Borisz és Gleb legendája� alapján
16 kis kép meséli el a fivérek halálának történetét. A
kép egésze a nyugalom atmoszféráját sugározza. Az ar-
cok ábrázolása mentes a kontrasztoktól, a vonalak
egyenletesek, a színek kevésbé telítettek. A széleken ta-
lálható epizódok háttere fehér. Kompozíciójuk szabad,
kevés szereplõt és tárgyat ábrázolnak. Szûkszavúan,
mégis érzelmekkel telítve mesélik el a tragikus esemé-
nyeket Vlagyimir fejedelem halálától a hitszegõ (Átko-
zott) Szvjatopolk pusztulásáig. A Szvjatopolk nevéhez
kapcsolódó jelzõ a testvérgyilkos Káinnal való hason-
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lóságára utal. Hatásosak és kifejezõek az egyes jele-
netek: Borisz meggyilkolása az Alta folyónál, a halottat
sirató angyalok valamint Gleb meggyilkolása a Szmo-
lenszk környéki Szmjagyin folyónál. A kompozíciók
ugyanakkor nélkülözik az impulzív, expresszív mozdu-
latok ábrázolását, minden a liturgia zenei ritmusának,
az ünnepélyességnek és a mély megrendülés érzésének
van alárendelve.

A 14. században Moszkvában, illetve a közép-orosz
régiókban születtek még további olyan ikonok, ame-
lyek jelentõsen eltérnek egymástól. Így pl. az a Szent
Miklós ikon, amely valószínûleg Radonyezsi Szent
Szergij cellájában volt (Szergijev-Poszad Múzeum)
szinte csak a körvonalakra koncentrál, síkbeli hatást
kelt. A Szent Miklós életét ábrázoló ikon a Nyikola-
Ugresszkij kolostorból (Állami Tretyakov Képtár, 14.
század második fele) kifejezetten plasztikus és kont-
rasztos. Egy jarovszlavli faluból, Novojéból származó
Megváltó nem kézzel alkotott képmása ikon (Állami Tretya-
kov Képtár, 14. század második fele) a lángolóan vörös
kendõ és a jellegzetes arc miatt a 13. századi rosztovi
ikonokra emlékeztet. A Hodigitria Istenanya kétoldalas
ikon, amelynek hátoldalán egy Krisztus Pantokrátor ikon
látható (Állami Tretyakov Képtár, 1360-as évek), kifino-
mult technikája és a kép jellege miatt a palaiologoszi
hagyományhoz áll közel. A kolomnai Feltámadás szé-
kesegyházból származó Krisztus alászáll a pokolra c.
nagyméretû, rendkívül összetett ikonográfiájú ikon
(Állami Tretyakov Képtár, 14. század második fele) az
arcok lágy festõisége és meditatív jellege miatt mintegy
Andrej Rubljov mûvészete �elõfutárának� tekinthetõ.
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4. 3. Feofan Grek
A 14. század végén, a 15. század elején a Ruszban dol-
gozott egy híres bizánci festõ, Feofan Grek, akinek a
nevéhez az orosz mûvészet egy egész korszaka kötõ-
dik. A mester, a mûvész és filozófus életérõl egy neves
kortárs író, egyben a Szentháromság kolostor szerze-
tese, Jepifanyij Premudrij levelében olvashatunk, ame-
lyet barátjának, a tveri monostor szerzetesének, Kirill-
nek írt. Jepifanyij gyakran megfordult Feofan moszkvai
mûhelyében, látta, hogy a mester hogyan dolgozik és
beszélgetett is vele. Feofan az 1370-es évek végén, már
érett mûvészként érkezett a Ruszba. Korábban Kons-
tantinápolyban dolgozott, ahol freskókat festett, majd
tevékenységét Kalkedónban, Galateában és Kaffában
folytatta. A Ruszban elõször Velikij Novgorodban kez-
dett dolgozni, majd Nyizsnyij Novgorodban, késõbb
Moszkvában. Az életével kapcsolatos pontos dátumok
nem ismertek. Valószínûleg Konstantinápolyban szü-
letett, 1335 körül és Moszkvában halt meg, 1405 és 1415
között. Egyedül a novgorodi Szpasz na Iljin ulice temp-
lom freskóiról lehet biztosan tudni, hogy az õ alkotásai,
ezeket 1378-ban festette. A többi munkájáról csak írott
források alapján tudunk. 1878�90 között nyizsnyij nov-
gorodi templomokban dolgozott. 1392-ben freskókkal
ékesítette a kolomnai Mária elszenderülése-templomot,
amelyet Dmitrij Donszkoj fejdelem építtetett. A mester
nevét a krónika nem említi, de innen származik az a
Doni Istenanya ikon is, amelyet a kutatók az õ ecsetjének
tulajdonítanak. A évkönyv szerint 1395-ben a moszkvai
nagyfejedelem özvegye, Jevdokija fejedelemasszony
megrendelésére kezdték meg a Kremlben található
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Istenszülõ születése templom belsõ terének festését, a
munkálatokban az évkönyvek leírása szerint �Feofan, a
görög filozófus, Szemjon Csornij és tanítványaik vettek
részt�. 1399-ben �Feofan, a görög ikonfestõ és tanít-
ványai� festették ki a Kremlben található Arkangyal
székesegyházat. Utoljára az évkönyvek 1405-ben tesz-
nek említést Feofan munkájáról, amikor a szintén a
Kremlben található Angyali üdvözlet székesegyház
freskói készültek (�a mesterek Feofan görög ikonfestõ,
a gorogyeci Prohor sztarec és a szerzetes Andrej Rubl-
jov voltak�). Jepifanyij �ismert tudós mûvésznek� és
�az ikonfestõk közül a legjobb festõnek� nevezi Feo-
fant. A novgorodi Megváltó templom stílusa és az év-
könyvben leírtak alapján a mûvésznek és mûhelyének
tulajdonítanak számos ikont és a Koska-féle evangeliá-
rium miniatúráit (Orosz Állami Könyvtár, 1390-es
évek). Sokáig vitathatatlanul Feofan mûvének tartották
az 1489-ben épített Blagovescsenyszkij (Angyali Üdvö-
zlet) székesegyház ikonosztázának Deészisz sorát
(Grabar, Lazarev, Vzdornov) is. 1547-ben a templom
súlyos károkat szenvedett egy pusztító tûzvészben,
amely késõbb nagy moszkvai tûzvészként vonult be a
történelembe. A cári templom felújításakor más temp-
lomokból hoztak ikonokat. Valószínûleg a Deészisz is
akkor került a székesegyházba. A Deészisz eredetét,
amelynek a méretei meghaladják annak a Blagoves-
csenyszkij templomnak a méreteit, amelyet 1405-ben
festettek ki, hol az Arhangelszkij székesegyházzal, hol a
kolomnai Uszpenszkij székesegyházzal hozzák össze-
függésbe. Stílusuk alapján az ikonokat az 1380�90-es
évekre datálják. Feofan szerzõségét egyes kutatók két-
ségbe vonják (Szmirnova).
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A Deészisz-sor kilenc hatalmas ikonját nem egy mû-
vész festette. A középen található öt képet (Megváltó a
mennyei erõkkel, Istenanya, Keresztelõ Szent János, Mihály
és Gábriel arkangyal) a kiemelkedõ bizánci mûvész
ecsetjének tulajdonítják. Ezek a képek, amelyek szem-
mel láthatóan egy mester mûvei, kiemelkednek virtuo-
zitásukkal és tartalmi mélységükkel. A Péter és Pál apos-
tolokat és az Aranyszájú Szent Jánost ábrázoló ikonok for-
mavilágukban némiképp eltérnek ezektõl. A Nagy
Szent Vazult ábrázoló kép teljesen más stílusban készült,
a Deészisz sort záró Szent György és Szent Demeter iko-
nok stílusa, amely jelenleg az ikonosztáztól elkülönítve
látható, egy, az Andrej Rubljov-féle irányzathoz köt-
hetõ orosz mûvészre utal. A szentek egészalakos képei-
rõl van szó. A tágas háttér mélységgel ruházza fel a
teret. A testtartások és a perspektíva természetes hatást
keltenek. A középpontban a Megváltó a mennyei erõkkel
ikon látható, amely ennek az ikonográfiai típusnak az
elsõ példája és a késõbbiekben a Deészisz-sor központi
elemeként egyre inkább ez terjed el. Az arcok plaszti-
kusak, a cinóber arcpír, szájak és orrok melegséget köl-
csönöznek a sötét arcbõrnek. A szemek körül, a nyakon
és a kezeken lévõ fehér sugarak csodálatosan sugárzó
fény hatását keltik. A fény ábrázolásának ez a módja
szemléletesen illusztrálja Palamaszi Szent Gergely a
nem teremtett, isteni energiákról szóló tanítását. Külö-
nösen vonzza a tekintetet az Istenanya ikonja. Ruháját
a mélykék különbözõ árnyalataival festette meg a mû-
vész. A sötétkék maphoriont és a világoskék fõkötõt át-
járja a fény, amely az Istenanya arcában összpontosul,
amibõl szinte árad a belsõ fény. Az Istenanya lényének
egésze, arca, karcsú alakja, eleganciát és természe-
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tességet sugárzó testtartása, szelíd és méltóságteljes
tekintete azoknak az arisztokratikus ideáloknak felel
meg, amelyeket a konstantinápolyi Chora kolostor
(Kariye Múzeum) mozaikjain és freskóin ábrázolt ké-
pek testesítenek meg. Krisztus alakja is emlékeztet
ezekre a mozaikokra, és Keresztelõ Szent János ábrá-
zolása kapcsán is felfedezhetünk párhuzamokat a bi-
zánci mûvészettel. A sûrû hajkoronájú és szélesre tárt
szárnyú angyalok szépsége és finomsága felülmúlha-
tatlan, az apostolokról sugárzik az emelkedett szelle-
miség és intellektuális erõ. Az átlagon felüli mesterség-
beli tudás, az összetett ikonográfiai kompozíció, a Meg-
váltó a mennyei erõkkel ikonográfia alapjául szolgáló
teológiai alapok (Ezekiel próféta és a Jelenések könyve)
és végül a képek jellege is mind arról tanúskodik, hogy
a kép alapjául szolgáló elképzelés és annak megvaló-
sítása is egy nagy mûvésznek és gondolkodónak tulaj-
donítható. Ha mégsem Feofan volt, akkor csak egy
olyan kiemelkedõ teológus és festõ lehetett, akirõl sem-
milyen írásos említés nem maradt fenn.

Feofan Greknek tulajdonítunk egy kisméretû kétol-
dalas ikont is a Doni Istenanya ábrázolásával, amelynek
a hátoldalán az Istenanya elszenderedése látható. Az ikon
a kolomnai Uszpenszkij templomból származik (Állami
Tretyakov Képtár). A Meghatódott Istenanya (Umile-
nyije, görögül Eleusza) ikonján magával ragadó a mély
érzelmesség és a finom líraiság. A dinamikus kompozí-
cióban együtt van jelen a mozgalmasság és az elmé-
lyültség, a kifinomultság és az erõ. A színeket tekintve
dominálnak a sötétebb tónusok: az Istenanya meggy-
színû maphorionjának és Krisztus okkerszínû himatiónjá-
nak telt színei. Mária ruhájának szegélyén bõséges az
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arany csíkozás (assziszt). A sötétkék szín (a Kisded kezé-
ben lévõ tekercs, a ruhaujján lévõ díszítés, az Istenanya
fõkötõje és ruhájának ujja) is élénkíti az összhatást. Az
arany szegélyek különlegesen mívessé teszik az alko-
tást. Az ikon hátlapján lévõ kép mind technikailag,
mind formailag eltérõ. Az arcokon éles az árnyékolás, a
fényes részek fehéren vonalazottak, ami a novgorodi
Megváltó templom freskóira emlékeztet. Az apostolok
ábrázolása, szomorú tekintetük, felhúzott szemöldö-
kük és a szemük alatti háromszögletû árnyékolás nyíl-
tan kifejezi az érzelmeiket, test- és kéztartásuk expresz-
szív, a festék felvitele is bizonyos fokú emocionalitást,
sietõsséget sugall. Fokozza a kép dekorativitását, hogy
Krisztus dicsfényének sötét olajzöld és barnás színei, a
halottas ágy és az épületek színei kontrasztban állnak a
ruhák élénk okkerszínével és a cinóberrel (a kerub vagy
a fiatal apostol himatiónjának színe). Ezt a benyomást
tovább erõsítik az arányokban megfigyelhetõ ellenté-
tek: Krisztus alakja az apostolokhoz képest fel van na-
gyítva. A felsorolt jellegzetességek arra utalnak, hogy
az ikont minden valószínûség szerint egy, a Feofan
Grek köréhez tartozó mûvész festette. 

A nagy mûvész mûhelyének tulajdonítják a Kolom-
na közelében található Gorogyiscse faluból származó,
Keresztelõ Szent János, a sivatag angyala c. ikont, amelyen
Keresztelõ Szent János szárnyakkal látható (Állami
Tretyakov Képtár). A szimbolikus kép alapjául Márk
Evangéliumának kezdõ sorai szolgálnak: �Íme, elküldöm
követemet színed elõtt, hogy elõkészítse utadat.� (Mk 1,2).
A Keresztelõ Szent János életébõl vett epizódokat áb-
rázoló szélek és a szárnyak alsó részei sajnos nem ma-
radtak fenn, de a szent alakjának arányai, a kompozíció
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szabadsága és a festés jellegzetességei (arc, frizura, ru-
haszegélyek, a ruha és a szárnyak fragmentumai) közel
állnak az Blagovescsenszkij székesegyház Deészisz
sorának ikonjaihoz. Feofan Grek körének tulajdoníta-
nak egy kisméretû, sokalakos jeleneteket ábrázoló
négyosztatú ikont (Állami Tretyakov Képtár), az ún.
Szent negyven nap ikont. Feofan Grek köréhez tartozó
mester vagy Feofan tanítványa festhetett egy nagymé-
retû Színeváltozás ikont is, a Perejaszlavl-Zalesszkijben
található Megváltó Színeváltozása székesegyház fõ
ikonját (Állami Tretyakov Képtár, 15. sz. eleje (1403?).
A képen az alakok erõsen plasztikusak, az erõs fény
miatt a szemüket behunyó apostolok testtartása dina-
mikus, kéztartásuk expresszív. A ruhákon és a hegye-
ken megjelenõ élénk kék vonalak a villámhoz hasonlí-
tanak. Krisztus fehér ruhát visel, mögötte fehér, hatágú,
fénylõ csillag és kék dicsfény. Az ikonográfiai típus (a
hegyre felmenõ és lejövõ apostolok ábrázolása kis bar-
langokban, Krisztus valamint Illés és Mózes próféták
ruházatának megszokott színei, és a prófétákat � akár-
csak az Istenanya elszenderülése ikonon � a felhõkön
hordozó angyalok) népszerû volt Bizáncban a hészük-
haszta viták idején. Ez idõ tájt különleges figyelmet
szenteltek annak, hogy hangsúlyozzák, hogy a Tábor-
hegyen megjelenõ fény a testi szemekkel is látható volt.

A 14. század végérõl, a 15. század elejérõl fennma-
radt néhány olyan ikon, amelyek a moszkvai ikonfesté-
szetben megjelent bizánci hagyományt tükrözik. Ilyen
a Kis Doni Istenanya a Szentháromság kolostorból (Állami
Tretyakov Képtár, 14. század vége), egy csodatévõ ikon-
ról készült másolat Kolomnából, a Hodigitria Istenanya
ikon (Állami Tretyakov Képtár, 1397), amely egykor
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Kirill Beloozerszkij szentéletû szerzetesé volt. Még egy,
a bizánci hagyományt tükrözõ ikont érdemes megem-
líteni, a Kremlben található Uszpenszkij székesegyház
nagyméretû, Péter és Pál apostolt ábrázoló ikonját.
Ezek a táblaképek közel álltak az akkori bizánci iko-
nokhoz, csak expresszívebb líraiságukban tértek el
azoktól. A metropólia küldöttségében Konstantiná-
polyba látogatott orosz klérus tagjai Moszkvába és a
környezõ kolostorokba is hoztak a bizánci fõvárosban
megrendelt táblaképekbõl. 1381-ben vagy 1386-ban
Pimen metropolita egy híres, csodatévõ Istenanya
ikont hozott Konstantinápolyból, amely késõbb a
Pimeni Istenanya nevet kapta (Állami Tretyakov Képtár).
1387�1395 között a szerpuhovi Viszockij kolostor apát-
ja, Afanaszij, Konstantinápolyban rendelte meg kolos-
tora számára a Deészisz-sor mellkép ikonjait (Állami
Tretyakov Képtár, Orosz Múzeum). A bizánci mûvészet
klasszikus elvein alapuló moszkvai iskolák létrejöttéhez
ezeken a mûveken kívül az is hozzájárult, hogy a fres-
kók készítésekor és a mûhelyekben az orosz festõk a
görög mûvészekkel együtt dolgoztak. Bár a 14. századi
moszkvai ikonok stilisztikailag igencsak eltérõek, az
kétségtelen, hogy a bizánci hatás a tartárjárás elõtti
idõszakhoz képest minõségileg teljesen újszerûen nyil-
vánult meg ekkor. 

Megfigyelhetõ, hogy az orosz festõk, mivel már ren-
delkeztek önálló tapasztalatokkal, nem másolják szol-
gaian a bizánci mûveket, hanem úgy veszik át az egyes
fogásokat és az ikonográfiát, hogy közben megõrzik
saját világlátásukat és felfogásukat. A bizánci mûvészet
impulzusai, amelyek az orosz festõket a mûveken ke-
resztül vagy közvetlenül a bizánci mesterek révén ér-
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ték, gazdagították az orosz mûvészek eszköztárát és ki-
fejezõkészségét, és lehetõvé tették a számukra, hogy
önálló mûvészi nyelvet hozzanak létre. A valódi orosz
hang Andrej Rubljov életmûvében szólalt meg legtöké-
letesebben.

4. 4. Andrej Rubljov
A zseniális orosz ikonfestõ, a szentéletû Andrej Rubljov
(1360 körül�1430) nemcsak mint a pravoszláv keresz-
ténység minden mélységét és szépségét ecsetjével kife-
jezni képes hatalmas mûvészként vonult be a törté-
nelembe, hanem mint olyan kiemelkedõ festõ is, akinek
a mûvei az egész világ képzõmûvészetének remekei
közé tartoznak. Az életérõl csak nagyon kevés adat is-
mert. Nem tudjuk, hogy hol és mikor született és hol
lépett be a szerzetesek közé. 1405-ben említi elõször a
nevét egy krónikás, a Kremlben található Blagoves-
csenszkij  (Angyali üdvözlet) székesegyház freskói kap-
csán, és ekkor már szerzetesként írnak róla. Elképzel-
hetõ, hogy a Szentháromság vagy a szerpuhovi
Viszockij kolostorban élt. Ez a feltételezés arra alapul,
hogy a Szent ikonfestõkrõl szóló legendákban (17. század)
az olvasható, hogy Andrej Rubljov Danyiil Csornijjal
együtt Nyikon apát tanítványa volt, aki pedig Rado-
nyezsi Szent Szergij tanítványa és utódja volt és õ is a
Viszockij kolostorban lépett szerzetesi életre. Nyikon
életrajzában, amelyet a szerb Pahomij Logofet állított
össze, olvashatunk Andrej Rubljov és Danyiil Csornij
meghívásáról az újjáépített Szentháromság székesegy-
ház díszítése céljából. Szergij életrajzában pedig az
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Andronyikov kolostor Megváltó székesegyházának ki-
festésérõl esik szó, amely a mûvész utolsó munkája
volt. Pahomij ír Andrej Rubljov haláláról is, valamint
arról is, hogy nem sokkal ezután Andrej barátja és �böj-
tölõ társa�, Danyiil is elhunyt. Késõbbi írásos emlékek
(18. századból) arról tanúskodnak, hogy Andrej
Rubljov a Megváltó-Andronyikov kolostorban hunyt el
és ott is temették el, 1430-ban. Korával kapcsolatban azt
írják, hogy �szép kort� élt meg, ami az akkori viszonyok
között kb. hetven évet jelenthetett. Ennek alapján fel-
tételezik a kutatók azt, hogy a mûvész 1360 körül szü-
letett.

Andrej Rubljov munkássága elválaszthatatlanul ösz-
szefonódott Radonyezsi Szent Szergij szellemiségével.
Bár a mûvész nem ismerte személyesen Szent Szergijt,
nem volt közvetlen tanítványa vagy beszélgetõtársa, az
általa festett ikonok mintegy a nagy sztarec gondolatait
valósítják meg. Andrej Rubljov békét, csendet, elmé-
lyültséget, végtelen mélységet, derût és lelkierõt su-
gárzó képei azt a fajta orosz szellemiséget fejezték ki,
amelynek az eszményei a szelídség, alázat és szeretet
voltak. A mûvész híre legendás volt. Már a 15. század-
ban gyûjtötték az ikonjait. Alkotásait Szent Joszif Voloc-
kij (1439�1515) is nagyra értékelte és gyûjtötte. Volockij
alapította a volokolamszki Uszpenszkij kolostort, ahol
három Rubljov ikont helyezett el. Volockij apát írásai-
ban értékes feljegyzéseket találunk arra vonatkozóan,
hogy Rubljov Danyiil tanítványa volt, és mindkét mû-
vész hészükhaszta volt. Gyioniszij/Dionüsziosz (1440�
1502), a híres festõ is gyûjtötte a Rubljov-ikonokat. Az
1551-ben Rettegett Iván és Makarij metropolita által
összehívott moszkvai Sztoglav (Százcikkelyes) zsinaton
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felmerült az a kérdés, hogy hogyan kell az ikonokon a
Szentháromságot ábrázolni. A zsinaton úgy döntöttek,
hogy úgy kell, ahogy a �görög ikonfestõk és Andrej
Rubljov festette�, ami Rubljov Szentháromság ikonjá-
nak (Állami Tretyakov Képtár) kétséget kizáró teológiai
tekintélyérõl tanúskodik.

Nem sok, egyértelmûen Rubljov ecsetjének tulajdo-
nítható mû maradt ránk. Ezek egy részét stílusjegyek
alapján, más részüket pedig azért tartják a nagy ikon-
festõ mûveinek, mert erre utaló említést tesznek róluk
krónikákban vagy a szentek életében. A mûvek datá-
lásának kérdése még ezekben az esetekben is gyakran
nyitott kérdés.

A fennmaradt mûvek közül a legkorábbiak az 1918-
ban, a zvenyigorodi Uszpenszkij székesegyház környé-
kén talált ikonok. Egy mellkép Deészisz sorról van szó
(Állami Tretyakov Képtár). A képeket lelõhelyükrõl
zvenyigorodi-sornak nevezték el. Az eredetileg hét
vagy kilenc ikonból álló sorból három kép maradt fenn,
mégpedig a Megváltót, Mihály arkangyalt és Pál apos-
tolt ábrázoló ikonok. Jelenleg 1400 körüli idõszakra
datálják az alkotásokat. Ez a feltételezés a székesegyház
építésének idejére alapul. A templom freskóit egyes
kutatók szintén Andrej Rubljov nevével hozzák össze-
függésbe. Nem kizárt az sem, hogy a Deészisz a közel-
ben található Szavvin-Sztorozsevi kolostorból szárma-
zik. Az ikonok szerzõségérõl semmilyen írásos emlék
nem tesz utalást, de a képeket, amelyek stílusa a vlagyi-
miri Uszpenszkij székesegyház freskóival mutat rokon
vonásokat, minden kutató egyhangúlag Andrej Rubl-
jov legjelentõsebb mûvei közé sorolja. A Megváltó
ikonja jobban megrongálódott és az Evangélium nem
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látszik rajta, de az ikonról készült másolatok (pl. az Ál-
lami Tretyakov Képtárban található, 15. századból szár-
mazó kisméretû Megváltó ikon) lehetõvé teszik a meg-
rongálódott részek rekonstrukcióját. A nyitva lévõ
Evangélium lapjain az alábbiakat lehetett olvasni:
«Ïðèèäèòå êî ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå è
àç óïîêîþ âû», azaz �Gyertek hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok, s akik terhet hordoztok � én megkönnyítlek tite-
ket.� (Mt 11, 28�29) Ez az idézet korábban nem szerepelt
orosz ikonokon, de ettõl kezdve, már a 15�16. század-
ban igen népszerûvé vált.

A Megváltó arcának festésekor a mûvész fokoza-
tosan az aranyos-okker egyre világosabb, áttetszõ,
finom rétegeivel dolgozott, ami a belülrõl sugárzó fény
hatását kelti. A homlokra, arcra, nyakra esõ tompa fény
térbeli hatást kelt. A vonalvezetés határozott, könnyed.
Tipológiai szempontból a bizánci õsképekre emlé-
keztetõ arc vonásaiban és jellegében is eltér azoktól.
A Megváltó orra egyenes (nem bizánci), szemei kicsik,
szemöldökét kicsit felhúzza. A kissé elfordított fej dina-
mikus hatást kelt, erõsíti azt a benyomást, hogy a Meg-
váltó figyelmes és nyugodt tekintetét közvetlenül a kép
elõtt álló személyre irányítja. A sûrû haj, a világos ár-
nyalatú, puha szakáll, a kis száj és a keskeny bajusz, az
erõs nyak, azaz a Megváltó egész megjelenése nyugal-
mat, visszafogott erõt, határtalan szeretetet és türelmet
sugároz, kifejezi az orosz nemzeti eszményt és mély
összhangban van az evangéliumi sorokkal. A zvenyi-
gorodi-sor Mihály arkangyal ikonja vonalvezetését, szi-
luettjét és kompozícióját tekintve közel áll a vlagyimiri
Uszpenszkij székesegyház freskóin látható angyalok-
hoz (az Utolsó ítélet kompozíció, a nyugati boltozaton, a
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karzat alatt). Az élénk rózsaszínû köpeny izzó fénnyel
tölti meg az ikont, a khitón, az angyal hajában lévõ sza-
lag, a köpeny alatti ruha és a szárnyak alsó részének
kék fénye azúrkék drágakövek fényét sugározzák. A
meghajló angyal arca az Isten akaratával való tökéletes
és mély egyetértést fejezi ki, amely Rubljov más an-
gyalábrázolásait is jellemzi. Pál apostol alakja is mély
nyugalomról tesz tanúbizonyságot, mindehhez hozzá-
járul ezüstös-lilás és kék ruhája, a kezében tartott sú-
lyos könyv, az Evangélium, a bölcsességet kifejezõ,
magas homloka, és egész arca, amelyre a szomorúság
leheletfinom árnyéka vetül. Bõrének színe teltebb, arca
plasztikusabb hatást kelt.

1405-ben a krónikás beszámolója szerint Andrej
Rubljov a moszkvai Kremlben található nagyfejedelmi
Blagovescsenszkij székesegyház festési munkálataiban
vett részt. A munkát Feofan Grek irányította, akivel
még egy orosz mûvész, Gorogyeci Prohor is együtt dol-
gozott. Bár az ikonfestési munkálatokról a krónikák
nem tesznek említést, az ikonosztáz ikonjait általában a
freskókkal egyszerre festették. Grabar azt feltételezte,
hogy ezek az ikonok megegyeznek a mai ikonosztáz
Deészisz és ünnepi sorával. Késõbb más kutatók,
Scsennyikov és Szmirnova felülvizsgálták ezt az elkép-
zelést. A jelenlegi, az írásos források elemzése után
kialakított álláspont szerint a Blagovescsenszkij székes-
egyház ikonosztázainak ikonjait az 1547-es tûzvész
után gyûjtötték össze és nem az eredeti, 1405-ben ké-
szült mûvekrõl van szó. Annak ellenére azonban, hogy
ezeknek az ikonoknak az eredete ismeretlen, az ünnepi
sor hét ikonját egyes kutatók mégis Andrej Rubljov
ecsetjének tulajdonítják. Ezek az Angyali üdvözlet, a
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Krisztus születése, a Krisztus bemutatása a templomban, a
Krisztus megkeresztelkedése, a Színeváltozás, a Lázár feltá-
masztása és a Bevonulás Jeruzsálembe ikonok. A kompozí-
ció, a térábrázolás, és a mozdulatok ritmusa ezeket az
ikonokat a vlagyimiri Uszpenszkij székesegyház fres-
kóival rokonítja.

1408-ban Andrej Rubljov és Danyiil Csornij a nagy-
fejedelem megbízásából a vlagyimiri Uszpenszkij szé-
kesegyházban tevékenykedtek: freskókat festettek
valamint az ikonosztáz ikonjait. Ekkor újították fel az
õsi Vlagyimiri Istenanya ikont. A csodatévõ szentkép-
rõl másolat készült, amelyet Andrej Rubljov ecsetjének
tulajdonítanak (Vlagyimiri Múzeum, 15. század eleje).
Fontos állami megrendelést kapott ekkor a két festõ.
Moszkvában már várták az új metropolitát, akit ebben
az évben választottak meg, a Konstantinápolyból
érkezõ görög Phótioszt (Fotyij). Ekkor kezdõdtek meg a
helyreállító munkálatok a Rusz északkeleti régiójának
püspöki székhelyén lévõ székesegyházban, amely
1237-ben, a tatárdúlás idején súlyosan megrongálódott
a karzat alatt kigyúlt tûzben. Gyakorlatilag Andrej
Rubljovot és Danyiil Csornijt bízták meg a 12. századi
freskók restaurációjával és az új ikonosztáz festésével.
A freskók nagyrészt máig fennmaradtak az épület nyu-
gati részén. A boltozaton, boltívekben és falakon az
Utolsó ítélet jelenetei bontakoznak ki elõttünk, ame-
lyek ikonográfiai szempontból ismétlik a 12. századi
kompozíciót. Az ikonosztázt a 18. században lecserél-
ték, ekkor Andrej Rubljov és Danyiil Csornij ikonjai Va-
sziljevszkoje faluba kerültek. Innen késõbb a Tretyakov
Képtárba és az Orosz Múzeumba szállították õket és
Vasziljevszkij-sorként váltak ismertté. A hatalmas, há-
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romsoros ikonosztáz egészalakos Deészisz, ünnepi és
prófétasorból áll. A Deészisz-sor ikonjainak egy része, a
központi Megváltó a mennyei erõkkel ikonnal együtt,
összesen kilenc ikon, a Tretyakov Képtárban található.
Négy ikon � a Péter apostol, Pál apostol, Szent Miklós és
Nagy Szent Vazul ikonok � az Orosz Múzeumban látha-
tóak. Az ünnepi sor 25 ikonjából a következõk marad-
tak fenn: az Angyali Üdvözlet, a Krisztus alászállása a po-
kolra, a Mennybemenetel (Állami Tretyakov Képtár), a
Jézus bemutatása a templomban, a Krisztus megkeresztelke-
dése, a Krisztus Színeváltozása, a Bevonulás Jeruzsálembe,
az Istenanya születése és Bevezetése a templomba (Állami
Orosz Múzeum). A vlagyimiri Uszpenszkij székesegy-
házban található ikonosztáz próféta-sora az egyik leg-
régebbi fennmaradt ilyen sor. A Szofoniást és Zakariást
ábrázoló ikonokon a próféták mellképe látható, kezük-
ben nyitott tekercsekkel, amelyen jövendöléseik olvas-
hatóak (Állami Orosz Múzeum).

A próféták sorával kibõvült magas ikonosztáz újítást
jelent a keleti keresztény kultúrában. Létrejötte egyér-
telmûen Andrej Rubljov nevéhez köthetõ. Ezen az iko-
nosztázon a keresztény egyház egész tanítása feltárul
elõttünk, az Ószövetség szentéletû, Jézus Krisztus szü-
letését megjövendölõ alakjaitól kezdve a jóslat betel-
jesüléséig, az evangéliumi ünnepekig. Ezután a Deé-
szisz sora következik, a Krisztus második eljövetelekor
az emberiség megváltásáért imádkozó mennyei egyház
képével. Az orosz pravoszlávia a kereszténység szelle-
mi kultúráját igazán a képekben írt tanítással gazdagí-
totta, amely kivételes teljességében Andrej Rubljov mû-
vészetében valósult meg.

Szentéletû Andrej Rubljov világszerte leghíresebb
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ikonja a Szentháromság (Állami Tretyakov Képtár). Az
ikont a Szent ikonfestõk legendáinak (17. század) beszá-
molója szerint a Szentháromság kolostor apátjának,
Nyikonnak a megrendelésére festették Szent Szergij atya
dicséretére. Az ikon akkora tiszteletnek örvendett, hogy
a Sztoglav (Százcikkelyes) zsinaton (1551) a Szenthá-
romság ábrázolásához mintául állították. Az ikon a
Szentháromság-kolostor azonos nevet viselõ székes-
egyházának helyi sorában helyezték el, közel Szent-
életû Szergij ereklyéihez. Az ikon keletkezésének idejé-
rõl megoszlanak a vélemények. Egyes kutatók szerint
1412-ben festette Rubljov a Szentháromság fatemplom-
ba (Lazarev, Popov), mások 1425�27-re datálják a mûvet
és a kõbõl épített Szentháromság-székesegyház fres-
kóinak készítésével kötik össze (Antonova, Vzdornov).
A Szentháromság ikonon Andrej Rubljov szemléletesen
fejezte ki a három személyben létezõ, egy Istenrõl szóló
keresztény tanítást.

A bibliai történet szerint Isten három vándor (an-
gyal) képében jelent meg Ábrahámnak, aki megven-
dégelte õt Mamre tölgyfája alatt. A történet már a régi
idõktõl fogva foglalkoztatta a mûvészek fantáziáját.
Kaiszareiai Euszébiosz (4. század) tanúsága szerint még
a pogányok is tisztelték a jelenés helyét és szentélyük-
ben õriztek valamilyen ábrázolást az asztalnál étkezõ
angyalokról. Konstantin császár parancsára a 4. század-
ban keresztény bazilikát építettek azon a helyen, ahol
az angyalok megjelentek Ábrahámnak. Erre az idõ-
szakra tehetõ a Szentháromság megjelenésének legko-
rábbi keresztény ábrázolása, egy, a Via Latina római
katakombában található falfestmény. A képen Ábra-
hám a fa alatt ülve látható, szemben vele három fiatal-
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ember áll. Ábrahám mellett egy borjú, amelyet a nyájá-
ból a vendégei számára kiválasztott.

Az angyalok vendégül látásának ábrázolása széles
körben elterjedt a keresztény mûvészetben és az Ábra-
hám vendégszeretete elnevezést kapta. A keresztény teo-
lógusok értelmezése szerint a százéves Ábrahámnak
megjelenõ három angyal, akik neki és Sárának kinyi-
latkoztatták, hogy fiuk fog születni, vagy Isten volt két
angyal kíséretében vagy pedig maga a Szentháromság,
azaz az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Az isteni vándorok közös étkezését, amelyre Ábra-
hám levágott egy borjút, Sára pedig lepényt sütött, úgy
értelmezték, mint az újszövetségi Eucharisztia (Oltári-
szentség) elõképét.

Az értelmezéseknek megfelelõen alakult ki a jelenet
ikonográfiája. A korai keresztény mûalkotásokon az an-
gyalokat szárnyak nélkül ábrázolják, gyönyörû, szakáll
nélküli fiatalemberek képében, akik egyforma fehér
ruhában egymás mellett ülnek az asztalnál, fejüknél
egyforma nimbusszal. A bizánci mûvészetben egy má-
sik ábrázolási típus terjedt el, amelynél a középsõ an-
gyalt Krisztus attribútumaival ruházták fel: nimbuszá-
ban kereszttel, kezében tekerccsel és eltérõ színû ruhá-
ban ábrázolták. A bizánci mûvészetben kidolgozott
ószövetségi Szentháromság ikonográfiájában a fõ el-
térés a kompozícióban volt: az angyalok nem egymás
mellett helyezkedtek el (ún. izokefál ábrázolás), hanem
az asztal három különbözõ oldalánál, így egy három-
szögletû séma alakult ki.

Az elsõ ábrázolás az angyalok egyenlõségét, �egyen-
jogúságát� hangsúlyozza, míg a bizánci ikonográfiá-
ban a kompozíció középpontja kap nagyobb hangsúlyt.
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A középsõ angyal nem méreteivel tûnik ki, hanem az-
zal, hogy a képen magasabban helyezkedik el, frontális
helyzetben látható vagy a szárnyainak a fesztávolsága
nagyobb. A kétoldalt ülõ angyalok az asztalnál rend-
szerint háromnegyedes fordulatban helyezkednek el,
szimmetrikus testhelyzetben. Ezzel az ábrázolással két
tartalmi síkot is jól meg lehetett jeleníteni: Aranyszájú
Szent János és más tudós teológusok értelmezésének
megfelelõen lehetõvé vált az ószövetségi Szenthárom-
ságban az angyalok által kísért Istent láttatni, az ábrá-
zolás másrészt viszont a szemlélõ figyelmét a hármas
számra, Isten hármas lényegére irányította. Errõl ta-
núskodik az Ábrahám vendégszeretete ábrázolást kí-
sérõ Szentháromság felirat. A liturgikus költészetben
már a 9. században megjelent az a gondolat, hogy Áb-
rahámnak Mamre tölgyfája alatt maga a Szenthárom-
ság jelent meg és Ábrahám magát a három személyben
létezõ Istent fogadta és látta vendégül.

Számos, a 13�14. században született mûalkotásban
találkozhatunk az ószövetségi Szentháromság redu-
kált, azaz Ábrahám és Sára nélküli ábrázolásával, pl. a
szuzdali Rozsgyesztvenszkij székesegyház nyugati ka-
puján (13. század), ikonok szélein (Mihály arkangyal,
életének jeleneteivel, 1399) és kisebb tárgyakon is, pl.
Oltáriszentség-tartókon.

Az ószövetségi Szentháromság kompozíciójának ez
a redukált változata valódi dogmatikai mélységében el-
sõként Andrej Rubljov ikonján jelent meg. A képen a
bibliai történet �elmesélése� teljes mértékben a háttérbe
szorul. Ábrahámot és Sárát már nem látjuk. Ábrahám
háza, a tölgyfa, a hegy szimbolikus jelentéssel ruházód-
nak fel. Az angyalok kört képezõ figurái egységet és
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nyugalmat, az akarat és a szeretet egységét fejezik ki.
Az asztal közepén lévõ serleg, amelyet a középsõ an-
gyal, fejét lehajtva megáld, az elõképe Isten fia által
hozott önkéntes áldozatnak, az eucharisztikus kehely
képe. Az asztal, amelynél az angyalok ülnek, a templo-
mi oltárhoz hasonló. Az angyalok test- és kéztartása,
öltözete szimbolikusan a Szentháromság személyeire
utal. Baloldalon az Atya fenséges alakja kék khitónban
és rózsaszínes-lilás himationban. Középen a Fiú, meggy-
piros khitónban, clavus-szal és kék himationban. Jobbra a
Szentlélek kék khitónban és zöld himationban. A figurák
kicsit elõrehajolnak, ami hozzájárul a kompozíció kör-
szerûségéhez. A színek és vonalak harmóniája, az ar-
cok eszményi szépsége és koncentráltsága békével és
csenddel tölti meg a szentképet.

Szentéletû Andrej Rubljov ikonja egyszerre remek-
mû és mélységét tekintve kimeríthetetlen teológiai al-
kotás. A 16. század közepén a Sztoglav (Százcikkelyes)
zsinat hivatalosan is megerõsítette Rubljov szentképé-
nek jelentõségét, amely a Szentháromság ikonográfiá-
ját már a 15. században meghatározta. A 15�17. század-
ban Moszkvában, Novgorodban, Pszkovban és Tver-
ben született ikonok mind ezt a híres ikont ismételték.
A 16. századtól újra az Ábrahám vendégszeretete iko-
nográfia kezd terjedni, de ezeken az ikonokon is, az
angyalok ábrázolásában rendszerint megõrzik a rubljo-
vi kompozíciót. Ilyen Nyikita Pavlovec Szentháromság
ikonja az Orosz Múzeumból (1671) vagy az Állami
Tretyakov Képtárban található Szentháromság ószövet-
ségi jelenetekkel (1675).

1425�1427 között Andrej Rubljov és Danyiil Csornij
a Szentháromság-kolostor kõbõl épült székesegyházá-
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nak freskóit festették. Nyikon életrajza szerint az apát
nem egyszerûen hívta Andrej Rubljovot erre a mun-
kára, hanem �könyörögve kérlelte�. A mesterek egy
ikonfestõ mûhely élén álltak ekkor, és nemcsak a fres-
kók festésében, hanem az ikonosztáz ikonjainak készí-
tésében is részt vettek. A freskók sajnos nem, de az
ikonosztáz mind a mai napig fennmaradt. Az ikonokat
egyelõre még nem tárták fel a megsötétedett olajréteg
alól, ezért szerzõségüket egyelõre nem lehet pontosan
megállapítani.

Andrej Rubljov életmûve óriási hatást gyakorolt az
egész orosz festészetre. Ikonográfiai mintái nemcsak a
középsõ régiókban terjedtek el, de a novgorodi és
pszkovi mûvészetben is. Andrej Rubljov klasszikus bi-
zánci alapokra épült és azt teljesen mértékben asszimi-
lált látásmódját tanítványainak és követõinek egész
sora utánozta. A 15. század második felében Rubljov
mûvészete meghatározó hatást gyakorolt egy másik ki-
emelkedõ mûvész stílusának kialakulására, akit Gyio-
nyiszijnek hívtak. Gyionyiszij (Dionüsziosz) is megis-
mételhetetlenül egyedi mûvészi nyelvet hozott létre.

4. 5. Gyionyiszij (Dionüsziosz)
Gyionyiszij alkotásait már életében nagyra értékelték.
Krónikákban tettek említést a munkáiról, a mûvek ke-
letkezési körülményeirõl a szentek legendáiban, az
ikonok és freskók megrendelõinek életrajzaiban írtak.
Neki címezte a híres teológus és aszkéta, a Volockij ko-
lostor apátja, szentéletû József Az ikonfestõhöz írt levelet.
Andrej Rubljovtól eltérõen Gyionyiszij nem volt szer-
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zetes. Családos ember volt, két fia, Vlagyimir és Feo-
doszij szintén festõként tevékenykedett, a mûhelyben
és a freskókon édesapjukkal együtt dolgoztak. Ugyan-
akkor Gyionyiszij életmûve is teljes mértékben össze-
fonódott azzal a vallásos közeggel, amelyben élt, mû-
veinek gyökere ugyanúgy a hészükhizmus volt, mint
nagy elõdjének. Joszif Volockij Gyionyiszijt a legkivá-
lóbb festõnek tartotta, ezzel meghatározta szerepét a
15. század utolsó negyedének moszkvai mûvészetében.
Fontos megemlíteni, hogy szentéletû Joszif Volockij
éppen hozzá, szeretett lelki társához intézi az okos
imádságról szóló szavait: �Akárhol is vagy kedveském, a
tengeren vagy az országúton vagy otthon, gyalogolsz, ülsz
vagy éppen alszol, bárhol légy is, folyton imádkozz és mondd:
�Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam� És Isten
meghallgat Téged, hiszen õ az Ég és a Föld ura. Jó és hasznos
folyton imádkozni és sóhajtozni bûneink miatt.�

Gyionyiszij elsõ munkájáról szentéletû Pafnutyij
Borovszkij életrajzában olvashatunk, amely az Isten-
anya születése kolostor kõbõl épült székesegyházának
kifestése volt az 1470-es években. Gyionyiszij itt együtt
dolgozott egy idõsebb mesterrel, a moszkvai Szimonov
kolostor sztarecével, Mitrofánnal, akinek bizonyára a
tanítványa volt (a 16. században lebontott templomból
csak néhány freskótöredék maradt fenn). 1480-ban
Gyionyiszij már egy ikonfestõ társaság élén állt, akiket
azzal bíztak meg, hogy fessék meg a fõ állami templom,
a moszkvai Kremlben található Uszpenszkij székesegy-
ház ikonosztázát. Az évkönyvíró név szerint felsorolja
azokat a mûvészeket, akik Gyionyiszij irányítása alatt
dolgoztak: Tyimofejev atya, Jaerc és Konya. Megnevezi
azt a számára megdöbbentõen magas összeget is, 100

4. 14�15. század. A középsõ és északi régiók ikonfestészete138



rubelt, amelyet az ikonok megrendelõjétõl, Vasszian
rosztovi érsektõl, III. Iván moszkvai nagyfejedelem ba-
rátjától a festõk kaptak. Kortársai nem egy ízben említik
nagy lelkesedéssel Gyionyiszij tehetségét.

Igen jelentõs, megtisztelõ feladat volt a moszkvai
Uszpenszkij székesegyház díszítése, amelyet 1475�79-
ben az olasz Aristotele Fiovaranti építész Iván Kalita
lebontásra ítélt temploma helyére építtetett. Miután
Konstantinápoly 1439-ben aláírta a katolikusokkal a
Firenzei uniót, az orosz metropólia kikerült a �hûtlen-
né� vált Cárgrád (Konstantinápoly óorosz elnevezése)
fennhatósága alól és Moszkva lett az autokefál orosz
egyház központja. 1453-ben Bizáncot elfoglalták a törö-
kök, ezzel a Moszkvai Rusz lett az egyedüli független
pravoszláv állam. Moszkva felemelkedésérõl tanúsko-
dik, hogy III. Iván moszkvai nagyfejedelem felvette a
cár és egyeduralkodó titulust, illetve feleségül vette az
utolsó bizánci császár unokahúgát, Szófiát. Moszkva,
az orosz földek egyesítõje Bizánc elestével az ortodox
kereszténység õrzõje lett, másrészt pedig az óorosz
állam közvetlen örököse. Ezt a közvetlen és törvény
szerinti folytonosságot hangsúlyozandó az Uszpensz-
kij székesegyház a moszkvai Kremlben az õsi vlagyi-
miri Istenanya elszenderülése templom mintájára
épült. Ide szállították Vlagyimirból a Rusz északkeleti
régiójának fõ csodatévõ ereklyéjét, a Vlagyimiri Isten-
anya ikonját. A moszkvai Uszpenszkij székesegyház
Gyionyiszij és segítõi által festett ikonosztáza a krónika
szerint az ikonok összetételét és méretét tekintve pon-
tos másolata volt a vlagyimiri Uszpenszkij székesegy-
ház ikonosztázának, amelyet Danyiil Csornij és Andrej
Rubljov festettek. Errõl a moszkvai székesegyház 17.
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században készült leírásában olvashatunk. Az ikonok
sajnálatos módon nem maradtak fenn.

Gyionyiszij elsõ pontosan datált ikonja a Hodigitria
Istenanya ikon, amelyet Gyionyiszij egy 14. századi bi-
zánci ikon tûzvészben megrongálódott táblájára festett.
A táblát a Kremlben található, nõi Voznyeszenszkij ko-
lostorban õrizték (Állami Tretyakov Képtár, 1482). Az
eredeti méret és a kép arányai adottak voltak, azonban
Gyionyiszij térfelfogása újszerû, vonalvezetése már-
már zenei, a tartalomhoz való viszonya új, könnye-
debb, légiesebb és kecsesebb. A Hodigitria Istenanya
Gyionyiszij által megfestett ikonográfiai típusa gyorsan
közkedveltté vált. Azoknak a mûveknek a nagy részét,
amelyet Gyionyiszij az Uszpenszkij székesegyház iko-
nosztázának megfestése után készített, csak írásos for-
rásokból ismerjük. Nem maradtak fenn az 1480�90-es
években, a Joszif Volockij kolostor részére festett iko-
nok sem, amelyrõl a székesegyház dokumentumaiban,
leltárában részletesen olvashatunk. Ezért a mûvész
életmûvében számos fehér folt van. Az 1500-ban, az
északon található Pavlo-Obnorszkij kolostor részére
festett Deészisz és ünnepi sor ikonjai (Megváltó a meny-
nyei erõkkel (Állami Tretyakov Képtár), Keresztrefeszítés
(Állami Tretyakov Képtár), Megjelenés Tamás apostol elõtt
(Állami Orosz Múzeum) már teljes mértékben az érett
mester stílusát tükrözik.

Gyionyiszij ikonjainak különleges kifejezõerejét a
vonalvezetés sajátos ritmikája, a zavartalan harmónia,
az arányosság és a tökéletes kompozíció adják. Figurái
súlytalanok, testetlenek, megnyúltak, az arcok plaszti-
citása kiváló kontrasztot képez a test többi részének
inkább síkbeli ábrázolásával, a figurák mozdulatainak,

4. 14�15. század. A középsõ és északi régiók ikonfestészete140



testtartásának szinte zeneisége van, amely pl. a Kereszt-
refeszítés c. ikon figuráinak �hajladozásában� is csodála-
tosan megvalósul. Gyionyiszij színpalettája szokatlanul
világos, sokféle árnyalattal dolgozik, a ruhák gyakran
fényben úsznak, az ikonokon látható épületek szinte
geometrikus szerkezetûek, a tér csupán hátteret jelent
és nem hozza létre a fizikai mélység illúzióját. A Gyio-
nyiszij mûvek elemzésekor felmerülõ zenei asszociáci-
óknak objektív okai vannak. A mûvész számos alkotá-
sát himnuszok ihlették, mint a Néked örvendezik vagy az
Akathisztosz himnusz, amely a Ferapontov kolostor szé-
kesegyháza freskójának fõ témája. Az Istenanya szüle-
tése székesegyház festése volt Gyionyiszij utolsó meg-
bízatása, amelyen fiaival együtt dolgozott és egyedül
ezek a freskók maradtak fenn tõle. Az ikonosztáz Deé-
szisz sorának ikonjai is megõrzõdtek, ezeket Gyionyi-
szij a mûhelyében dolgozó többi ikonfestõvel együtt
festette. Az említetteken kívül fennmaradt még a Krisz-
tus alászállása a pokolra és a Hodigitria Istenanya ikonok
(mindkettõ az Orosz Múzeumban található).

Az 1480�90-es években festették a dmitrovi Usz-
penszkij székesegyház azonos nevet (Istenanya elszen-
derülése) viselõ fõ ikonját (Andrej Rubljov Múzeum),
amelyet Gyionyiszij mûhelyével hoznak összefüggés-
be. Az ikon ikonográfiai különlegessége a mennybe fel-
szállt hófehér ruhát viselõ Istenanya. Gyionyiszij kö-
rének tulajdonítanak még számos olyan ikont, amelyek
szentéletû szerzeteseket ábrázolnak (Kirill Belozerszkij,
Orosz Állami Múzeum, 15. század vége �16. század
eleje, Dmitrij Priluckij, Vologdai Múzeum, 16. sz. eleje).
Gyionyiszij vagy egy, a mûhelyében dolgozó festõ fes-
tette a szentéletû moszkvai metropoliták Pjotr (Kreml
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múzeumai) és Alekszij (Állami Tretyakov Képtár) életét
ábrázoló ikonokat, amelyek eredetileg az Uszpenszkij
székesegyházban voltak láthatóak.

Az ikonokon mindkét szent ünnepi viseletben, fehér
süvegben látható. Testtartásuk egyforma: kitárt karok-
kal állnak, egyik kezükben az Evangéliummal, áldást
osztanak. A világos háttér, a ragyogó színek, a vonalak
zeneisége derûs, egyben emelkedett hangulatot áraszt,
nem földi szépséget sugároz.

Gyionyiszij mûvészetének hagyományait a mûhe-
lyében dolgozó mûvészek folytatták. Borisz Godunov
uralkodásának idején újra népszerûvé váltak ennek a
kifinomult és emelkedett stílusnak az eszményei.
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5. A helyi ikonfestõ iskolák mûvészete 
a 14�15. században

5. 1. A novgorodi ikonok
A kedvezõ történelmi körülményeknek köszönhetõen
a novgorodi mûalkotások a Rusz középsõ régiójában
készült alkotásokhoz képest összehasonlíthatatlanul
jobb állapotban és nagyobb számban maradtak fenn,
mivel nem érintette õket a pusztító tatárdúlás. Novgo-
rodban már a 13. század végén folytatódtak, majd a 14.
század elsõ felében már nagy lendülettel zajlottak a kõ-
építkezések. Templomokat építettek, kolostorokat ala-
pítottak és ezért nagy mennyiségû ikonra volt szükség.
A novgorodiak a kijevi metropóliát megkerülve önálló
kapcsolatokat hoznak létre Bizánccal. Gyakran a Kons-
tantinápolyba zarándokoló magánszemélyek alakítot-
tak ki új kapcsolatokat. A Novgorodban született iro-
dalmi mûvekben olvashatunk leírásokat ezekrõl az uta-
zásokról, a bizánci fõváros szent helyeirõl, építésze-
térõl, ikonjairól és a városban õrzött ereklyékrõl. Elkép-
zelhetõ, hogy a zarándokok hoztak is haza ikonokat.
A 14. század elején egy név szerint nem ismert novgo-
rodi zarándok látogatott Konstantinápolyba, az 1320-as
években pedig Grigorij Kalika atya, aki késõbb Nov-
gorod érseke lett. Grigorij Kalika atya maga is ikonfestõ
volt (Vaszilij Kalika néven festett). 1348�49-ben egy ke-
reskedõ, Sztyefan Novgorogyec zarándokolt Konstanti-



nápolyba, majd továbbment, egészen Jeruzsálemig.
1353-ban Filofej pátriárka díszes pelerineket ajándé-
kozott Mojszej, novgorodi érsek küldötteinek. A 14. szá-
zad elején készült alkotások arról tanúskodnak, hogy
a novgorodiak ismerték a palaiologoszi mûvészetet.
A Jurjev monostor Szent Györgyöt ábrázoló ikonján a
szent arca a konstantinápolyi eszményképnek felel
meg (Állami Tretyakov Képtár, 12. század, a 14. század
elején újrafestve). A régi ikont egy Görögországból ér-
kezett mester vagy az új stílust ismerõ orosz ikonfestõ
újíthatta fel. A novgorodi krónikák arról számolnak be,
hogy Novgorodban az 1330�40-es években görög
mûvészek dolgoztak. 1338�1339-ben a görög Izaiás más
ikonfestõkkel együtt kifestette a Bevonulás Jeruzsálembe
templomot. 1341-ben bizánci vagy balkáni festõk a
Szófia székesegyház ikonosztázához a 12 ünneprõl fes-
tettek ikonokat. Az ünnepeket, az Angyali üdvözlettõl
kezdve egészen Pünkösdig (a Szentlélek alászállása az
apostolokra) három hosszú táblára festették, ahhoz ha-
sonlóan, ahogy a bizánci templonok (az oltárt a temp-
lom több részétõl elválasztó mellvéd) ikonjait is festet-
ték. Az ikonokon látható görög feliratok arról tanús-
kodnak, hogy a szerzõk nem orosz származásúak vol-
tak. A színek sötétek, teltek, a szentképeken a sötétkék,
zöld, barna árnyalatok és az arany harmonikus össz-
hangját figyelhetjük meg.

A novgorodi Zverin kolostorból származó Borisz és
Gleb ikon (Állami Történeti Múzeum, 14. sz. elsõ fele)
egy másik stílust példáz: egyszerre mutatja a palaiolo-
goszi mûvészet hatását és a helyi hagyományokat.
A szentek testtartása teljesen megegyezõ, ábrázolásuk
szigorúan frontális, a formák mozdulatlanok, súlyosak,
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a körvonalak egyszerûek. Mindez a helyi, a konkrét áb-
rázolást elõnyben részesítõ ízlést tükrözi.

A korábbi idõszak hagyományaiban még ennél is
szorosabban gyökerezik a Tyihvini kolostorból szárma-
zó Krisztus alászáll a pokolra c. ikon (Novgorodi Mú-
zeum, 14. század elsõ fele). A kerekdedebb, már-már az
egyszerû nép vonásait tükrözõ arcok megindítóak és
nyíltak, mindamellett, hogy arányosak és plasztikusak,
térbeliek. A népies intonáció mellett érzékelhetõ a sze-
replõk belsõ méltósága (Ádám, Éva, Ábel). A figurák
mozdulatai, testtartása természetes, amelyhez szimbo-
likus, síkbeli kompozíció járul (a pokol �tornácának�
geometrikus mintázatú széle, a szimmetrikusan elhe-
lyezkedõ hegyek). A 14. század elsõ felében a novgoro-
di mûvészetben megjelent népi áramlat másik példája
a Sárkányölõ Szent György, életének jeleneteivel c. ikon (Ál-
lami Orosz Múzeum). A fõkép háttere vörös, a széleken
14 darab fehér hátterû kép látható. A fõkép ikonográ-
fiája a Sztaraja Ladogában található Szent György
templom 12. századi híres novgorodi freskójára em-
lékeztet, de ez a hasonlóság csak még jobban kiemeli az
alapvetõ különbséget. Az ikonon minden mintha meg
lenne dermedve, Szent György mintha örökké a lovon
ülne, a királylány is mintha öröktõl fogva ott állna pórá-
zon tartva a sárkányt és a csoda tanúi is teljes mozdu-
latlanságot tükröznek. Még inkább szimbolikusak a
széleken található képek kompozíciói, amelyeken az
egyes epizódokat a festõ nem történésként, hanem
mintegy az esemény �kvintesszenciájaként� ábrázolta.
A kompozíciók ketté vannak vágva, a képeken három
személyt látunk, a széleken két kis bástyát és valami-
lyen, a vértanú kínzására szolgáló fegyvert. Szokat-
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lanok a figurák arányai is, a fejük kifejezetten nagy, a
törzsük rövid, a végtagjaik olyan �satnyácskák�. A festõ
színhasználata, technikája a helyi hagyományoknak
felel meg: a színhasználat a fõképen élénkebb, dekora-
tívabb, az ábrázolás részletesebb, mint a széleken. A je-
lenetek kifejezésmódja már-már groteszk, érzelmi fe-
szültségük erõteljes. Egy másik irányzatot képvisel az
Ozerjovóból származó Szent Miklós, életének jelene-
teivel c. ikon (Állami Orosz Múzeum, 14. század elsõ
fele). Az ikon színvilága kifejezetten dekoratív. A szé-
leken látható képeken a fehér és a kék háttér váltoga-
tása, a sokszínû, díszes épületek, a pompás ruhák olyan
hatást keltenek, mintha az ikon egy értékes, nagy mû-
gonddal készített szõnyeg lenne. A fõkép háttere sö-
tétkék, Szent Miklós fehér, kockás felonban látható.
Jobbjával áldást oszt, baljában az Evangéliumot tartja.
A novgorodi hagyománynak megfelelõen a központi
alak mellett kisebb figurák láthatóak: a szent gyógyítók,
Kozma és Damján (vö. a Joannész Klimakosz, Szent György
és Nagy Szent Vazul ikonnal, 13. század). Szent Miklós
homloka feltûnõen magas, vonásai harmóniát sugároz-
nak. A szent gyógyítók ábrázolása ikonográfiailag is ha-
sonló a Balkánon készült ikonokhoz, ennek megfele-
lõen mindegyik alak plasztikus, térhatású. A széleken
található képek háttere az épületekkel és tárgyakkal
részletekbe menõen kidolgozott. A képek összefüggõ
eseménysort mesélnek el, egymás után �olvasva� õket
bontakozik ki elõttünk a történet. Az ábrázolást kísérõ
feliratok a novgorodi kiejtés sajátosságait [÷ (cs) helyett
ö (c), pl. öóäà ÷óäî helyett (csoda) vagy ìåö ìå÷ helyett
(kard)]. A kevés szabad teret hagyó, részletes ábrázolás
jellegzetessé teszik az ikont, és az említett vonások a
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késõbbiekben is jellemzõek lesznek a novgorodi mû-
vészetre.

A palaiologoszi mûvészet sajátos felfogását tükrözi a
novgorodi Istenanya születése ikon (Állami Tretyakov
Képtár, 14. század elsõ fele-közepe). A festõ szemmel
láthatóan görög mintára dolgozott, mivel a kép ikonog-
ráfiája egy új palaiologoszi sémát követ: Joachim, Szûz
Mária atyja egy ajtónyílásban áll, a kép sokszereplõs, a
háttérben sok építészeti elemet látunk. Középen Szent
Anna fekszik, akinek az alakja a többi szereplõhöz ké-
pest jóval nagyobb. Az elõtérben, a keresztelõmeden-
cénél két lány áll, Szent Anna mögött pedig további
négy szolgálólány, a kezükben edényekkel. Az épüle-
tek a képen nagy helyet foglalnak el, hangsúlyosak az
ajtók, ablakok, de ezek a nyílások a térnek nem adnak
mélységet. Ezek az épületelemek inkább mintha ellent-
mondanának a fizika törvényeinek: a nyoszolya fejré-
sze a semmibe lóg, Anna könyöke alól hiányzik a tá-
masz, a lányok nem állnak a talajon, hanem a levegõ-
ben lógnak. A szereplõk tekintete kivétel nélkül (bele-
értve Máriát is), egyenesen az ikon szemlélõjére irá-
nyul, olyan, mintha megálltak és egy irányba fordultak
volna. Az arcok típusukat tekintve egyformák, viszont
nagyon plasztikusak. Az árnyékot megjelenítõ sötét
szankírra a festõ világos okkert és fehéret vitt fel. A fehér
részek (ruházatban, épületeken) ellenére az ikon szür-
készöld, sötétpiros és barna színekre épülõ színvilága
inkább komornak mondható, amit a szereplõk komor
arckifejezése csak tovább fokoz. Az ikon bizánci elõ-
képe csak mintegy visszhangként érzékelhetõ.

A 14. század második felében számos mûvész dol-
gozott Novgorodban, köztük a híres bizánci festõ,
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Feofan Grek. Sok név szerint nem ismert szerb és görög
festõ is érkezett, akik részt vettek pl. a Szpasz na Iljin
templom, a Fjodor Sztratyilat templom és a Krasznoje
Polje faluban található Krisztus születése templomok
freskóinak festésében 1370�1390 között, és ezek mind a
mai napig fennmaradtak. A volotovói Istenanya elszen-
derülése- és a kovaljevói Megváltó kolostor � templom
a második világháborúban elpusztult, ezek freskóit
töredékek alapján állították helyre. A novgorodiak
Bizánchoz és a bizánci mûvészethez fûzõdõ sajátos vi-
szonya tükrözõdik néhány irodalmi alkotásban is, ame-
lyek fõ témája Novgorod és Konstantinápoly kapcsola-
ta. Az írások fõ célja az, hogy Novgorodot a Ruszban a
pravoszláv egyház központjaként tüntessék fel. Az El-
beszélés a novgorodi fehér püspöksüvegrõl (klobuk=jelleg-
zetes fejfedõ) c. mûben a novgorodi fõpapok egyik
privilégiumáról is szó esik, azaz arról, hogy joguk volt
egy olyan fehér fejfedõ viselésére, amelyet elõször
Konstantin császár adományozott Szilveszter római
püspöknek. A Legenda a Tyihvini Hodigitria Istenanyáról
c. írás a Novgorodban csodálatosan megjelenõ szent-
képrõl szól, amelyet egyrészt az õsi konstantinápolyi
csodatévõ ikonnal, másrészt a szintén csodatévõ, híres
római (lodi) Istenanya ikonnal azonosítottak. Ezekben
a mûvekben fontos szerepet kap az ikonfestészet dog-
matikai jelentõségének hangsúlyozása, amely minden
valószínûség szerint összefüggött egy eretnek mozga-
lommal, amely ebben az idõben terjedt, mégpedig a
sztrigolnyikok szektájával. A sztrigolnyikok nemcsak a
szentségeket és az ikonokat tagadták, de elutasították a
szerzetességet és az egyházi hierarchiát is. A 14. század
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második felének novgorodi mûvészetében valódi vissz-
hangra talált a bizánci hészükhaszta mûvészet és szá-
mos új ikonográfiai téma is: az Istenanya bölcsességé-
nek, a Szentháromság egységének dicsõítése, az Isten-
nek a testét adó és az egyházat szimbolizáló Istenszülõ
Szûz dicsérete, az isteni fényt megtapasztaló nagy szer-
zetesek alakjai.

Egyes novgorodi ikonok a bizánci minták reproduk-
cióinak tekinthetõk, mert az eredeti mintákból nem-
csak a külsõdleges elemeket vették át, hanem a képek
jellegét is reprodukálták. Ilyen ikonok az Angyali üdvöz-
let Szent Tódorral a plotyniki Borisz és Gleb templomból
ill. ugyanennek a templomnak a fõ ikonja, a Borisz és
Gleb lóháton (Novgorodi Múzeum, 14. század utolsó
negyede). Egyes ikonokon viszont a bizánci mintát a
helyi ízlésnek megfelelõen átdolgozták és a képet
konkrétabb emocionális tartalommal ruházták fel. Ilyen
ikon pl. a Zverin kolostorhoz tartozó Pokrov (Oltalom)
templom megegyezõ címet viselõ ikonja (Novgorodi
Múzeum) vagy a ljubonyi Hodigitria Istenanya (Állami
Orosz Múzeum). Az Otyecsesztvo (Paternitas) ikonon
(Állami Tretyakov Képtár, 14. század vége�15. század
eleje) a bizánci ikonográfiai minta az eredetinél na-
gyobb kifejezõerõvel jelenik meg. Szemléletesen ábrá-
zolja az egylényegû Szentháromságot, de pl. az oszlop-
szentek ábrázolása a helyi, novgorodi minták fontossá-
gára utal. A Szentháromságot megtestesítõ három ván-
dort Feofan Grek is ábrázolta a Szpasz na Iljin templom
Szentháromság nevet viselõ melléképületében. Ezen az
ikonon már teljes mértékben megnyilvánult a 15. szá-
zadi jellegzetes, novgorodi mûvészet: az arcokon meg-
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jelenõ éles fény-árnyék kontraszt, a figurák kissé sema-
tikusabb ábrázolása, az energikus mozdulatok és az
élénk színek. Hasonló az ún. Négyosztatú ikon (Állami
Orosz Múzeum, 15. század elsõ fele) valamint Illés pró-
féta vörös hátterû ikonja a Novgorodi Múzeumból (15.
század). A novgorodi szentek tiszteletére olyan ikonok
készültek, amelyeken az adott szenteken kívül az Is-
tenanya, a Jel ábrázolás látható a mennyei szférában
(ikonok az Állami Orosz Múzeumban és az Állami
Tretyakov Képtárban, 15. század). Említésre méltó még
egy szentkép, amely egy csodatévõ Istenanya ikon cso-
dáját jeleníti meg illetve a Novgorodiak csatája a szuzda-
liak ellen c. ikon (Novgorodi Múzeum, 1460-as évek).
Utóbbi dokumentumszerû hitelességgel jelenít meg
egy 12. századi történelmi eseményt, amikor Novgorod
az Istenanya ikonjának köszönhetõen Andrej Bogol-
jubszkij nagyfejedelem csapatainak ostromakor csodá-
latos módon megmenekült. A három részre osztott ké-
pen bontakozik ki a novgorodi és összorosz évköny-
vekben leírt esemény. A felsõ harmadban azt a menetet
látjuk, amely az Istenanya ikonját a Szpasz na Iljin temp-
lomból a város felé viszi. A középsõ képen a követek a
konfliktus békés megoldására tesznek kísérletet illetve
láthatunk egy nyílfelhõt is, amelyet a szuzdali katonák
lõttek ki a városra. Az ikon alsó harmada a támadók
vereségét és megvakulását örökíti meg illetve a novgo-
rodiak oldalán álló Szent Györgyöt, Boriszt, Glebet és
egy angyalt. A novgorodi ikonfestõk nemcsak a törté-
nelmi eseményeket örökítették meg, de elgondolkodtak
azok örök, a történelmi folyamatok felett álló jelenté-
sén, értelmén is. Egyúttal megörökítettek magánszemé-
lyeket is, olyan novgorodiakat, akik meghaltak, és már
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Isten elõtt imádkoznak, az Istenanya, az angyalok és a
szentek közbenjárását kérik. Jó példa erre a novgorodi
poszadnyik családját ábrázoló Deészisz-sor és az imádkozó
novgorodiak c. ikon (Novgorodi Múzeum, 1467.)

5. 2. A pszkovi ikonok
A pszkovi mûvészeti stílus egyedi vonásai már korán
jelentkeztek és markánsan, nagy erõvel fejezõdtek ki.
Már a 14. század elején jelentkeztek ezek a sajátossá-
gok, amelyeket a Sznyetogorszki kolostor Istenanya
születése székesegyházában, 1313-ban készült freskó-
kon is megfigyelhetünk: tudatos táplálkozás a palaiolo-
goszi hagyományokból, érdeklõdés az összetettebb tör-
ténetek és ikonográfiák iránt, az alapul szolgáló minták
expresszív átdolgozása. A pszkovi ikonok, legyen akár
a szentek, Krisztus, az Istenanya ikonjairól vagy ünnepi
kompozíciókról szó, kitûnnek erõs pátoszukkal és hit-
hirdetõ jellegükkel. Utóbbi lehet, hogy a város határ-
menti elhelyezkedésével függ össze, amely a pravosz-
lávia elõörsének, védõbástyájának tekintette magát a
német terjeszkedéssel szemben, illetve közvetlenül
megtapasztalta az égi segítséget a város életének viha-
ros eseményeiben. A pszkovi köztársaság adminisztra-
tív berendezkedése hasonlított a novgorodihoz, a fõ
társadalmi-politikai illetve egyházpolitikai erõ a bojár-
ság volt, amely pénzügyi, területi és jogi, azaz bírás-
kodási hatalommal rendelkezett. A 14. században konf-
liktus bontakozik ki a politikai és egyházi függetlenség-
re törekvõ Pszkov és Novgorod között. 1342-ben a nov-
gorodiak elismerték, 1348-ban pedig megerõsítették a
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pszkovi állam függetlenségét, az egyházi önállóságot
azonban Pszkovnak nem sikerült kiharcolnia (csak
1589-ben neveztek ki Pszkovban önálló püspököt).
A novgorodi fõpap gyakorolt minden egyházi jogot
Pszkovban, amelybe beletartozott az új templomok fel-
szentelése is. Ettõl az idõszaktól kezdve azonban az
egyházi bíróságba a helyi pszkovi bojárság soraiból is
választanak fõpapi helytartókat (namesztnyik), akik az
egyház pénzügyi ill. diplomáciai életének irányításá-
ban vettek részt, pl. küldöttségeket szerveztek Novgo-
rodba, Moszkvába vagy Rigába. A helytartói pecséten a
novgorodi Istenanya, a Jel c. novgorodi ikont a Szent-
háromság ábrázolása váltotta fel, mivel az õsi pszkovi
Szentháromság templom lett Pszkov fõtemploma és a
papsága is kiemelt helyzetbe került. A 14. században és
a 15. század elején a pszkovi régióban éppúgy, mint a
Rusz egészének területén intenzív kolostorépítkezés
zajlott. Az ehhez kapcsolódó intenzív mûvészi tevé-
kenység mellett (freskók, ikonosztázak) Pszkovban év-
könyvírás is folyt. A krónikák olyan hivatalos doku-
mentumok voltak, amelyeket a poszadnyik udvarában, a
Szentháromság székesegyházban és kolostorokban írtak
(Jelezarov kolostor, Pszkovi Barlangkolostor). A pszkovi
kultúra egyik legjellegzetesebb vonása az intenzív kró-
nikaírás és irodalmi tevékenység. Pszkovban készült az
egyik Paleia, azaz ószövetségi történetet tartalmazó iro-
dalmi mû. A Jelezarov monostor alapítója, Pszkovi
Jevfroszin ill. a monostor híres sztareca, Filofej (a
Moszkváról, mint harmadik Rómáról szóló filozófiai-
teológiai írás szerzõje) írták. Gazdag a pszkovi zsityije
(szentek életét megörökítõ legenda) irodalom is, a mû-
fajhoz tartozó egyes mûvek egyszerre a hagiográfia
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(szentek legendái) és a szépirodalmi alkotások közé is
sorolhatóak, pl. az Ének Dovmontról. A pszkovi festé-
szetre az a jellemzõ, hogy az Ó- és Újszövetség jele-
neteit apokrif részletekkel színezték. Az ikonfestészet-
ben sajátos színvilág figyelhetõ meg: a barna, meggy-
színû, zöld színek sötét árnyalatai, amelyet idõnként
élénksárgával és cinóberrel kombináltak. Az expresszív
színhasználat számos mûben dinamikus kompozíció-
val, kifejezõ arányokkal párosul.

A 14. század elsõ felében keletkezett egy kisméretû,
vörös hátterû Megváltó ikon. A Jelezarov kolostor fõ
szentképe csodatévõ ikon hírében állt (Pszkovi Múze-
um, 14. század elsõ fele). Elképzelhetõ, hogy a szentkép
a kolostor alapítójának, Pszkovi Szent Jevfroszinnak a
tulajdonában állt, aki a keresztségben a Jelezar nevet
kapta. A leegyszerûsített ábrázolás, a szinte teljesen sík-
beli tér, a vonalvezetés és ikonográfia sajátosságai a
szentképet a 13. század hagyományaihoz kapcsolják.

A Velikaja folyó partján található Uszpenyije sz par-
moenyija templomból származik a Krisztus megkeresztel-
kedése ikon (Ermitázs, 14. század második fele). Iko-
nográfiai sajátosságai bizánci, palaiologoszi mintára ill.
annak sajátos értelmezésére utalnak. A képen Krisztus
meztelenül áll a Jordán folyóban, a feje felett látható
földnyelv lepelszerû ábrázolása Krisztus sírba tételére
emlékeztet, amely Krisztus megkeresztelkedésének
ünnepén a liturgia egyik legfontosabb motívuma. A fo-
lyó partján bal oldalon Keresztelõ Szent János áll, cinó-
berszínû, hosszú szárú kereszttel. Kezével megérinti
Krisztus fejét. Jobbra négy angyal áll, egymás felett,
tisztelettel meghajolnak Krisztus elõtt. A vízben a ten-
ger és a Jordán megszemélyesített alakjai. Az ikon szín-
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világa a hideg és tompa árnyalatokra épül. A Jordán
vize ezüstös, szürkés, Keresztelõ Szent János báránybõr
ruhában van, a föld barna, az angyalok szárnya sötét-
barna, alsó szélükön szürkés, ruhájuk bordós-barnás ill.
cinóberpiros. Az ikon egész felületén fehér vonalak jel-
zik a fényt. Krisztus alakját a festõ egy meleg, barna
alsó rétegre vitte fel világos, majdnem fehér okkerrel.
A test színe valamint a fényt jelzõ fehér vonalak mint-
egy összeolvadnak, egységbe forrnak. Keresztelõ Szent
János alakja olyannyira vékony, hogy szinte testetlen,
az angyalok ábrázolása viszont kifejezetten plasztikus,
fõleg az arcuk, de a testük is erõt sugároz. A pszkovi
mûvészet jellegzetes vonása a kontrasztosság, pl. a fi-
nom törékenység és a testi erõ között megnyilvánuló
ellentét.

A Bolsoje Zagorje faluból származó Borisz és Gleb
ikon (Állami Tretyakov Képtár, 14. század vége) arról ta-
núskodik, hogy a század végén az ikonfestõ mesterek a
dinamikus és expresszív stílustól a késõ bizánci mûvé-
szet monumentális hagyományai felé fordultak. A szent-
életû fivéreket a legrégebbi ikonográfia szerint ábrá-
zolták, azaz szigorúan frontális, egyforma testhelyzet-
ben, jobb kezükben kereszttel, baljukban karddal. A fi-
gurák szélesek, majdhogynem köpcösnek mondhatók,
ami nyugalmat és erõt sugároz. A pláv technikával fes-
tett arcok fénylõek, a korai alkotásokhoz képest lágyab-
bak. A bizantizáló tendenciát jelzi az Uszpenyije sz par-
moenyija templomból származó Hodigitria Istenanya
(Novgorodi Múzeum, 14. század vége�15. század ele-
je), a balkáni mûvészetben találhatunk számos hasonló
képet. Az erõteljes formákhoz, plasztikus arcokhoz, és
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a kép fenséges nyugalmához líraiság és emberközeli in-
tonáció társul.

Az ebben az idõszakban Pszkovban megfigyelhetõ
klasszicizáló irányzat mellett egy ellentétes, expresszív
irányzat is jelen van. Ezt az expresszív ábrázolásmódot
jól képviselik a pszkovi Szent Barbara templom híres
ikonjai: az Istenanya gyülekezete kisméretû ikon és a
Szent Paraszkeva, Szent Barbara és Szent Júlia nagyméretû
ikon (mindkettõ az Állami Tretyakov Képtárban talál-
ható, 14. század vége). Az elsõ ikon a Krisztus születése
utáni második nap, az Istenanya fõ ünnepének ma-
gasztos ábrázolása. Az egyház az Isten anyjává vált
Szüzet dicsõíti rajta. Az ikon alapjául egy karácsonyi
himnusz szolgál. A 13. végén Bizáncban gyakori volt,
hogy egyházi énekeket jelenítettek meg freskókon illet-
ve ikonokon. Az Istenanya gyülekezete ikonon szinte az
egész hátteret betölti a sötétzöld hegy a Születés bar-
langjával. Az elõtérben, középen látható a vörös trónon
ülõ Istenanya, kezében a Krisztus-Emmánuel ábrázo-
lással. Az Istenanyától jobbra a Kisded látható bölcsõ-
ben, balra az ajándékokat hozó három napkeleti bölcs,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, lentebb a földet és a siva-
tagot megszemélyesítõ alakok. A kép legalsó részén egy
éneklõ pap és három, a napkeleti bölcshöz hasonlító,
kezükben pásztorbotot tartó fehérruhás alak látható.
Az ikon jobb sarkában egy fiatalember ruhájának ujjá-
val eltakarja a szemét. Testtartása azt fejezi ki, hogy
sietve a kép sarkában elhelyezkedõ fekete barlang felé
igyekszik. A mellette látható feliratból kiderül, hogy ez
a rejtélyes alak Koljada, egy õsi pogány istenség, akit
megvakított és menekülésre késztetett a Krisztus szü-
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letésekor áradó fény. Az ikonon dominál a lángoló cinó-
berpiros. A szentképen látható mozdulatokra, színekre
jellemzõ hevesség, expresszivitás a szent vértanúk
ikonjain is megfigyelhetõ. Alakjaik megnyúltak, a kom-
pozíció dinamikus. Az arcok sötét tónusára esõ fényt
fehér vonalak jelzik, amelyek egyúttal az egzaltációval
határos feszültséggel ruházzák fel a szentképeket.

A 15. században ezt a rendkívül expresszív stílust
nyugodtabb hangulatú alkotások váltják fel, de ezek-
ben is megõrzõdnek a pszkovi mûvészet kedvelt színei,
a piros, a barna és a sötétzöld, a dinamikus testtartás,
mozdulatok és a jellegzetes pszkovi szigor. Utóbbit su-
gározza a Deészisz Szent Barbarával és Szent Paraszkeva
Pjatnyicával a pszkovi Szent Barbara templomból (Nov-
gorodi Múzeum, 15. század elsõ negyede). Érdemes
említést tenni a jellegzetesen pszkovi kompozícióról is,
amely a Krisztus alászállása a pokolra c. ikonon is tetten
érhetõ (Állami Orosz Múzeum, 15. század vége). Az
arcok tipológiailag egységessé válnak (jellegzetesek a
sötét, barna árnyékok, a világos okkerszín, a mélyen
ülõ, kis szemek és beesett arcok, a magas homlok és a
rendkívül keskeny, hosszúkás orr), ami jól megfigyel-
hetõ a Szent Paraszkeva Pjatnyica, Szent Gergely, Arany-
szájú Szent János és Nagy Szent Vazul c. ikonon (Állami
Tretyakov Képtár, 15. század eleje), egy Deészisz mell-
kép-soron (A Megváltó, Istenanya és Keresztelõ Szent János
ikon az Állami Tretyakov Képtárból), és a Mihály Arkan-
gyal ikonon az Állami Orosz Múzeumból (15. század
elsõ fele). A pszkovi mûvészetre kevéssé jellemzõ
líraiság és gyengéd intonáció figyelhetõ meg a Ljubja-
tovói Meghatódott Istenanya ikonon (Állami Tretyakov
Képtár, 15. század elsõ fele). A pszkovi ikonokon az ün-
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nepi eseményeket csodás, paradicsomi világ ábrázolá-
sával jelenítik meg, amelyet isteni fény hat át és amely-
ben mindent gazdagon díszítenek a drágakövek, az
igazgyöngyök és az arany. Az Istenanya születése c. iko-
non (Állami Tretyakov Képtár, 15. század elsõ fele) ezt a
hangulatot az öltözékek, tárgyak és paloták élénk cinó-
berszíne, a díszítések és igazgyöngyök teremtik meg.
Az Ószövetségi Szentháromság c. ikonon (Állami Tretyakov
Képtár, 15. század vége) is hasonlóan gazdagon, drá-
gakövekkel és igazgyöngyökkel díszített az asztal.

És bár az összorosz stílustendenciák, amelyeket a 15.
század végén Gyionyiszij mûvészete határozott meg, a
pszkovi mûvészetre más központokhoz hasonlóan
nagy hatással voltak, a korábbi hagyományokkal szer-
vesen összefüggõ pszkovi ikonok egyedisége még a 16
és 17. században is megmarad.
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