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Utställningar 

Ryskt på bred front 

Under 1988 uppmärksammades över hela värl
den det faktum att tusen år förflutit sedan Kiev-
riket, "urcellen" till dagens Sovjetunion, krist
nades år 988 — ett årtal som kanske ändå får 
uppfattas som ungefärligt. Det finns många an
ledningar att uppmärksamma jubileet också i 
Sverige, där den ortodoxa kyrkan har en lång 
historia. Den har i dagens Sverige vuxit sig allt 
större och har nu ca 89 000 bekännare — den är 
efter Svenska kyrkan och den katolska det tred
je största samfundet. Detta beror framför allt 
på invandring av ortodoxa bekännare från 
Grekland, Jugoslavien e t c , men också på att en 
svensk ortodoxi håller på att växa fram. Den 
ryska ortodoxa kyrkan är dock mera statisk. 

De olika kyrkorna är nationella — även utan
för moderländerna; i den ryska är kyrkslavi
skan fortfarande gudstjänstspråket. Liturgin är 
däremot i allt väsentligt densamma i alla orto
doxa kyrkor. 

Jubileet har på olika sätt riktat intresset mot 
den ryska kyrkan och dess historia utanför och 
inom Sovjets gränser. Utställningar runtom i 
Europa, vanligen med informativa kataloger, 
har i ett slag förändrat kunskapsbilden av den 
sidan av den ryska kulturen. Nedanstående ge
nomgång gör inte anspråk på att vara komplett, 
utan avser främst att informera om utställning
arna och den litteratur de givit upphov till. 

De ryska församlingarna utanför Sovjetunio
nen är närmast att betrakta som exilförsam
lingar vars medlemmar nu huvudsakligen är 
ryska emigranter eller ättlingar till sådana. De 
flesta församlingarna skriver sin historia från 
1800-talet, då en mängd kyrkor byggdes på 
grund av växande handel, kontinentalt kurorts
liv och beskickningarnas behov. Dessa försam
lingar blev sedan självklara stödjepunkter för 
de många som efter revolutionen 1917 lämnade 
Ryssland. 

Kyrkans öde i Sovjetunionen efter 1917 har 
varit växlingsrikt, med tider av stark förföljelse 
och av relativt lugn; så sent som på 1960-talet 
var kyrkan utsatt för en förföljelsevåg. Mot 
denna bakgrund är det lätt att förstå den skepsis 
gentemot Sovjet som exilförsamlingarna kan ge 
uttryck för, även om man i rådande perestrojka 
anar lättnader för den sovjetiska kyrkan. 

J ag skall nedan med utgångspunkt från ut
ställningskataloger redogöra för ett antal ut
ställningar, framförallt anordnade med anled
ning av 1000-årsfirandet. 

I Frankfurt am Main arrangerades av Histo-
risches Museum den omfattande 7000 Jahre 
christlkhes Russbnd — zur Geschkhte der russisch ortho -
doxen Kirche med en mycket gedigen katalog (titel 
som ovan, utg. Thomas Meyer, Recklinghau-
sen 1988, 460 s., ISBN 3-7647-0396-2). Utställ
ningens mål var att genom katalog och objekt 
ge — såvitt möjligt — en helhetsbild av den rys
ka kyrkan: dess historia, teologi, konst, ikono
grafi, liturgiska föremål och skrud. Man visade 
inte heller bara praktföremål utan även de enk
lare massproducerade föremål som hör till 
hemmets religiösa sfär. Även om mycket av det 
som visades är i museal ägo är det förvånans
värt mycket som inlånats från privatsamlingar, 
men det ärju ingen hemlighet att ryska kyrkliga 
föremål funnits på konstmarknaden efter revo
lutionen. 

I katalogens inledningsavsnitt presenteras 
översikter över bl. a. omvändelsen till kristen
domen, kyrkan i sovjetstaten, den ryska kyrkan 
i utlandet samt ortodoxin och den ryska kultu
ren. Själva katalogdelen är indelad i ett antal 
block med inledningar. Här presenteras grund
läggande begrepp som ortodoxi och kyrkoka
lender samt kyrkans organisation. Man återger 
också grundelementen i liturgin, som i den orto
doxa kyrkan betecknar nattvardsgudstjänsten. 
Till dessa grundläggande begrepp hör också 
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kyrkorummet, kyrkans musik och bilder, iko
nerna. Man diskuterar alltså en rad företeelser 
och deras symboliska innebörd och presenterar 
de viktigaste liturgiska föremålen och religiösa 
bilderna. Även klosterväsendet och kyrkoarki
tekturen behandlas, fast kortfattat. Resten av 
katalogen är indelad i kronologiska block, där 
föremålstexter och korta artiklar relaterade till 
respektive tidsavsnitt återfinns. 

Katalogen upptar närmare åttahundra num
mer, av vilka en del är fotografier och inte åter
ges; detta gäller också en del av föremålen. Bil
derna är i färg och svartvitt och av hög kvalitet. 
Det är värdefullt att den också tar upp både det 
sena 1800-talets ikonmåleri och vår tids nyska
pande ikonmåleri. Skönhetsfläckar är att några 
mycket flitigt citerade titlar saknas i littera
turförteckningen samt en något oöverskådlig 
disposition. Dessa till trots kan den fungera 
som en mer eller mindre heltäckande handbok 
över den ortodoxa kyrkan. 

1000 Jahre Orlhodoxe Kirche in der Rus 988-1988. 
Russische Heilige in Ikonen visades i ikonmuseet i 
Recklinghausen i Ruhrområdet — ett museum 
som äger en av de viktigaste samlingarna utan
för Sovjetunionen. Det rörde sig visserligen om 
en ikonutställning, men den hade en särskild 
vinkling. 

Den ryska ortodoxin har sin egen helgonska
ra om över 400 heliga män och kvinnor, varav 
en del är gemensamma med västkyrkan. Det 
gäller då naturligt nog det äldre skiktet. Syn
nerligen populära och ofta avbildade var t. ex. 
Nikolaus av Myra och S:t Göran, vilka dock 
inte behandlades i utställningen. Det gäller 
också det helgon som är av särskilt intresse för 
svenskt vidkommande, S:ta Anna av Novgo
rod, som av traditionen utpekats som identisk 
med Ingegärd, dotter till Olof Skötkonung och 
Storfurst Jaroslavs maka. (Denna koppling av
visas dock övertygande av Gunnar Svahnström 
i Nordisk medettkl, konsthistoriska studkr tiUägnade 

Armin Tuulse, Stockholm 1966, s. 24 ff.) 
Ett femtiotal helgon presenteras i katalogen 

(titel som ovan, Recklinghausen 1988, 147 s.) 
med helgonvita och avbildning av en framställ
ning. Bilderna, varav många är i färg, är i stort 
format och av hög kvalitet. Här tar man också 
upp en rad olika Gudsmodersikoner, vilkas 

ställning i det ortodoxa fromhetslivet väl när
mast kan jämföras med sådana helgonbilder 
som i västkyrkan betraktats som undergörande 
och därför kopierats gång efter annan. 

De ikoner som exemplifierar helgonen visar 
vidden av begreppet ikon; här förekommer för
utom de målningar på panna man vanligen 
tänker på också massproducerade gjutna och 
emaljerade mässingsikoner, ikoner i silver eller 
målade på porslin i miniatyrformat. Det är ca 
femtio helgon som behandlas, från furstinnan 
Olga (död 969), Ruriks son Igors gemål och den 
första som antog kristendomen i Ryssland, till 
helgon som kanoniserades i början av 1900-
talet. 

Katalogen ger en inblick i en viktig sida av 
ortodoxt fromhetsliv. En brist är dock att man 
inte ger översättningar av texterna på ikonerna, 
vilket gör boken svårare att använda som hjälp
medel vid studiet av ikoner. 

Utställningen på Nationalmuseum i Stock
holm, Den ryska ikonen 1000 år, ägnades givetvis 
den också i internationellt perspektiv betydel
sefulla ikonsamling museet äger, huvudsak
ligen en donation av samlaren Olof Aschberg. 
Man visade ikoner från 1300-talet till 1800-
talets slut, samt en avdelning med moderna iko
ner av den i Finland verksamme japanske ikon-
målaren Petros Sasaki. Den beledsagande kata
logen (titel som ovan, 71 s.)harett antal oriente
rande uppsatser och fylliga beskrivningar av de 
utställda ikonerna men tyvärr inte avbildning
ar av alla. Texten är satt i två spalter, vilket gör 
att bilder i spaltbredd blir närmast miniatyrer. 
Katalogen är trots ambitionerna och hög kvali
tet i tryck och utstyrsel ett exempel på sådana 
kataloger vilkas värde avtar efter utställningens 
slut. 

I anslutning till utställningen utgavs av Ulf 
Abel, utställningens kommissarie, Ikonen — bil
den av det heliga (Stockholm 1988, 122 s. ISBN 91-
7844-122-6). Den är en välkommen handbok 
som reder ut många av begreppen kring ikon
konsten. Ett inledande kapitel tar upp ikonstu
diets början: Det traditionella ikonmåleriet 
hade ju redan från 1600-talet influerats av väs
terländska ideal; vid slutet av 1800-talet hade 
ikonmåleriet närmast karaktär av romantisk 
salongskonst. Vid sekelskiftet återupptäcks de 

Formännen 84 (1939) 



250 Utställningar 

t 

Fig. 1. Nattvardssilver från 
Ryska kyrkan i Stockholm. 
Kalken är av rysk tillverk
ning och 1737 sänd till 
Stockholm från den Heliga 
synoden. Paténen med sin 
asterisk eller stjärna är tillver
kad för kyrkans räkning av 
Stockholmsguldsmeden Lars 
Boye 1772. Foto G. Hilde
brand, ATA. 

gamla ikonerna, man befriar dem från århund
radens smuts och de uppmärksammas av både 
samtida konstnärer och konstvetenskapen. Hu
vudavsnitten behandlar ikonens funktion som 
religiöst objekt; kännedomen om detta är nöd
vändig för en djupare förståelse av ikonerna. 

Ulf Abel har åstadkommit en lättillgänglig 
och attraktiv handbok, som måste välkomnas 
av de många som under jubileumsåret fått in
tresse för den särpräglade konst ikonerna utgör. 
Att många är intresserade visar utställningens 
besökssiffror; man hoppas att ett generöst urval 
ur Nationalmusei samling kommer att visas 
permanent. 

Musée Cernuschi i Paris visade Icånes et merveil-
ks. Milks ans de tradition chrétknne, en sparsmakad 
utställning om ca 80 föremål (katalog med titel 
som ovan, 83 s.). Betoningen låg visserligen på 
ikoner — ca hälften av objekten — men bak
grundsteckning och disposition var gjorda på 
ett annorlunda sätt. Man tecknade i det första 
avsnittet en bild av det slaviska området och 
dess grannar vid tiden för kristendomens ge
nombrott, dvs. tiden kring år 1000: kazarerna 
och judendomen, islam, det kristna Västerlan
det och det tyskromerska riket, de kristna i öst 
och Bysans samt slutligen vikingarna. Efter 

denna bakgrundsteckning följde ett avsnitt om 
"Rysslands d o p " med tidiga föremål. Nästa 
avsnitt behandlade "les grands themes de la 
piété": klostergrundarna, helgonen, Guds mo
der. Det avslutande avsnittet i denna idémässi
ga stegring var "Condusion . A la gloire de 
Dieu", där man behandlade ikonostasen, litur
giska föremål, böcker och kristologiska motiv. 
Det sista föremålet utgjordes av en treenig
hetsframställning. Till de märkligaste föremå
len hörde den mitra som ingår i krigsbytet från 
slaget vid Narva år 1700, inlånad från Livrust
kammaren i Stockholm (utförligt beskriven av 
P.-A. Bodin, Kejsarkrona och brnekrona, Livrust
kammaren 15 : 12, 1981 s. 384 ff). 

Utställningen i Antwerpen, Gokkn light — Mas-
terpkces of the art of the Icon på Koninklijk museum 
voor schone kunsten var en renodlad ikonut
ställning, där man dock hade valt att inte ute
slutande visa ryska ikoner, utan också bysantin
ska och grekiska. De 185 utställda ikonerna, 
som samtliga var avbildade i katalogen (titel se 
ovan, 210 s.), var grupperade enligt följande 
indelning: Kristusikoner, Gudsmodersikoner, 
kyrkliga fester, änglar, helgon och processions
ikoner. Man hade också inkluderat såväl texti
lier som metallikoner, och även en tidigmedd-
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DAS GOLD 
AUS DEM KREML 

IMUBERSEE-
MUSEUM BREMEN 

15.JUNI BIS 13. AUGUST'89 

Fig, 2. Bremenutställningens vitsiga och slagkraftiga symbol, visande den krona som tillverkades för den tio
årige tsarevitj Peter (den store) 1682, då han kröntes tillsammans med sin själsligt och kroppsligt klene fyra 
år äldre broder Ivan Alexejevitj. 

tida bysantinsk elfenbensrelief. Man får genom 
detta grepp en möjlighet att sätta in det ryska 
ikonmåleriet i ett större sammanhang, men det 
är också välkommet att man här kan se de gre
kiska ikonerna, som annars får stå tillbaka för 
den ryska ikonkonsten. Man kan t. ex. se hur 
man i Grekland har förgyllda träsnideridetaljer 
i ikonostaserna, som har mycket gemensamt 
med Västeuropas hög- och senmedeltida altar
skåpskonst. 

Katalogen är i folioformat med samtliga 
illustrationer i färg i mycket hög kvalitet. 

I Historiska museet i Stockholm visades kring 
årsskiftet Ryska kyrkan 1000 år — också ett stycke 
svensk historb. Utställningen, som saknade kata
log, tog fasta på de svenska kontakterna med 
den ryska kyrkan alltifrån vikingatiden: arkeo
logiska fynd av föremål med religiös anknyt
ning, medeltida rysk konst på Gotland (Gärda 
och Eke kyrkor), krigsbyten från nyare tid, men 
också en ikon, sannolikt inköpt i Ryssland på 
1730-talet för Lovisa Ulrikas konstsamling. 
Tyngdpunkten låg i skildringen av den ryska 
församlingen i Stockholm, som faktiskt är den 
äldsta ännu fungerande ryska utlandsförsam
lingen, vars historia går tillbaka till 1600-talets 
början. I den ryssgård som då anlades i Stock

holm för den ryska handeln (först nära Skepps
bron, sedan vid Slussen, nedanför den plats där 
nu det på 1660-talet påbörjade Södra stadshu
set står), fanns en kyrka, som alltså är ur
sprunget till dagens ryska kyrka i Stockholm. 
Kyrkan, nu belägen vid Birger Jarlsgatan, äger 
ännu en rik skatt av äldre föremål, framförallt 
textilier. Förhoppningsvis kommer man i en 
framtid att kunna publicera den ryska Stock
holmsförsamlingens historia och dess kyrkas 
inventarier, varför inte inom ramen för Sveriges 
Kyrkor? 

Malmö museum visade utställningen Ikoner, 
med verk från Grekland, Bulgarien och Ryss
land, huvudsakligen lånade från musei
samlingar i Skandinavien och Tyskland. Kata
logen utgörs av Malmö museums årsbok 1988 (132 
s.) och innehåller en rad instruktiva uppsatser 
om olika aspekter på begreppet ikon: historia, 
ikonografi, teknik etc. samt även en svensk ver
sion av Ulf Abels artikel i Nationalmusei Bulklin 
1978 om ikoninfattningar, de metallbeklädna
der som gör att den ryska ikonkonsten är oupp
lösligt förenad med den ryska guldsmedskons
ten. Katalogdelen som behandlar de utställda 
föremålen ger endast kortfattade data om varje 
föremål, och volymen har en klar inriktning att 
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fungera som lättillgänglig svensk handbok i 
ämnet. Illustrationerna är i både svartvitt och 
färg. 

De ovan nämnda utställningarna har alla gjorts 
med föremål i västeuropeiska samlingar. 7000 
Jahre russische Kunst, som visades i Schleswig och 
Wiesbaden var däremot sammanställd av ryska 
museimän och visades först i Moskva. Föremå
len — från olika ryska samlingar — omfattade 
inte bara kyrklig konst från 1100-tal till 1900-
tal, utan också t. ex. tidigmedeltida arkitektur
fragment och vikingatida smycken som kan sät
tas i samband med svenska vikingaaktiviteter. 

Trots den allmänna titeln låg tyngdpunkten 
på den kyrkliga konsten. Förutom målade iko
ner, 216 nummer, som visade utvecklingen från 
1200-talet till 1900-talet, visades hängkors, små 
stenikoner, bokband i metall, rökelsekar, kalkar 
och paténer, kyrkliga textilier och bokmåleri. 
Över 450 föremål av mycket hög kvalitet visa
des, och urvalet ger en god bild av det ryska må
leriets och konsthantverkets utveckling med 
fina exempel på typiska tekniker som niello på 
guld, filigran och emaljmåleri. Utmärkande för 
denna utställning är de många tidiga föremå
len, av typer som sällan förekommer i samling
ar i väst. 

Samtliga föremål är avbildade i helsidesfärg-
bilder i den praktfulla katalogen och utförligt 
beskrivna. (1000Jahre russische Kunst. Schleswig-
Holsteinisches Landesmuseum — Hessisches 
Landesmuseum, Museum Wiesbaden 1988. 
453 s. ISBN 3-89258-005-7.) 

Några utställningar har inte med jubileums-
firandet att göra, utan speglar snarare det all
männa intresse för rysk kultur som just nu är så 
starkt. En är Tsartkb skatter på Konstindustri
museet i Helsingfors där under våren 1989 över 
400 föremål från Historiska museet i Moskva 
visades. Visserligen förekom också kyrklig 
konst, såsom ikoner och liturgiska föremål från 
1000-talet till 1900-talet, men här var i stället 
det profana betonat, och då främst 1800-talets 
och det tidiga 1900-talets guldsmedskonst; här 
frapperade det mycket stora inslaget av finska 
och finlandssvenska guldsmeder, och man fick 
klart för sig vilken roll den ännu existerande fir
man Bolin spelade (firman flyttade efter revolu

tionen till Stockholm). Man fick en god bild av 
de föremål firmor som Ovtjinnikov och Faber-
gé tillverkade för en förmögen och praktälskan-
de aristokrati. 

Katalogen ( Tsaarinajan aartell — 7000 vuotb ve-
näbista kultaja hopeasepåntakktta, Helsinki 1989, 
109 s. Konstindustrimuseets publikation nr 31) 
är nog så praktfull, men helt på finska, vilket 
begränsar dess värde för en nordisk läsekrets. 
Översättning av kataloguppgifter och förkorta
de versioner av inledningarna till varje avsnitt 
var dock tillgängliga i museet (och kan sanno
likt också beställas). Av katalogens 418 föremål 
är 60 avbildade, de flesta i färg. Litteraturför
teckningen till de av ryska forskare skrivna in
ledningarna upptar tyvärr endast ryska titlar, 
trots att det ändå finns en del litteratur på väst
europeiska språk. Viktigast torde vara Alexan
der von Solodkoff, Russische Goklschmkdekunsl 
(Munchen 1981, 233 s; även fransk utgåva 
finns). Här behandlas den ryska guldsmeds
konsten från 1600-talet till revolutionen, just 
det profana material och de guldsmeder som 
större delen av denna utställning var ägnad. 

Under sommaren 1989 visades på Uberseemu-
seum i Bremen Das Goki aus dem Kreml, en ut
ställning med 80 utvalda föremål från Kremls 
rustkammare, av vilka många aldrig tidigare 
visats utanför Kreml och en del överhuvudtaget 
inte visats tidigare. Kremls rustkammare är 
inte bara en rustkammare i ordets egentliga 
mening utan hit hör också Rysslands skattkam
mare, där bl. a. regalierna förvarats, liksom de 
många diplomatiska gåvor tsarerna genom år
hundradena mottagit. Efter revolutionen har 
rustkammarens ställning förändrats något, och 
praktföremål från olika håll har införlivats med 
samlingarna, bl. a. värdefulla liturgiska före
mål som var i bruk i de många kyrkorna inom 
Kreml. Det förefaller som om man överhuvud
taget strävat efter att där samla de allra för
nämsta exemplen på rysk guldsmedskonst. 

Även om föremål av samma typer varit re
presenterade i de ovannämnda utställningar
na, hade föremålen här en utpräglad skattkam-
markaraktär: de flesta var av rent guld, många 
smyckade med ädelstenar och pärlor, och myc
ket härrörde från hovverkstäderna i Kreml. 
Kronologiskt rörde det sig om samma period 
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som de andra utställningarna, tidig medeltid 
till 1900-talet (med undantag för två äldre före
mål). 

Här visades inte bara det yppersta av vad de 
sovjetiska samlingarna innehåller, utan också 
exempel på vad som framställdes i olika centra 
i för dem typiska tekniker: praktfulla arbeten, 
översållade av ädelstenar och pärlor från Kreml-
verkstäderna, filigranarbeten från Novgorod, 
emaljarbeten från Solvytjegodsk i norra Ryss
land och niello på guld från Veliki Ustjug och 
Tobolsk. 

Urvalet är avvägt så att något över hälften re
presenterade kyrklig konst, medan resten ut
gjordes av dryckeskärl, te- och kaffekannor etc. 
Som slutpunkt visades ett verk från Fabergés 
verkstad, en av dessa överdådiga påskpresenter, 
vanligen i form av ägg — en urgammal ortodox 
tradition — som var regel i de högre kretsarna 
under 1800-talets slut och 1900-talets början. 

Katalogen (Dos Goblaus dem Kreml, Bremen— 
Munchen 1989, 182 s.) inleds med artiklar om 
den ryska guldsmedskonstens historia av en rad 
ryska forskare och presenterar varje objekt med 

fylliga beskrivningar och helsidesbilder i färg. 
Att fotograferna heter Albert och Irmgard Hir-
mer borgar redan det för hög kvalitet. 

Sommaren 1989 visades också en rysk histo
risk utställning i citaddlet i Spandau i Berlin, 
arrangerad av Historiska museet i Moskva, 
Russbnd in der Zeit 1500-1900, här endast nämnd 
för att betona den rådande trenden. Den före
gicks av en utställning 1988, Russbnd in der Zeit 
1100-1400. För svenskt vidkommande var den 
intressant genom att man visade arkivalier som 
rörde den ryska handeln i Stockholm under 
1600-talet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att man inte 
bara levandegjort en kultur och visat föremål, 
som tidigare varit kända endast i en trängre 
krets, utan genom kataloger och publikationer 
har också de ryska ortodoxa religiösa och litur
giska föremålen — från de praktfullaste i 
Kremls skattkammare till de enklaste masspro
ducerade som hängt på var mans vägg — blivit 
tillgängliga för en västerländsk publik. Man 
kan bara hoppas att biblioteken runtom i landet 
inser detta. 

Göran Tegnér 
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