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1. Inledning 
På mina resor i Ryssland och tidigare Sovjetrepubliker har jag fotograferat människor, marknader, 

natur och arkitektur. Jag har fascinerats av den offentliga gatukonstens uttrycksfulla sätt, hur den 

dekorerar vägar och torg, iakttar mig och talar till mig. Att utsmycka tunnelbanan i Moskva, kraftverk 

i Saratov, bostadshus i Azerbajdzjan och busshållplatser i Smolensk med smalta1, marmor, kakel, 

keramik och natursten var knappast någon enkel eller billig uppgift.  

Jag uppmärksammade allt oftare mosaikerna när jag såg dem, en konstmetod bland flera som 

användes till att gestalta det offentliga rummet i Sovjetunionen. Vem gjorde all denna mosaik? Vad 

föreställer den? Varför förfaller den? Nyfikenheten tilltog och väl hemma i Sverige började jag leta 

efter litteratur om dem. Jag hittade näst intill ingenting. På den vägen kom idén till denna uppsats.  

Jag vill tacka professor Per-Arne Bodin som tog på sig rollen som min handledare och som 

visat lika stor entusiasm över ämnet som tålamod med mig. Jag vill tacka Jari Siltamäki för tips 

gällande uppsatsens struktur, Martin Appel och Kenneth von Zeipel som har gjort korrekturen, samt 

Martin Jefflén som hjälpt till med uppsatsens layout och formateringar när 

ordbehandlingsprogrammet och jag inte riktigt kommit överens.  En stort tack till er alla! 

 

Stockholm, oktober 2011 

 

Johnny Normark Friskilä 

 

  

                                                        

1 Namn på det kostbara materialet som många mosaiker görs av och som särskild utmärker mosaikerna i Italien, 
Kiev, men också många sovjetiska mosaiker. 
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2. Syfte, frågeställning och avgränsning 

Jag har valt att studera de sovjetiska mosaikernas uppkomst och vilka budskap de förmedlar. Detta 

gör jag inför ramen av den socialistiska realismen, i vilken kontext man måste se all konst skapad i 

Sovjetunionen efter 1934, året då den socialistiska realismen blev den officiella metoden för sovjetisk 

konst2. 

2.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att dokumentera delar av den sovjetiska monumentala 

mosaikkonsten innan den försvinner, samt diskutera bakgrunden för mosaikgestaltningen av det 

offentliga rummet i Sovjetunionen.  

2.2. Frågeställning 

Den sovjetiska mosaikkonsten är inte bara en eventuell historisk fortsättning på traditionerna från den 

bysantinska kyrkomosaiken och senare rysk ortodox ikonkonst. Den kan även grundas på något som 

motsvarande studier hos Victoria Bonnell, Per-Arne Bodin och Ulf Abel inte i samma utsträckning tar 

upp, nämligen traditionerna från Europa. De kom till Ryssland genom Peter den Stores europeisering 

av landet. Det gick 700 år från att kyrkomosaikerna i Kiev skapades tills den store vetenskapsmannen 

Michail Lomonosov i mitten av 1700-talet på nytt skulle introducera mosaik som konstform i 

Ryssland. Var det därför bara den ryska religiösa konsten som låg till grund för den sovjetiska 

konstgestaltningen, eller fanns där även andra influenser? 

Frågeställningarna blir därför följande: 

• På vilka historiska och kulturella traditioner vilar den monumentala mosaikkonsten som i så 

stor utsträckning präglade den sovjetiska stadsbilden, att dess kvarlevor även idag kan synas 

och kanske faktiskt fortsätta leva, om än i en postsovjetisk kontext med nationellt förtecken? 

                                                        

2 Victoria E. Bonnell, Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin and Stalin, (Berkely 1997), s. 
119. 



 
6 

• Vilka värderingar förmedlade sovjetiska myndigheter till sina invånare genom en uppenbar 

medveten gestaltning av det offentliga rummet i Sovjetunionen? 

För att kunde ge svar på dessa två huvudfrågor måste min analys även ge svar på några 

underliggande frågor.  

• Vilka motiv avbildades i den sovjetiska mosaikkonsten? 

• Mot vilken historisk och kulturell bakgrund kan valet av dessa motiv ses? 

2.3. Avgränsningar 

Mosaikkonst ingår i det som Vladimir Tolstoj kallar monumentalkonst eller monumental-

dekorativkonst3. Det är konst som har en sujett, alltså ett tydligt motiv eller tema. Den skiljer sig från 

till exempel ornamentalkonst som visar mönster, eller ornament. Monumentalkonst är integrerad i en 

stads arkitektur. På grund av till exempel symbolroll och storlek blir den monumental4 och det är 

utifrån Tolstoj jag definierar monumentalkonst. Jag har i uppsatsen varit tvungen att avgränsa mig. 

Jag har valt att inte fördjupa mig i andra monumentala konstarter, till exempel skulptur/staty, 

arkitektur eller relief. Detta är alltså ingen generell studie i monumentalkonst eller sovjetisk konst i 

det offentliga rummet. Jag har även valt att inte i större utsträckning fokusera på mosaikkonst som 

inte är monumental. Fokus ligger alltså på den monumentala mosaikkonsten. Mot slutet av uppsatsen 

kommer jag däremot även gå in på mosaik i den offentliga gestaltningen som inte nödvändigtvis är 

monumental. 

  

                                                        

3 Vladimir Tolstoj, Sovetskaja Monumentalnaja Zjivopis, (Moskva 1958), s. 4. 
4 För mer om monumentalkonst kan den ryskspråkige se Vladimir Tolstojs Sovetskaja Monumentalnaja 
Zjivopis. 
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3. Disposition 

Uppsatsen är en hermeneutisk, kvalitativ studie av sovjetisk monumentalmosaik. Jag förklarar 

mina metodval. Jag använder fotografiska reproduktioner av mosaiker från flera källor och diskuterar 

förutom källkritik även uppsatsens generaliserbarhet och trovärdighet. Eric Hobsbawms teori5 om att 

nya idéer enklast kan få genomslag i ett samhälle genom att använda ett gammalt och välbekant språk 

ligger till grund för frågeställningen: på vilka traditioner vilar den monumentala mosaikkonsten? 

Genom den bysantinska kyrkokonsten och Lomonosovs arbete var just mosaik som konstform ett 

sådant gammalt språk. 

En uppsats om konst i Sovjetunionen utan att komma in på den socialistiska realismen, den 

ram inom vilken all offentlig konst skulle passa vore att kringgå en av de viktigaste aspekterna inom 

det sovjetiska konstskapandet: konst var politik. När jag gör min historiska genomgång av mosaik 

som konstform och kommer in på mosaik i Sovjetunionen blir det därför naturligt att även redogöra 

för den socialistiska realismens ramar. Detsamma gäller för bildanalyserna där den socialistiska 

realismen har en naturlig plats. 

Jag använder Erwin Panofskys ikonografiska metoder som ger mig de verktyg jag behöver för 

att analysera mosaikernas sujetter eller motiv6. Uppsatsens huvuddel är just semiotiska bildanalyser av 

mitt insamlade material. Hur kan vi avläsa en mosaik? Är motivet alltid det vi vid första anblicken 

tror? 

Per-Arne Bodin har genom sina studier gett mig den insikt i ikonmåleriets praktik som jag 

behöver för att kunna se den sovjetiska mosaikkonsten i ljus av de ryskortodoxa traditionerna. 

Victoria Bonnells bildsemiotiska studie av den politiska affischen i Sovjetunionen väckte min 

nyfikenhet kring sambandet mellan ikonkonst och sovjetisk propagerande konst och själv vill jag 

därför se på ikonkonstens praktik jämfört med specifikt den sovjetiska mosaikkonsten. 

                                                        

5 Bonnell, s.7. 
6 Bonnell, s. 19 och Søren Kjørup, Semiotik (Lund 2002), s. 79 
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Uppsatsens huvuddel är analyser av mitt insamlade material där jag i praktiken använder de 

teorier och metoder som jag nämnt ovanför. Detta för att få svar på frågorna om vilka traditioner 

mosaikerna vilar på, vad de gestaltar och vilka värderingar de förmedlar. 

Slutligen gör jag en slutsats av bildanalyserna. Har vi fått svar på våra frågeställningar?  

I efterordet tittar jag kort på andra former för mosaik, samt dagsläget för den sovjetiska 

monumentalmosaiken och hur mosaik används i Ryssland idag och andra förra detta Sovjetrepubliker. 
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4. Författarens kunskapssyn 

4.1. Berger och Luckmanns socialkonstruktivism  

Min utgångspunkt för att skriva denna uppsats är bland annat min syn på förhållandet mellan 

verklighet och kunskap. Det har konsekvenser för val av uppsatsämne, utformning och 

problemställning, samt metod, teorier och kanske även slutsatser. Jag följer Berger och Luckmanns 

kunskapssyn som kallas socialkonstruktivism7. Det finns ingen objektiv kunskap8. Människan lever i 

ett visst kulturellt och socialt sammanhang. Varje verklighet förklaras ut ifrån detta. Därför kan ingen 

studie vara helt objektiv.  

4.2. Antaganden om officiell ideologi som spelar roll  

I en studie måste man även göra vissa antaganden. Barnet frågar hela tiden varför, men allt kan inte 

diskuteras eller förklaras. Vi måste göra vissa förutsättningar eller antaganden. Jag antar därför att 

officiell ideologi spelade roll i det sovjetiska samhället. Antagandet gör jag mot bakgrund av den 

socialistiska realismen som var den ram inom vilken all sovjetisk konst skulle passa. Det själva 

faktum att Lenin gjorde en plan för monumental propaganda bekräftar mitt antagande9. Frågan blir 

därför inte om det fanns politiska budskap i den sovjetiska mosaikkonsten, utan snarare vilka budskap 

som fanns.  

Jag antar alltså att konsten i det offentliga rummet i Sovjetunionen var mer än bara skönhet för 

ögat. Den tematiska sujettmosaiken hade en större innebörd än den rent dekorativa 

ornamentalmosaiken. Ideologin spelade roll och den speglades även i konstens uttryck, utförande och 

val av motiv.  

                                                        

7 Jörgen Sandberg, “Konstruktioner av socialkonstruktivism” Osynlig Företagsledning, red. Sjöstrand, Sandberg 
& Tyrstrup, (Lund 1999), s 39 ff. 
8 Till skillnad från den, inom sovjetisk forskning, vedertagna dialektala materialismen, en del av det marxistiska 
tänkandet där det alltid fanns en objektiv verklighet (Loren R Graham. Science in Russia and the Soviet Union. 
A short history (Cambridge 1994), s. 100) 
9 Vladimir Tolstoj, Leninskij plan monumentalnoj propagandy v dejstvii (Moskva 1961), s. 7 
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4.3. Konstens förändringspådrivande avsikter  

Jag gör en analys av mosaikkonsten i ett specifikt samhällssystem under en specifik period för att se 

bland annat emancipatoriska avsikter. Sandberg med flera påstår att man kan skapa en värld, 

återskapa, omskapa och förbättra den10. Ingen värld är oss given, objektiv och neutral. Världen går att 

påverka. Världen går att förändra. Jag vill se på vilket sätt den sovjetiska mosaikkonsten i den 

offentliga gestaltningen var del av detta och som igen leder oss tillbaka till syftet med uppsatsen, 

nämligen på vilka traditioner den monumentala mosaikkonsten vilar. Vilka värderingar förmedlade 

den? På vilket sätt hade den en emancipatorisk kraft? 

4.4. Visuella kompositioner är polyvalenta  

Kjørup skriver11: "om/…/ skillnaderna mellan bildspråken inte är så stora/…/ är de ändå så markanta 

att man kan göra bort sig rejält i tolkningen av bilder i språk vars konventioner man inte känner." Med 

andra ord är det möjligt med både feltolkningar och fler tolkningar av visuella kompositioner. Tolstoj 

formulerar detta på följande sätt:  

 

När det gäller monumentalkonstverk har alla människor sina personliga åsikter och vår 

uppmärksamhet dras till de områden som intresserar oss. Att tro att publiken nöjer sig med det 

konstnären vill programmera in i konstverket är inte tillräckligt. Monumentalkonsten finns där 

folk i sin individualitet är och konsten tar inte hänsyn till bara ett sätt att uppfatta den på, utan 

måste ta hänsyn till människans rika och differentierade andliga liv12.  

Kjørup skriver om bildspråk generellt. Tolstoj skriver om monumentalkonst. Men 

monumentalkonsten är en del av bildspråket och det de säger är i princip samma sak: oavsett avsikt 

med bilden, kan en bild alltid tolkas på olika sätt. 

                                                        

10 Sandberg, s. 40 
11 Kjørup, s. 68 
12 Vladimir Tolstoj, Monumentalnoje Iskusstvo SSSR (Moskva 1978), s. 10 
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Det är alltså inte möjligt att till hundra procent slå fast hur en viss grupp människor till en viss 

tid i ett visst samhälle uppfattade ett visst fenomen. Människorna i Sovjetunionen var ingen homogen 

grupp. Mosaikerna kunde därför tolkas på olika sätt och det som var rätt för den ena kanske var fel för 

den andra. Mosaikerna var polyvalenta. Det vi däremot i efterhand kan försöka slå fast, är olika 

tolkningar och mål.  
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5. Teori och metod  

I denna uppsats använder jag mig av kvalitativ metod, vilket är en vanlig metod i 

samhällsvetenskapliga uppsatser. Den kräver ingen a priori kartläggning av huvudkategorier, utan 

metoden tillåter en dynamisk utveckling allt eftersom uppsatsen fortlöper. Den implicerar att jag antar 

ett hermeneutiskt angreppssätt på problemställningarna13. Jag tolkar det jag ser och utifrån det drar jag 

mina slutsatser. 

Att utgå från teori för att beskriva en process kallas deduktion. Att utgå från empiri för att hitta 

teori kallas induktion. Denna uppsats är därför induktiv. Jag utgår hela tiden från den insamlade 

empirin för att hitta och utforska teorier som kan hjälpa mig tolka, skriva och analysera mitt material. 

Med bakgrund i Panofskys ikonografiska analysmetod använder jag Hobsbaws teori, samt Abel och 

Bodins forskning i lys av den socialistiska realismen när jag svarar jag på uppsatsens frågeställningar. 

Att jobba induktivt är givande, men även tidvis problematiskt. Ny information kan kräva nya 

teorier. Sådant kan vara tidsödande. Å andra sidan, något gott kan vara värt att vänta på, tyvärr ibland 

lite för länge. 

5.1. Erwin Panofskys ikonografiska analys  

Semiotiken erbjuder de metoder som jag kommer att använda i uppsatsens bildanalyser. Den tysk-

amerikanska konsthistorikern Erwin Panofsky (1892-1968) systematiserade en analys av bilders 

betydelser på tre nivåer; de preikonografiska, ikonografiska och ikonologiska nivåerna14. Vi minns att 

både Kjørup och Tolstoj har skrivit om visuella kompositioner, alltså bilder som kan tolkas på olika 

sätt. Det du ser i en bild behöver inte alltid vara samma som jag ser i en bild. Du kan ha annan 

bakgrundskunskap än jag. Du kan ha andra referensramar. Panofskys ikonografiska analys ger oss tre 

nivåer för att läsa information. 

Panofsky säger att den preikonografiska nivån är den grundläggande nivån där vi läser bilders 

konfigurationer. Vi ser vad de föreställer. Det kan vara människor, djur, ett hus, ett landskap och så 

                                                        

13 Statsvitenskapelig leksikon , red. Østrup, Goldman, Pedersen (Oslo 1997), s. 136 och Knut Kjelstadli, Fortida 
er ikke hva den en gang var (Oslo 2000), s. 183-190. 
14 Kjørup, s. 79 f. 
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vidare. Betydelserna på denna nivå är rent naturliga företeelser som inte kräver kunskap om koder 

eller konventioner. 

På nästa nivå, den ikonografiska nivån, behöver vi känna till vissa konventionella tecken för 

att förstå vem vi ser eller vilka berättelser som återges. Kjørup skriver15; ”Bakgrunden till Panofskys 

tänkande är här att traditionell kristen konst från medeltiden och framåt har haft fasta koder som kan 

användas för att klargöra vilka helgon eller bibliska gestalter som målningarna presenterar för oss”. Vi 

pratar alltså om metaforer, om symboler. Panofsky analyserade kristen konst, inte sovjetiska 

mosaiker. Men nivåerna är desamma. I kristendomen symboliserade lammet Kristus. I kommunismen 

symboliserade till exempel hammaren arbetarklassen, skäran bondeklassen. 

Till slut, på den tredje nivån, den ikonologiska, kommer frågan om vilken ideologisk hållning 

en visuell komposition uttrycker. Ofta kan det från konstnärens sida vara omedvetet, men i många fall 

också medvetet. Denna nivå avspeglar historiska och samhälleliga förhållanden, om vilka vi behöver 

bakgrundskunskap för att förstå, om än inte kunskap i specifika semantiska koder. 

Dessa tre nivåer är högst relevanta när vi analyserar de sovjetiska mosaikerna. Vi ser 

mosaikernas konfigurationer på den preikonografiska nivån, alltså vad de föreställer. Vi kanske ser en 

hammare och vet då på den ikonografiska analysnivån att hammaren symboliserar arbetarklassen. På 

den ikonologiska nivån vet vi även att mosaiken skapades i Sovjetunionen, där all officiell konst även 

skapades inom ramen av den socialistiska realismen och att den hade ett emancipatoriskt syfte, den 

ville förändra samhället.  

Panofsky hade, som vi redan nämnt, inte sovjetisk konst i åtanke när han utformade sin metod. 

I sina exempel använder han gammaltestamentliga gestalter. En bild kan ha ett ideologiskt uttryck. 

Det kan vara medvetet eller omedvetet från konstnärens sida och det kan igen tolkas på olika sätt av 

åskådaren. I den sovjetiska kontexten utgår jag ifrån att denna hållning var medveten. Då konsten 

utformades inom ramen av den socialistiska realismen, blev konsten per definition propagerande, den 

ideologiska hållningen medveten, konsten fick en emancipatorisk, förändringsdrivande kraft. 

                                                        

15 Ibid. 



 
14 

För att använda semiotiska begrepp handlar den preikonografiska nivån om denotation16 och 

den ikonografiska om konnotation17. I lingvistiken är denotation mängden av de föremål ett ord syftar 

på, eller enklare sagt, bokstavlig eller ursprunglig betydelse. Konnotation däremot kan definieras som 

begreppsinnehåll eller kulturell, symbolisk, överförd betydelse. På en preikonografisk nivå, om vi 

använder kristen symbolik, är ett lamm ett lamm. På en ikonografisk nivå kan ett lamm däremot 

betyda Kristus. Det första är denotation. Det andra är konnotation. 

5.2. Eric Hobsbawms teori om gammalt språk för nya idéer  

I det marxistiska paradigmet är konsten en del av den överbyggnad som bestäms av produktionssätt 

och metod18. För att den politiska konsten ska bli effektiv, för att budskapet ska nå fram måste 

konstnären använda åskådarens språk, det språk som åskådaren förstår. Detta gör konstnären genom 

att använda redan bekant lexika, det vill säga vokabulär och syntax, alltså språkets form. Hobsbawm 

säger att ett mönster är att använda gammalt material när man skapar nya traditioner för nya 

ändamål19. Varje samhälle har ett stort lager av material som kan användas till att skapa nya 

traditioner.  

Hobsbawm studerade skapandet av nya brittiska och västeuropeiska traditioner. Victoria 

Bonnell använder Hobsbawm i sina studier av den sovjetiska affischen. Hon använder honom i en 

rysk kontext där den bekanta vokabulären blir rysk populärkultur, folkkonst, religiös konst, klassisk 

mytologi, västerländsk industrialisering/revolutionsrörelser och konst från tsarepoken. Dessa element 

kunde på olika sätt kombineras för att skapa ett nytt visuellt språk. Mytologi, i kombination med 

sovjetisk politisk ideologi gav, säger Bonnell20, den sovjetiska propagandan en unik och mycket 

intressant karaktär.  

Jag lägger i denna uppsats fokus på lexika och inte syntax, alltså det vokabulär, de symboler 

och motiv som konstnären väljer att använda i sin komposition. Syntaxen eller formen är på vilket sätt 

konstnären väljer att använda dem. I denna uppsats fokuserar jag därför på lexika eftersom jag 
                                                        

16 Ibid, s.20 f. 
17 Ibid, s. 20 f, 87. 
18 Bonnell, s.7 
19 Ibid och Eric Hobsbawm, Invention of Tradition, (Cambridge 1983) s. 6 
20 Bonnell, s.7 
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knappast kan jämföra hur en ikonmålare målar sin ikon med hur en mosaikkonstnär lägger sina 

smaltabitar. 

5.3. Per-Arne Bodins forskning kring ikonen och den ortodoxa 

kyrkans syn på bilden. 

Per-Arne Bodin, professor vid Stockholms Universitet är den som kanske mest i Sverige har forskat 

på rysk idé- och kulturhistoria. Han har särskild ägnat sig åt den ortodoxa traditionens betydelse för 

tänkandet i Ryssland. 

I sin essä ”Ikonen: Om den ortodoxa kyrkans syn på bilden”, studerar han bildteologin i den 

ortodoxa kyrkan, dess ursprung och utveckling, samt ikonmåleriets praktik och de viktigaste 

ikonmotiven. 

I mina bildanalyser kommer ett av fokusen att vara ikonmåleriets praktik. Detta eftersom den 

religiösa konsten enligt Victoria Bonnell i stor grad legat till grund för den sovjetiska affischkonsten 

och att detta är ett sådant gammalt material på vilket man enligt Hobsbawm kan bygga nya traditioner 

för nya ändamål. Jag ställer mig frågan om samma konstnärliga drag som användes i ikonmåleriet, 

också har används i de sovjetiska mosaikerna. Hur var symboliken i ikonernas motiv? Hur var till 

exempel tidsrelationerna i ikonkonsten gentemot i mosaikerna? Hur var ikonens funktion som 

förbindelse mellan himmel och jord21 gentemot mosaikerna som kontaktyta mellan den verkliga 

världen och partidimensionen? Dessa frågor försöker jag få svar på, för att sedan knyta dem upp mot 

redan nämnda Hobsbawm. Fanns det i den nya sovjetiska monumentalkonsten spår av ett gammalt 

ortodoxt bildspråk? 

Per-Arne Bodin refererar till Leonid Uspenskij i sin studie. Ikonen har ett maximum av 

uttryck och minimum av detaljer. På samma sätt som det inte finns något överflödigt i himlen, finns 

det inget tillfällig eller överflödigt i ikonen. Allt är betydelsebärande.22 Är det på samma sätt i de 

sovjetiska mosaikerna? Är allt betydelsebärande? 

                                                        

21 Per-Arne Bodin, “Ikonen- Om den ortodoxa kyrkans syn på bilden” i Sven Tengström, Religion och bild 
(Uppsala 2000), s. 62 
22 Ibid, s. 55 
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Ett annat grepp som ikonkonstnären använder, är de semantiska proportionerna. Det innebär 

att en mer betydelsefull, det vill säga viktigare eller kanske heligare gestalt, avbildas fysiskt större än 

andra, mindre heliga gestalter i ikonen. En mindre helig gestalt kan stå i motivets förgrund, men är 

fysiskt mindre än det mer heliga gestalterna. 

Ljuset i ikonen kommer inte från en särskild ljuskälla. Det kommer från bakgrunden som 

helhet. Det är gestalterna själva som är upplysta. Vilken roll spelar ljuset i de sovjetiska mosaikerna? 

Nästan alla gestalter i ikonerna vänder sig mot betraktaren, även om kompositionen i sig 

skulle kräva en annan ställning23.  Detta har att göra med ikonens funktion som kontaktyta mellan 

människan å den ena sidan, och den gudomliga världen å den andra. Bifigurer eller onda figurer som 

inte ska komma i kontakt med människan visas bara i profil, och kan inte få någon ögonkontakt med 

åskådaren. Hur gestaltas mänskliga skepnader i de sovjetiska mosaikerna? Vänder sig mosaiken 

gestalter sig mot betraktaren?  

En ikonkonstnär var sällan fri i sitt skapande, utan hade vissa stereotyper eller avbilder att 

förhålla sig till när ikonen skapades. Mandylion (Kristusansiktet) är ett exempel på ett sådant motiv. 

Detsamma är Pantokrator (Kristus på sin tron), och Hodigiria och Eleuosa (Gudsmoderikoner), och 

det finns flera sådana stereotyper. Finns det stereotyper i den sovjetiska mosaikkonsten? I så fall 

vilka? 

Bodin skriver att ikonen som helhet är ett tecken för en himmelsk verklighet. Även om det i 

varje ikon kan finnas många tecken som var för sig har egen betydelse, är ikonen som helhet det 

viktigaste. Om ikonen ska ses på som en kompositionell enhet24, får vi inte glömma att även ikonen är 

en del av något större. Den är nämligen anpassad till kyrkoarkitekturens helhet, där proportionerna 

och belysningen spelar roll. Den sovjetiska monumentalmosaiken gestaltade ofta gator och torg där 

den integrerades på husfasader, i tunnelbanan också vidare. Var de sovjetiska mosaikerna, och i så fall 

på vilket sätt, en del av något större? Ikonen var en del kyrkorummet. Vad var den sovjetiska 

mosaiken en del av? 

                                                        

23 Ibid 
24 Ibid, s. 62 
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5.4. Ulf Abels forskning kring ikonen och den sovjetiska konsten 

Just den gamla kyrkokonstens bildspråk och dess inverkan på sovjetisk konst har förste intendent vid 

Nationalmuseum, Ulf Abel forskat på. I ”Icons and Soviet art” fokuserar Abel, ansvarig för statens 

ikonsamling, på ikonens betydelse för den sovjetiska konstens teori och praktik, där han belyser 

bildfilosofi, användningen av bilder och bildspråk. 

I den ortodoxa kyrkan var ikonen mer än bara en bild. Ikonen avslöjar en andlig verklighet, en 

överlägsen och absolut sanning. Även Abel refererar till Uspenskij och säger25 att ”den duala 

realismen i sovjetisk konst å ena sidan är en jordisk, historisk realitet, och å andra sidan är 

partiideologins verklighet”. Abel fortsätter26 med att ikonen inte är någon realistisk bild av helgonen. 

Den avbildar inte helgonens faktiska fysik i sitt jordiska liv utan vi ser porträttets subjekt i ett 

transfigurativt stadium. Det visar inte den mänskliga andan utan den gudomliga. Här finns inga 

kroppsliga defekter, ingen spirituell pina. Hur porträtterades hjältarna i den sovjetiska mosaiken? 

Av de tre faktorerna bildspråk, bildfilosofi och bildanvändning, kommer jag särskild fokusera 

på två; bildfilosofin och bildspråket. Vad som gäller användandet av bilden, har jag i uppsatsen redan 

definierat detta som gestaltningen av det offentliga rummet i Sovjetunionen. 

I Sovjetunionen, och enligt den rådande ramen för all konst, socialistisk realism, var det 

konstnärens uppgift att ta ett moraliskt och filosofiskt ansvar. Konstnären reflekterade över de eviga 

värdena istället för att bara återge den kringliggande verkligheten27. Om detta var den sovjetiska 

konstnärens ansvar, hur ser vi denna uppgift och detta ansvar i de sovjetiska mosaikerna? Blev 

mosaikkonstnären och säkert andra monumentalkonstnärer den nya tidens ikonmålare, frälsta i den 

nya socialistiska religionen, där de avbildade ledarna och arbetarna i sina transfigurativa stadier? 

  

                                                        

25 Ulf Abel, ”Icons and Soviet Art” i Claes Arvidsson och Lars Erik Blomqvist, Symbols of Power (Stockholm 
1987), s. 143 
26 Ibid, s. 145 
27 Ibid, s. 143 
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6. Studiens reliabilitet och transparens 

Uppsatsen är kvalitativ och inte kvantitativ, även som jag hoppas att mitt urval av mosaiker har blivit 

så representativt som möjligt. Om jag analyserar tio mosaiker, eller om en av tre väggmosaiker har 

forskning som tema, innebär det inte att 33 procent av alla sovjetiska mosaiker har forskning som 

tema. I en kvalitativ studie handlar det om att ta fram det subtila i det empiriska materialet jag samlat 

in. Finns där tendenser? Finns där mönster? 

För att ge uppsatsen större validitet har det varit naturligt att titta utöver den snäva gränsen 

som mosaikerna ger. Kan jag bekräfta andras konklusioner? Jag har därför läst på om 

monumentalskulpturens tradition, palechmåleriets, affischkonstens, agitationsporslinets och 

textiltryckens historia. Dessa områden speglade alla den nya samhällssituationen efter den ryska 

revolutionen. Dessa studerades i jämförande syfte, för att få ett större djup, för att hitta mönster och 

därigenom ge uppsatsen större trovärdighet. 

Hur diskuteras och bedöms kvaliteten av kvalitativa uppsatser? Reliabilitet eller pålitlighet är 

här viktigt. För att säkra högre reliabilitet har jag tagit mosaiker från olika, oberoende källor. Baserat 

på en ad hoc-ikonografisk analys har jag kartlagt de olika temana i mosaikerna inom de olika källorna. 

Innehåller en bok många mosaiker där historiska händelser porträtteras, medan jag bland mina egna 

foton av mosaiker inte hittar en enda historisk händelse? På så sätt har jag empiriskt testat 

reliabiliteten genom att jämföra mosaikerna i de olika källorna. Graden av motsvarighet mellan 

källorna kallas för intersubjektivitet28. Är de olika källorna relativt lika varandra och om inte, vad kan 

jag göra åt det? 

Reliabiliteten styrker uppsatsens trovärdighet, en trovärdighet som också baseras på 

jämförandet mellan detta studium och andra bildsemiotiska studier som jag redan nämnt. Även om det 

finns skillnader mellan Bonnells affischkonst och min mosaikkonst, finns det också likheter. Båda 

konstformerna utspelade sig till exempel inom samma land, och på bakgrund av samma socialistiska 

realism. 

                                                        

28 Statsvitenskapelig leksikon, s. 236 
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Transparens är ett annat nyckelord. Det innebär att noggrant beskriva hur man gått till väga för 

att samla in data och hur den senare behandlats. Överensstämmelse handlar om att kunde ställa 

följdfrågor och utreda motsägelser och gå i djupet på mina forskningsobjekt. Alltså om uppsatsens 

resultat stämmer. 

Ryska ord, namn och titlar har transkriberats enligt NE-systemet då jag har försökt anpassa 

uppsatsen till målspråket och en bredare publik. Detta gäller inte där andra varianter av mer kända ord 

är vedertagna i svenskan eller där ursprungligen ryska namn västerniserats. Ett exempel är författaren 

Golomstock som jag därför inte transkriberar Golomstok utan behåller Golomstock. Alla 

översättningar från ryska och engelska till svenska är gjorda av mig. 

6.1. Urval av mosaiker och representativitet 

Mitt empiriska material har jag hämtat från boken ”Monumentalnoje Iskusstvo SSSR”, egna foton, 

samt foton från olika källor på internet. 

Jag kategoriserar mosaikerna efter en ad hoc ikonografisk analys. På en preikonografisk nivå 

kunde alla djur ha hamnat i samma grupp, människor i en annan. En ikonografisk analys kräver 

grundläggande kunskaper om symbolik och det samhället det rör sig om. Det är denna analysnivå jag 

använder som ad hoc-metod för att skapa kategorierna. Genom en analys av varje motiv, varje källa 

för sig, har jag skapat gemensamma kategorier för vad de sovjetiska mosaikerna gestaltar29. 

Från skrivna källor har jag valt ut 50 mosaiker och kategoriserat dem. Från min egen 

fotokollektion, samt foton från internet, har jag valt ut 50 till. Mitt totala antal mosaiker blir därför 

100, och varje mosaik kategoriserar jag i bara en kategori. 

Alla dekorativa ornamentalmosaiker, alltså mosaiker utan en särskild sujett har sorterats bort. 

Det samma gäller icke-monumentala mosaiker, som till exempel mosaikbeklädda busshållplatser, 

trots att de gestaltar det offentliga rum och kan ha en tydlig sujett. Där mosaikerna ingått i en större 
                                                        

29 För att stärka uppsatsens reliabilitet stödjer jag mig också på Victoria Bonnells kategorisering i hennes studie 
av den tidiga sovjetiska affischkonsten. Däremot kan hennes kategorisering inte användas rakt av eftersom hon 
delvis bara analyserar affischer från före 1953, samt att affischerna har en annan roll än mosaikerna i 
propagandan och gestaltningen av det offentliga rummet. Affischer hängs upp och tas ned, de är utbytbara och 
kan ändras när vindarna vänder. Mosaikerna är varaktiga och måste därför förmedla de mer grundläggande 
värderingarna i det socialistiska samhället. 
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serie, vilket till exempel var fallet för Dejnekas och Korins monumentalmosaiker i Moskvas 

tunnelbana, har jag nöjd mig med att kategorisera en mosaik från varje serie. Detta för att ingen 

mosaikserie, som en följd av detta, skall bli överrepresenterad i det statistiska materialet. 

Resultatet av min statistiska undersökning blir följande:  

Teman Litterära källor  Egna foton/internet Totalt 

Sport/Idrott  2 5 7 

Framtid  5 7 12 

Historia  10  6 16 

Fred  7  6 13 

Vetenskap  13  12 25 

Arbetare  6  9 15 

Folklore  7  5 12 

Summa  50  50 100 

 

6.2. Mer om statistikens validitet 

Med totalt 100 mosaiker är studien knappast kvantitativ. Syftet har inte varit att analysera en eventuell 

skillnad i den faktiska gestaltningen av det offentliga rummet å ena sidan, och å andra sidan vilka 

mosaiker som är fina nog eller tillräckligt representativa för att få plats i den sovjetiska 

konstlitteraturen. Skillnaderna i till exempel sportskategorin kan vara tillfälliga. Jag kan ha råkat 

passera och fotografera idrottens hus i Moldaviens huvudstad där fasaderna var mosaikbeklädda med 

idrottsmotiv. Jag kan även, som både Kjørup och Tolstoj öppnar upp för, ha feltolkat en mosaik, eller 

att motivet öppnar för olika tolkningar. För även om Panofskys analysmetod hjälper oss en bra bit på 

vägen i bildanalyserna, är den inte en garanti för att olika tolkningar av ett och samma motiv inte 

uppstår, utan snarare ett verktyg för att se motivens komplexitet. Dessutom, vi har ännu inte 
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analyserat bilderna på den tredje och sista nivån, den ikonologiska och även tar hänsyn till bildernas 

kontext, i vilket sammanhang de skapades. Det ska vi göra i själva bildanalyserna. 

Att separera de olika huvudkällorna gör jag för att kontrollera validiteten och se på 

intersubjektiviteten. Jag vill se om urvalet av mosaiker från boken förhåller sig till egna foton och 

foton från internet, hur representativa är mosaikerna från den ena källan jämfört med den andra källan. 

Boken har haft en redaktör som bestämt vilka bilder som får vara med i boken och inte. Internet 

däremot har många oberoende redaktörer eftersom varje användare är sin egen redaktör som i största 

grad själv bestämmer vad som ska läggas ut på nätet. Mina egna mosaiker är de jag hittat längs min 

väg på olika resor i de före detta Sovjetrepublikerna. 

Varje källa för sovjetisk mosaikkonst är alltså kanske inte representativ i sig, men när jag 

sätter upp dem mot varandra får jag de kategorier för teman som jag redovisar i statistiken. Målet med 

tvådelningen är att på ett tydligt sätt genom ikonografin skapa kategorier som passar överens med 

källorna. Vi har identifierat de olika temana, diskuterat deras representativitet utan att lägga för stor 

vikt på deras frekvens. Därmed inte sagt att representationsproblem kan förekomma. Men jag har efter 

bästa förmåga och med de resurser jag haft tillgängliga, försökt minimera sådana problem. 

Angående temana i mosaikerna generellt drar jag tills vidare följande slutsats: De sovjetiska 

mosaikerna speglar den socialistiska realismen. Propagandan är dock i någon form av lättversion. Att 

framhäva vetenskapsmotiv är knappast särskilt kontroversiellt, vare sig i ett socialistiskt eller 

kapitalistiskt samhälle. Detsamma gäller historiska teman, folkloristiska teman eller att dekorera en 

idrottsplats med sportmotiv. Framtidstemat är det som kanske i högsta grad pekar mot något nytt, 

dock verkar heller inte detta särskild kontroversiellt. Fredstemat är i stor grad bunden till antingen 

segern i stora fosterländska kriget30, eller antiimperialismen. Här, tillsammans med arbetartemat, 

hittar vi det som kanske är mest unikt och kanske beskriver den socialistiska realismen bäst. 

Arbetartemat blev dessutom i min undersökning det tredje största temat. Men även om till exempel 

vetenskapstemat knappast är kontroversiellt, oberoende av kontext, så är det just kontexten jag i min 

studie vill fokusera på. Vad var bakgrunden till att man i Sovjetunionen valde just dessa teman?  

                                                        

30 Andra värdskriget. 
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7. Alternativa metoder, tillvägagångssätt & källkritik  

7.1. Problem med kvantitativ metod och en deduktiv studie 

En kvantitativ studie vore tänkbar i syfte att studera vad de sovjetiska mosaikerna berättar. Jag kunde 

ha rest kors och tvärs i alla republiker, hyrt guider, fotat och dokumenterat. Tyvärr hade det blivit ont 

om både tid och pengar, med andra ord praktiskt svårt, men inte heller ointressant.  

En deduktiv studie hade också varit möjligt. Risken hade däremot varit att jag, med bestämde 

teorier i förhand, inte hade hittat just det materialet jag behövt. I så fall kunde förbehållen i mina 

frågeställningar blivit flera, undantagen flera, med risken att i värsta fall det material jag hittade inte 

stämde överens med teorierna över huvud taget.  

7.2. Alternativa metoder och modeller för bildanalys  

Roman Jakobson har en modell över kommunikationens faktorer31. Vilken som helst kommunikation 

innehåller faktorerna; avsändare, mottagare, meddelande, kontakt, kontext och kod. Jørgensen 

skriver32: "Den konnotativa språkfunktionen är markant i reklam och i alla meddelanden som siktar 

mot att få mottagaren göra något bestämt”. Ett av monumentalkonstens många syften var just att 

uppfostra. Att använda Jakobson vore intressant. Risken är däremot att jag bara har fått svar på det 

uppenbara: Partiet är avsändaren, folket är mottagaren, meddelandet är uppfostran i socialismens 

anda, kontakten är den visuella i den offentliga gestaltningen, kontexten är Sovjetunionen och koden 

är de olika tolkningarna som kan göras i en bildanalys. Det bidrar inte med något nytt. Panofskys 

modell däremot implicerar en tredelad tolkning av de olika motiven. Den ger möjlighet att se både 

uppenbara budskap i min ad hoc-analys och mindre uppenbara budskap som när jag i uppsatsens 

huvuddel gör en kvalitativ analys av ett urval mosaiker. Här kan jag sätta de sovjetiska mosaikerna i 

en större kontext, som en del av den socialistiska realismens ramar, som ett arv från den ortodoxa 

kyrkan ändå ner till det gamla Bysans eller som arven från något annat. 

                                                        

31 Keld Gall Jørgensen, Semiotik : en introduktion (København 1994), s. 64 
32 Ibid 
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7.3. Källkritik och dimensionsproblematik 

Det sovjetiska källmaterialet begränsar sig i sin analytiska karaktär. Det går inte i djupet och 

undersöker olika motivs ursprung. Man går inte utanför den socialistiska realismens ramar, vilket gör 

att för att hitta information om det som Hobsbawm kallar gammalt språk, måste man gå någon 

annanstans. 

Det är även svårt att få med alla detaljer när en mosaik på 10x8 meter skall avbildas på ett 

fotografi eller i en bok. Mosaiken tas ut ur sin kontext, på samma sätt som när en ikon tas ur sin kyrka 

och helheten försvinner. Om bilden jag analyserar inte heller är högupplöst försvårar det ytterligare 

min uppgift. Vissa mosaiker avbildas inte heller i sin helhet. Därför har jag valt att utlämna vissa 

mosaiker, i den mån det låtit sig göras utan att det går ut över representativiteten i uppsatsen. 
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8. Mosaikens historia och den socialistiska realismen 

8.1. Mesopotamien, grekerna och Romarriket  

Mosaik är en av våra äldre konstformer. Sonia King skriver i sin bok ”Mosaic, Techniques & 

Traditions” att ”mosaikens historia går 5000 år tillbaka i tid till den sumeriska kulturen i 

Mesopotamien”33. Grekerna började lägga mosaik i Delfi ungefär år 600 före vår tid, först som 

geometriska mönster, sedan också som figuralkonst med bland annat människoavbildningar. Exempel 

på det finns i Olynthos, cirka år 400 före vår tid. Mosaiken fick ett större färgspektrum och i Delos, 

cirka år 150 före vår tid började man använda färgat glas i mosaikerna. Mosaiken användes nu både i 

offentliga och privata rum. Mosaiken spred sig ut i stora delar av Europa och Nordafrika. Romarna 

arbetade mycket med stenmosaik och de motiv som presenterades var både världsliga och 

mytologiska. Arkeologiska utgrävningar visar att romerska mosaiker för det mesta hade varit privata 

beställningsverk som visade sin köpares rikedom. När mosaiken spred sig till Bysans blev det 

annorlunda. 

 

Figur 2 Mosaik från Delfi 

                                                        

33 Sonia King, Mosaic. Techniques & Traditions (New York 2006) s. 21 
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8.2. Bysans och Kiev 

Efter Romarrikets splittring år 395 fortsatte Konstantinopel vara huvudstad i Bysans. Kristendomen 

blev officiell religion. Hur kristendomen skulle förhålla sig till bildkonsten var ingen enkel fråga. 

Antiken, de romerska och hellenistiska samhällena var bildvänliga kulturer. Detta stod i kontrast till 

det gammaltestamentliga förbudet mot att avbilda gud34. I den flera hundra år långa kampen som 

följde mellan ikonodulerna, alltså bildförespråkarna, och ikonoklasterna, de som enbart förespråkade 

ordet, vann till slut ikonodulerna år 843.  

Den bysantinska mosaiken var alltså skapad för kyrkorna, kungarna och myndigheterna. 

Mosaikerna skulle påverka. Man visade kristendomen stiliserad genom att kodifiera den. Duktiga 

mosaikkonstnärer kunde få ljuset att reflektera maximalt genom att trycka in smaltabitar i speciella 

vinklar. Guld mellan två lager av glasmosaik användes mycket och färgskalan var annars bred. 

Väggar och valv blev perfekta ytor för användningen av guld i religiösa mosaiker.  

 

Figur 3 Mosaik från Hagia Sofia i Istanbul 

Från den bysantinska konstens första period, har näst intill ingenting bevarats35. Hagia 

Sofiakyrkan i Istanbul från mitten av 500-talet är ett av de äldsta exempel på bysantinsk arkitektur 

med mosaik från mellan år 800 och 1100. Som ett kosmos i mikroskala dekorerades väggarna och 

                                                        

34 För en mer detaljerad genomgång av bildens roll i Bysans och Kievriket, rekommenderas Per-Arne Bodins 
”Ikonen – om den ortodoxa kyrkans syn på bilden”, hämtat ur ”Religion och Bibel”, 58-59/1999-2000 
35Grabar, Andre, Byzantine Painting (Geneve 1953), s. 14.  
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domen systematiskt med de heligaste figurerna i själva domen och dess fundament, medan till 

exempel händelser från Jesu liv fick pryda sekundära ytor.  

Den ryska kyrkan, under ledning av metropoliten i Kiev var under jurisdiktion från patriarken 

i Konstantinopel, nuvarande Istanbul. Kievriket var inte en del av det bysantinska riket, men banden 

var täta och många av biskoparna och metropoliterna kom från just Konstantinopel.361054 splittrades 

kyrkan och den katolska och ortodoxa kyrkan gick skilda vägar. Även om den ryska kyrkan tidigare 

inte haft så nära band med påven i Rom, blev den nu definitivt en del av den ortodoxa kyrkan vars 

huvudsäte låg i Konstantinopel. 

 

Figur 4. Pantokratormosaik från Sofiakatedralen i Kiev 

8.3. Lomonosov tar mosaikkonsten tillbaka till Ryssland  

Peter den store grundade Sankt Petersburg som Rysslands fönster mot väst. Landet reformerades och 

moderniserades. Många ryssar skickades till väst för utbildning och västeuropéer kom till Ryssland 

som rådgivare. Även om Michail Lomonosov bara var ett barn när Peter den store dog, hade Ryssland 

                                                        

36Walter G. Moss, A history of Russia, Band 1 (Boston 1997), s. 46 
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tagit en vändning bort från sitt traditionella jag. Som duktig student vid universitetet i den nya 

huvudstaden Sankt Petersburg, belönades Lomonosov med ett två års stipendium till universitetet i 

tyska Marburg. Lomonosov var en mångsysslare som bland annat studerade kemi och detta var något 

av det som skulle dra honom mot mosaikkonsten. Lomonosov var av stor betydelse för mosaikkonsten 

i Ryssland. Under mitten av 1700-talet började han arbeta med denna konstform som hade varit 

glömd i Ryssland sedan Kievrikets dagar37.  

Det finns dock en viss vetenskaplig dispyt om hur Lomonosov fick sin inspiration till att skapa 

mosaikkonst. Makarov skriver38 att Lomonosov under några månader år 1734 uppehöll sig i Kiev. Där 

bekantade han sig bland annat med den gamla kyrkomosaiken vilket hans verk ”Mandylion” 

(Nerukotvornyj spas) och porträttet av Peter den store vittnar om.  På andra ställen kunde Lomonosov 

ha sett äldre mosaiker av den monumentala sorten som varit inspiration för dessa. 

 

Figur 5. ”Nerukotvornij spas” av Lomonosov, 1753 

Nekrasova å andra sidan39 säger att Makarovs argument inte håller. Inte ens själva uppehållet i 

Kiev är dokumenterat säger hon, och fortsätter med att ingenstans i sina papper nämner Lomonosov 

själv sin resa till Kiev. I februari 1753 ansökte Lomonosov om att få åka till Moskva och Novgorod 

för att studera gamla grekiska mosaiker i katedralerna och kyrkorna. Makarov använder detta som ett 

argument för att Lomonosov kände till och hade ett speciellt intresse för de gamla ryska mosaikerna, 

                                                        

37 Tolstoj (1958), s. 265 
38 V. K. Makarov, Chudozjestvennoje Nasledie M.V. Lomonosova. Mozaiki (Moskva 1950), s. 41 
39 E. A. Nekrasova, Lomonosov. Chudozjnik (Moskva 1988), s. 12 
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medan Nekrasova ser detta som bevis mot Lomonosov, att han inte alls kände till några mosaiker i 

Ryssland40då det varken i Novgorod eller Moskva fanns några mosaiker. 

Det vi vet är däremot att en man vid namn greve Vorontsov från sina resor i Europa 1745-46 

hade med sig flera mosaikporträtter från Rom, där denna konstform blommade41. Bland annat hade 

han med sig Guino Renis mosaik av den gråtande aposteln Peter. Lomonosov fick se dessa och efter 

att ha sett dem, bestämde han sig för att göra motsvarande i Ryssland. Mosaik görs av smalta, bitar av 

färgat glas som i Vatikanen fanns i många tusen varianter. Även med den djupa kunskap i kemi som 

Lomonosov hade, var det svårt att utveckla samma sorts material i Ryssland, och italienarna ville inte 

dela med sig av sin yrkeshemlighet42. Resultatet, ”Nerukotvornij spas”, som var färdigt nästan 10 år 

senare kan jämföras med originalet och vi förstår att det finns mycket kvar att lära. 

Den lomonosovianska mosaikens utveckling förklarar Nekrasova med Lomonosovs kontakt 

med den folkloristiska konsten43. Vidare förklarar hon intresset för mosaiken som något som har sitt 

ursprung från det långvariga perspektiv som mosaikkonsten ger. Medan färger i tavlor förändrar sig 

över tid, blir blekare, mörkare, spricker och förlorar sig glans, förblir mosaikens färger oförändrade. 

Lomonosovs mångåriga arbete i laboratoriet gav resultat. År 1754 skrev han i ett brev till sin 

vän Eiler att ”under tre år /…/ och nästan tre tusen försök med färgat glas, har jag inte bara fått ett 

enormt material för färgteori, men jag kan nu också börja göra mosaik44.”  Lomonosov delade med sig 

av sin kunskap45 och hans studio producerade nu en rad mosaiker med kungliga och andra porträtt på 

beställning samt religiösa motiv. 

                                                        

40 Ibid, s. 13. Till historien hör att Lomonosov fick avslag på sin resa. 
41 Makarov, s. 12 
42 Ibid och Nekrasova, s. 14 
43 Nekrasova, s. 17 
44 Ibid, s. 23 
45 Ibid, s.32 
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Figur 6. En av Lomonosovs mosaiker, föreställande Peter den store, 1754 

Som en motvikt till den dåvarande romerska skolan i mosaikkonsten som efterliknade 

stafflimåleriet, pånyttfödde Lomonosov mosaiken med monumentala drag46. Mosaiken ”Slaget vid 

Poltava” (Poltavskaja Batalia) gjordes mellan 1762 och 1764, med storlek 4,81 x 6,44 m47. Mosaiken 

är en hyllning till Peter den store och visar slaget vid Poltava, där ryssarna vann över svenskarna. Han 

visar den ryska patriotismen och ryska hjältedåd. Tillsammans med sju medhjälpare från sin studio 

lade Lomonosov under dessa två år 1.013.000 bitar smalta48som ingick i mosaiken. 

 

Figur 7 Fragment av Lomonosovs mosaik ”Poltavskaja Batalia.” 1765. 

                                                        

46 Tolstoj (1958), s. 265 
47 Makarov, s. 163 
48 Nekrasova, s. 93 f. 
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Traditionen som Lomonosovs mosaiker skapade, med djupt patriotiska, historiska teman, den 

dekorativa rikedomen och användandet av smalta, var något för de sovjetiska mosaikkonstnärerna att 

ta upp, och detta återspeglas som vi skall se i de senare historiska serierna med mosaiker på 

stationerna Komsomolskaja och Kievskaja-koltsevaja i Moskvas tunnelbana49. 

8.4. Mosaikerna från konstakademin i Sankt Petersburg. 

Utöver på 1800-talet stod den imperatoriska konstakademin i spetsen för mosaikkonstens vidare 

utveckling i Ryssland. Isakskatedralen i Sankt Petersburg var under byggande och i det fuktiga 

klimatet var fresker inget bra alternativ när det kom på tal om hur katedralen skulle dekoreras. 

Lösningen blev mosaik. Men då ingen direkt hade tagit upp arvet från Lomonosov hundra år tidigare, 

fick man ta in hjälp utifrån.50 Konstnärer från konstakademin skickades å ena sidan till Rom för att 

under ledning av Michelangelo Barberi ånyo lära sig mosaikkonsten, medan det å andra sidan kom 

specialister från Rom till St. Petersburg för att hjälpa till med att organisera arbetet på hemmaplan, 

samt producera smalta. År 1851 grundades konstakademins avdelning för mosaikkonst, med 14 

anställda, däribland A.N. Frolov. Arbetet med Isakskatedralen fortlöpte och fram till 1906, under en 

58-årsperiod, gjorde man till exempel 40 ikoner i mosaik till katedralen till ett pris av 2 572 340 

rubel51. 

                                                        

49 Tolstoj (1958), s. 266 
50 Mozaitjnaja masterskaja Imperatorskoj Akademii chudozjestv, Studija GUD (Elektronisk)  
http://gudmosaic.ru/history/modern/academy/ 2011-10-07 
51 Tolstoj (1958), s.289 
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Figur 8. Exempel på mosaiker från Isakskatedralen i Sankt Petersburg 

 
Figur 9 Aleksandr den andres porträtt i mosaik i Isakskatedralen. 



 
32 

Frolov kom att att bli ett namn som skulle förknippas med det sena ryska imperiets mosaik. 

Konstakademins A.N. Frolovs52 son, A.A. Frolov skickades 1888 till Venedig och Paris för att besöka 

olika mosaikstudior. A.A Frolov öppnar år 1890 en egen mosaikstudio i Sankt Petersburg och gör 

mosaiker på beställning, både för kommersiella aktörer och för kyrkan53. 

 
Figur 10 Fasaden på Nab. Kanala Gribojedova, nr 13 där själva inskriften är i mosaik. 

 
Figur 11 Aleksandr Nevskij-katedralen i Tallinn där fasaden pryds av mosaiker, gjorda 1895 -1900 av Frolov-studion. 

                                                        

52 Mosaikkonstnär A.N. Frolov (1830-1909) hade två söner: A.A. Frolov (1861-1897) och V.A. Frolov (1874-
1942).  
53 Frolovy – glavny russkij mozaitjnyj brend, Studija GUD (Elektronisk), 
http://gudmosaic.ru/history/modern/frolovy/ 2011-10-11 
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Figur 12 Än i dag på Nevskij Prospekt nr. 28 ser man Zingers 

reklamskylt i mosaik, gjord av Frolovs studio 

 

Figur 13 Detalj 

Som vi nu har sett producerades det i Ryssland vid förra sekelskiftet mosaiker både för 

religiösa och kommersiella ändamål. Från att göra båda religiös och kommersiell mosaik, skulle den 

sovjetiska mosaiken snart bli annorlunda. Med Oktoberrevolutionen skulle allt ändras. 

8.5. Lenin använder konst som agitationsmedel  

År 1918 kallade Lenin till sig Lunatjarskij.54 Konsten skulle användas som agitationsmedel55. Lenin 

ville utsmycka de stora torgen i Moskva, Petrograd56 och andra större städer med statyer och andra 

minnesmärken till ära för revolutionärer, kulturpersonligheter och andra som kämpade för framsteg i 

samhället. Lenin ville ha slagord, marxismens principer och lösningar på städernas husväggar. Detta 

kallade Lenin för monumental propaganda. Han påminde Lunatjarskij om att Campanella57 i sin bok 

”Solstaden” skrev om fresker på väggarna i den fantastiska socialistiska staden. Dessa tjänade för de 

unga som bildlektioner i naturvetenskap och historia. De väckte nationalkänsla och var en del i 

utbildningen och uppfostran av nya generationer. Det ryska klimatet var inte ultimat för fresker på 

väggarna. Den erfarenheten hade man från byggandet av Isakskatedralen. Skulpturer skulle passa 

bättre. Lenin ville börja i liten skala och det var här som han formade och lade fundamentet för det 

som senare kom att bli den sovjetiska monumentalkonsten.  

                                                        

54 Anatolij Vasiljevitj Lunatjarskij(1875-1933), den första sovjetiska folkkommissarien för utbildning och konst 
55 Tolstoj (1958), s.8 
56 Sankt Petersburgs namn mellan 1914 och 1924 
57 Tomasso Campanella (1568-1639), italiensk filosof, teolog och poet 



 
34 

Monumentalkonsten skulle vara ett medel för utbildning, fortbildning och uppfostran av 

invånarna, särskilt de unga, i samhällets intressen. Innehållet i den monumentala konsten skulle röra 

vid stabila, fundamentala värden i människornas liv och folkets kamp för kommunismen. 

År 1922 omorganiserades konstakademin. Mosaikavdelningen kom under ledning av 

professor V. Beljajev och V.A. Frolov. Beljajev formulerade ett konstnärligt program för 

utvecklingen av den nya mosaikkonsten, som motvikt mot den reproducerande stil han hittade i 

Isakskatedralen. Den representerade den gamla undertryckande makten: tsaren och kyrkan. Den var 

inte konst, utan enbart reproduktioner av tavlor, fast i ett annat material. ”Mosaik som imiterar tavlor, 

förstör sig själv”58 skrev Beljajev. Detta var i övrigt samma mosaik som V.A. Frolovs far hade varit 

med att göra. 

Gradvis under 1920-talet, när ekonomin började stabilisera sig och man på nytt kunde börja 

använda lite dyrare material i konsten, fick mosaiken ånyo fokus. Dock var det inte varken kyrkan 

eller det privata näringsliv som nu utgjorde marknaden, utan det gjorde själva staten. Fadern A.N. 

Frolov dog 1909, sonen A.A. Frolov dog redan år 1897. Kvar i familjen var den andra brodern, 

Vladimir Aleksandrovitj Frolov (1874-1942) som från 1929 fram till sin död under blockaden av 

Leningrad var ledare för konstakademins mosaikavdelning.59 

                                                        

58 Tolstoj (1958), s. 51 
59 Frolov V.A. Entsiklopedia Sankt-Peterburga (Elektronisk) 
http://www.encspb.ru/article.php?kod=2804008398 2011-10-07 
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Figur 14 Kievstationen i Moskva. Gammalt foto 

År 1925 gjorde V. Frolov två sovjetiska riksvapen som båda monterades på Kievstationens 

fasad i Moskva. Dessa mosaiker anses vara de första sovjetiska mosaikerna över huvud taget60. År 

1929-30 byggdes Lenins nuvarande mausoleum, det tredje i raden. Arkitekt Sjtjusev kontaktade sin 

vän från tidigare, Frolov, gällande önskan om att dekorera väggarna på insidan av mausoleet med 

mosaiker. Frolov ledde arbetet, vilket också fick ett annat resultat, nämligen en sorts rehabilitering av 

mosaikkonsten som i mycket liten grad hade använts under Sovjetunionens första år, delvis på grund 

av kostnader, delvis på grund av den roll mosaiken hade spelat i den religiösa konsten och 

gestaltningen av kyrkorna. Nu kom en rad beställningar på mosaiker, från Archangelsk i norr till 

Kharkhov i söder.61 

År 1934 bildade konstakademin i Moskva en egen avdelning för monumentalkonst under 

ledning av bland annat Aleksandr Dejneka62. Den första årskullen färdigutbildade 

monumentalkonstnärer gick ut år 1938. Deras första uppgift skulle bli att under ledning av Pavel 

Korin dekorera det planerade Sovjetpalatset63, Dvorets Sovjetov. Förutom Sovjetpalatset, var även 

                                                        

60 Vosrozjdenie mozaiki 1920-30-3 gg. Studija GUD (Elektronisk), 
http://gudmosaic.ru/history/modern/ussr/revival/ 2011-10-07 
61 Ibid 
62 Tolstoj (1958), s. 140 f. 
63 Ett stort palats över kommunismen som av olika anledningar aldrig blev av. 
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tunnelbanebyggandet i Moskva ett av de stora prestigeprojekten på 1930-talet i Sovjetunionen. 

Dejneka och hans grupp från konstakademin fick i uppdrag att använda mosaik som en integrerat 

konstform under byggandet av tunnelbanestationen Majakovskaja i Moskva. År 1938 var det här som 

man för första gången lyckades använda den dyrbara smaltan i den sovjetiska mosaiken64 och en av 

dessa mosaiker skall vi fokusera på i bildanalyserna. Den socialistiska realismen hade då redan några 

år varit officiell doktrin för all officiell, sovjetisk konst. 

8.6. Den socialistiska realismen 

Den socialistiska realismen var den officiella ramen, alltså teori och metod som all sovjetisk 

konst från och med 1934 till och med mitten av 1980-talet skulle passa in i. Termen i sig är ganska 

vag och den har formulerats på olika sätt genom tiderna och ses i allt från litteratur till bildkonst.  

Bakgrund för den socialistiska realismen var den ryska 1800-tals realismen som vi hittar hos 

till exempel Leo Tolstoj och Anton Tjechov. Dessa försöker spegla verkligheten, ha ett kritiskt öga på 

samhället, varav termen kritisk realism. För den socialistiska realismen var målet att bygga socialism 

och ett klasslöst samhälle. Författare beskrev "till exempel kampen för ett rättvisare samhälle och 

vägen dit. Hjälten i litteraturen är den som kämpar mot alla odds. Han eller hon romantiseras och 

idealiseras, som till exempel i "Hur stålet härdades” (Kak zakaljalas stal) av Nikolaj Ostrovskij.  

På 1920-talet och början på 30-talet diskuterades den politiska konsten häftigt: Proletär 

realism förfäktades av Gladkov och Libedinskij, tendensiös realism av Majakovskij medan 

monumentalrealism65 och kommunistisk realism förespråkades av Gronskij.66 Dessa var alla förslag 

på hur den sovjetiska konsten bäst kunde omnämnas. I oktober 1932, på ett författarmöte hemma hos 

Gorkij, deltog Stalin. Enligt historien uttalade han följande: “Om artisten ska avbilda våra liv korrekt, 

                                                        

64 Tolstoj (1958), s.94 ff. 
65 Vladimir Tolstoj som fortsätter använda ordet monumentalkonst i sina verk och sällan refererar till just 
begreppet socialistisk realism. Tolstoj var inte den första som talade om monumentalkonst. Det gjorde också 
Lenin, se Pavel Korins, ”Thoughts on art” in the collection Socialist Realism in Literature and Art., Vaughan, s. 
87 och 132. 
66 James C.Vaughan, Soviet Socialist Realism. Origins and Theory (London 1973), s. 86 
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kan han inte undgå att observera och peka ut det som leder det /livet/ mot socialism. Så det kommer 

att bli socialistisk konst. Det blir socialistisk realism.67“ 

Däremot var det först två år senare, under den första författarkongressen år 1934, som 

formuleringen blev en officiell metod, först inom litteraturen, därefter inom konsten generellt i 

Sovjetunionen68. Inom arkitekturen angav centralkommittén tonen på den andra allunionella 

arkitektkongressen 1955:  

 

Utvecklingen av de bästa nationella traditionerna inom klassisk arkitektur, måste utgå från den 

socialistiska realismen. Den är inkompatibel med formalistiska tekniker, blind kopiering av 

förgångna epokers arkitektur eller negligering av det arkitektoniska arvet. Enkelhet, renhet i 

form, attraktiv fasad /…/ och funktionalitet är den vägledande karakteristiken för sovjetisk 

arkitektur69.  

Men vad är egentligen socialistisk realism. Olika personer har definierat begreppet på olika sätt. Jag 

fokuserar här på de viktigaste av dem. 

8.6.1. Zjdanovs definition 

Zjdanovs berömda tal från den första sovjetiska författarkongressen, 1934, ger oss en av de första 

definitionerna på socialistisk realism.  

Zjdanov förklarade Stalins uttryck ”Den mänskliga själens ingenjör”:  

 

Det innebär att känna till livet för att kunna avbilda det sanningsenligt i konstverken, inte att 

avbilda det på ett dött sätt, inte bara som objektiv verklighet, utan verkligheten i dess 

revolutionära utveckling. Förutom detta, sanningsenligt och historiskt korrekt i det artistiska 

porträtterandet måste i socialismens anda vara kombinerad med den ideologiska omformningen 

                                                        

67 Ibid 
68 Ibid, s.87 
69 Ibid, s. 89 
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och utbildningen av det hårt arbetande folket. Denna metod /…/ är vad vi kallar den 

socialistiska realismens metod.70 

För konstnären gäller det att ha båda fötterna förankrade i det verkliga livet. Det innebär ett 

brott mot den tidigare tidens romantik och dess avbildningar av icke-existerande liv och hjältar 

som inte finns, och som därigenom leder publiken bort från det verkliga livets förtryck och 

antagonism och in i en värld av utopiska drömmar. Den nya litteraturen med fötterna 

förankrade i den materiella världen är inte fientlig mot romantiken i sig, men det måste vara en 

ny form av romantik, revolutionär romantik. Den sovjetiska konsten måste kunna porträttera 

hjältarna, skildra morgondagen och detta är ingen utopisk dröm eftersom morgondagen 

planeras idag71. 

8.6.2. Gorkijs definition  

Gorkij säger om socialistisk realism att: 

 

myten är en uppfinning - att ta ut från det givna dess fundamentala mening, och förkroppsliga 

denna mening i en bild. Det ger oss realism. Till denna mening fyller vi på med vår önskan. 

Detta ger oss romantiken som ligger till grund för myten och är extremt användbar eftersom 

den uppmuntrar till ett uppvaknande av en revolutionär attityd gentemot verkligheten, attityden 

som kan förändra världen72. 

Att uttrycka en myt i en realistisk bild innebär därför att i konsten spegla det äkta, spegla 

livssanningen, vilken var huvudprincipen i den socialistiska realismen. Den riktiga ledaren var till 

exempel inte mannen så som hans samtida kände honom, utan som folket föreställde sig honom.73 

                                                        

70 A.A Zjdanov, Soviet Literature – The Richest in Ideas, the Most Advanced Literature (Elektronisk), s.5. Det 
som här gäller litteratur kom senare att gälla även andra konstformer 
71 Ibid, s. 6 
72 Igor Golomstock, Totalitarian Art (New York 1990), s.182 
73 Abel, s.145 
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8.6.3. Malenkovs definition 

Engels sa om realismen: ”Sanning i reproduktion av typiska karaktärer under typiska förhållanden”. 

Detta låg till grund för den senare sovjetiska chefsideologen74, Malenkovs definition. Det typiska är 

inte nödvändigtvis det statistiska genomsnittet, men ”det som överensstämmer med huvudidén till den 

givna sociala styrkan”.  Därför är det viktigt med marxist-leninistisk teori hos konstnären som en 

nödvändig förutsättning för att tränga djupt in i verkligheten, utan vilken det är omöjligt att skapa 

sanningsenliga och typiska bilder. 

8.6.4. Vad är socialistisk realism? 

Baserat på Zjdanov, Gorkij och Malenkov kan vi säga att den socialistiska realismen var just en 

realism utifrån drömmen om det socialistiska samhället. Visionerna om ett klasslöst, socialistiskt 

samhälle var det realistiska.  

Relationen mellan konst och verklighet är tvåsidig. Å ena sidan reflekteras verkligheten i 

konsten. Å andra sidan har konsten en effekt på verkligheten, alltså den emancipatoriska kraften som 

vi varit inne på tidigare. Den socialistiska realismen måste se verkligheten, samtidigt som den själv är 

ett vapen för att förändra just denna. I innehåll och form har den samma fundamentala mål, nämligen 

att hjälpa folket och kommunistpartiet att skapa ett nytt samhälle, en bättre människa och en mer 

perfekt värld. Den artistiska sanningen ska alltså hjälpa i byggandet av socialismen. 

Den emancipatoriska kraften ser vi kanske tydligast i Gorkijs definition när han beskriver den 

revolutionära attityden som kan förändra världen gentemot verkligheten. Zjdanov fokuserar på att inte 

bara avbilda romantiska fantasigestalter eller objektiv verklighet, utan verkligheten i dess 

revolutionära utveckling. Även här ser vi det vi kan kalla emancipatorisk kraft. Konsten skulle 

förändra samhället. Malenkov fokuserar på att konsten ska överensstämma med huvudidén till den 

givna sociala styrkan. Huvudidén här borde vara att skapa det socialistiska samhället, och viktigt är att 

påpeka att det realistiska inte är det faktiska, det konkreta, det handfasta, utan det realistiska är idén 

till den givna sociala styrkan, alltså revolutionärerna, partiet. Den socialistiska realismen är alltså den 

förändringspådrivande kraften för skapandet av det socialistiska samhället. 
                                                        

74 Golomstock, s.189 
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9. Bildanalyser 

Denna uppsats vore intet om det inte var för bildanalyserna. Utifrån den genomgång jag gjort i 

litteratur och på internet, har jag under olika kategorier valt ut mosaiker som jag analyserar enligt 

Panofskys metod. De analyseras inte nödvändigtvis som representativa mosaiker för sin kategori. Som 

vi redan varit inne på, vad en mosaik gestaltar beror på vilken ikonografisk analysnivå man lägger sig. 

Det jag tycker att en mosaik gestaltar är inte nödvändigtvis detsamma som min granne tycker. 

Men jag har först gjort en ad hoc analys ut ifrån Panofskys metod, för att sedan, i själva 

bildanalyserna, gå på djupet i de mosaiker jag har valt ut. Efter ad hoc-analysen som resulterade i en 

kategorisering av mosaikerna gör jag nu en noggrann analys av varje mosaik baserad på Panofskys 

metod. Jag går igenom metodens alla nivåer och analyserar hur varje mosaik passar in i den 

socialistiska realismen som var ram för all officiell konst i Sovjetunionen. 

Jag jämför till slut de olika dragen i mosaikerna med de konstnärliga dragen från ikonkonstens 

tradition för att försöka hitta, det vill säga bekräfta eller dementera någon form av kontinuitet eller 

snarare arv från kyrkokonsten. Använde man i mosaikkonsten ett gammalt språk för att uttrycka nya 

idéer? 

9.1. Tema Idrott: Ett dygn i sovjeternas land 

Vladimir Sysojev skriver i inledningen av sin monografi över konstnären Aleksandr Dejneka (1899-

1969), att ”Dejnekas konstnärliga liv förknippas helt och fullt med byggandet av socialismen”75. Som 

16-årig åkte Aleksandr från hemstaden Kursk till Charkiv för att studera konst76. Där kom han för 

första gång i kontakt med soldater och officerare, politisk litteratur och det kommunistiska partiet. 

Efter revolutionen flydde han tillbaka till Kursk, blev mobiliserad, men fick åka till Moskva för vidare 

konststudier år 1921. Han jobbade först som grafiker och tecknare för olika tidningar och målade i 

olja vid sidan om, men han skulle snart visa sin talang med verket ”Byggandet av nya anläggningar” 

(Na strojke novych tsechov) från 1926 och ”Petrograds försvar” (Oborona Petrograda) från 1928.  

                                                        

75 V.P Sysojev, Aleksandr Dejneka. Monografija (Moskva 1989) s. 5. 
76 Aleksandr Dejneka, Zjizn, iskusstvo, vremja (Leningrad 1974) s. 48. 



  

Figur 15. Dejnekas ”Oborona Petrograda” Figur 16. Dejnekas ”Na strojke novych tsechov” 

På 1930-talet gjorde Dejneka flera kända affischers, bl.a. ”Vi mekaniserar Donbas!” (Mechanizirujem 

Donbass!) från 1930 och ”Idrottskvinnan” (Fizkulturnitsa) från 1933.  

  

Figur 17. Dejnekas ”Mechaniziruem Donbass!” Figur 18. Dejnekas ”Fizkulturnitsa” 

I slutet av 1937 fick Dejneka en uppgift han inte kunde tacka nej till77. Han skulle göra 35 

plafonder till den nya metrostationen Majakovskaja. Dessa skulle göras i mosaik och Dejneka hade 

                                                        

77 Nenarokomova; Ljublju bolsjie plany; Chudozjnik Aleksandr Dejneka, (Moskva 1987) s. 133. 
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fem månader på sig78. Inte utan svårigheter producerade Dejneka ”Ett dygn i sovjeternas land” (Sutki 

Strany Sovjetov), med motiv som byggandet av landet, blommande trädgårdar, gröna ängar, arbetande 

och idrottande ungdomar, industrialisering och försvar, allt till dygnets olika tider, därav seriens titel. 

Dejneka ansvarade för skisserna, Vladimir Frolov för själva utförandet79. Ur dessa 35 mosaiker, har 

jag tagit en mosaik med idrottsmotiv.  

Jag börjar med att göra en analys utifrån Panofskys ikonografiska nivåer, och ser sedan 

mosaikerna i samband med Abel och Bodins forskning. Hobsbawm, och det gäller för alla 

bildanalyser, kommer jag tillbaka till på en övergripande nivå i konklusionerna mot slutet av 

uppsatsen. 

 

Figur 19. Dejnekas ”Ett dygn i sovjeternas land”: Volleybollspelare 

På den grundläggande, preikonografiska nivån hittar vi tre män och en boll. Bakgrunden är en 

blå himmel med små vita moln. På denna nivå läser vi bildens visuella konfigurationer, och 

konstaterar det vi ser utan någon förkunskap i form av koder eller konventioner. Och det vi ser är just 

tre män som spelar boll. 

                                                        

78 Dejneka, s. 169 
79 Moscow Metro. Travel Guide, red. Lena Kristoff, (Moskva 2008) s. 10 
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På nästa nivå, den ikonografiska, behöver vi känna till konventionella tecken för att förstå 

vilka människor vi ser. Vi behöver känna till de semantiska koderna. Vi ser att dessa män också är 

idrottsutövare. De tre männen och bollen är tre män som spelar volleyboll. 

Den sista nivån hos Panofsky är den ikonologiska nivån. Vilket ideologiskt uttryck har 

bilderna? I vilken kontext gjordes dem? Hur avspeglar bilderna de historiska och samhälleliga 

förhållandena? 

Kontexten för Dejnekas konst var den officiella sanktioneringen av dåtidens konst i 

Sovjetunionen. Konsten skulle passa in i den socialistiska realismens ram. Man ville visa folket sina 

framgångar. Idrottarna vi ser är unga, starka och friska människor som sportar. De är kanske 

mönstermänniskor som ser till att deras land får framgångar. 

Vilka människorna är, är inte det relevanta, förutom att de är unga, vackra, vältränade och 

hälsosamma. De är knappast historiska figurer eller kända revolutionärer utan snarare exempel eller 

prototyper på sovjetisk ungdom, som man önskade framställa dem. I dessa mosaiker ser vi inte 

idrottarna som kontrast till något annat, mer negativt som vi kan hitta i till exempel affischkonsten 

som Victoria Bonnell har forskat kring. Kontrasten kunde i så fall bli mot tunnelbaneresenären som 

efter att ha tittat på mosaikerna, ser på sig själv med andra ögon, och bestämmer sig för att leva ett 

annorlunda liv, mer i linje med de officiella idealen. 

Men om vi erkänner att dessa gestalter inte är historiska figurer, utan snarare prototyper, hur 

fungerar det ihop med Zjdanovs definition där konstnären ska bryta med tidigare tiders romantiska 

avbildningar av icke-existerande liv och hjältar som inte finns? Är inte dessa icke-existerande 

prototyper snarare ett brott mot den socialistiska realismens ramar? 

Den socialistiska realismen eftersträvade en ny sorts romantik. Om vi läser Gorkijs definition 

en gång till ser vi att han inte avfärdar romantiken, utan säger att romantiken ligger till grund för 

myten. På samma sätt som den riktiga ledaren inte var mannen såsom hans samtida kände honom utan 

som folket föreställde sig honom, så kunde även den riktiga sovjetmänniskan vara, inte som samtiden 

kände honom, utan som föreställningen om honom motsvarade. I denna mosaik uttrycker Dejneka 

föreställningen om en sovjetmedborgare. 
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Mosaiken passar alltså in i den socialistiska realismens kontext där man avbildar det 

sanningsenliga, men tillför en dos sovjetisk socialistisk vision. Prototyperna är ideal, vars potentiella 

negativa drag tas bort. Bara de bästa kvaliteter och karaktärsdrag finns kvar. Men vi är inte ännu inte 

riktigt färdiga med analysen på den ikonologiska nivån. För på samma sätt som ikonen var en del av 

kyrkorummet, en betydelsebärande enhet i sig, men ändå en del av något större, så var även denna 

mosaik betydelsebärande i sig då den illustrerar hur roligt och bra sovjetmedborgaren kan ha det, 

också en del av något större. Mosaiken innehåller ett motiv, men var en del av en serie på 35 mosaiker 

som alla prydde och fortfarande pryder metrostationen Majakovskajas stora sal. Mosaikserien heter, 

som vi sagt tidigare, ”Ett dygn i sovjeternas land”, och tittar vi på de andra mosaikerna, så finns det 

även andra som avbildar sportsliga teman, men inte bara. Militären avbildas. Industrin avbildas. Och 

vet vi något om den kontext som mosaikerna skapades i så förstår vi att temat, även för denna mosaik, 

troligtvis är mer än bara idrottsligt. Det handlar troligtvis om framtid, om vision. ”Ett dygn i 

sovjeternas land” illustrerar de framgångar som landet haft under drygt 20 år av kommunism, och det 

är alla mosaiker en symbol på, oavsett om det är volleybollspelarna som avnjuter sin fritid efter 

jobbet, eller kanske för första gång har fått möjligheten till att satsa på en professionell idrottskarriär. 

Och plötsligt ser vi att alla mosaiker illustrerar detsamma, vare sig det gäller fallskärmshopparen, 

backhopparen, jordbruksarbetaren eller industriarbetaren.  

 
 

Figur 20. Dejnekas ”Ett dygn i sovjeternas land:” 

Fallskärmshoppare 

 

Figur 21. Dejnekas ”Ett dygn i sovjeternas land:” 

Jordbruksarbetare 
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Figur 22. Dejnekas ”Ett dygn i sovjeternas land:” 

Backhoppare 

Figur 23. Dejnekas ”Ett dygn i sovjeternas land:” 

Industriarbetare 

 

Och om vi minns citatet från Zjdanov ”Den sovjetiska konsten måste kunna porträttera 

hjältarna, skildra morgondagen, och detta är ingen utopisk dröm eftersom morgondagen planeras 

idag”, så hittar vi i mosaikernas kontext det ultimata bevis för detta, nämligen mosaikernas eget 

kyrkorum: tunnelbanan. Den vanliga sovjetmedborgaren kunde i detta underjordens palats av smalta, 

kristall och marmor se dessa mosaiker, väl vetande om att när tunnelbanan i Moskva faktiskt blivit 

verklighet, vilka andra verkligheter kan då inte det sovjetiska folket åstadkomma? 

På den ikonologiska nivån letar vi även efter intresset i samhället för att avbilda just detta 

motiv. Dejnekas mosaikserie som illustrerar ett dygn i sovjetmedborgarnas land innehåller som sagt 

både idrottare, arbetare och militärer. Detta idrottsmotiv är långt ifrån det enda. Av samtliga 35 

mosaiker, avbildar hela sex mosaiker något som har med idrott att göra. Varifrån detta intresse av att 

avbilda just idrottsmotiv? Fanns det något särskild i tiden som gjorde intresset för sådana motiv extra 

stort? 

Från tiden innan den ryska revolutionen hade det varit en tro på harmoni och gemensam 

utveckling av kropp och själ tillsammans. Vissarion Belinskij menade till exempel att ”utvecklingen 

av människans mentala kapacitet går parallellt och korresponderar med utvecklingen av kroppens 

styrka”80. Nikolaj Dobroljubov skrev att ”inget system kan vara hälsosamt om en del utvecklas på 

                                                        

80 James Riordan, Sport in Soviet Society  (Cambridge 1977) s. 43 



 
46 

bekostnad av en annan”81. Lev Tolstoj menade att ”fysiskt arbete och träning är en förutsättning för 

mental kreativitet”.82 Marx, dock inte ryss, sade att om arbetaren fick tid för rekreation, så ville han 

även få mer energi och arbeta mer produktivt.83 Det fanns ett ömsesidigt beroende mellan arbete och 

vila.84 

På den tredje allryska kongressen för det ryska kommunistpartiets ungdomsorganisation85, 

oktober 1920, talade Lenin om sin syn på idrotten. ”Den fysiska utbildningen av den yngre 

generationen är ett essentiellt element i ungdomens uppfostran i kommunismen, vars mål är att skapa 

harmoniska, kreativa medborgare i det kommunistiska samhället”86  

Detta blev bakgrunden till en kultur där idrotten skulle vara en integrerat del. Aktiv fritid och 

rekreation skulle öka produktiviteten hos arbetaren och på så sätt blev även idrotten ett sätt att 

förespråka de nya idéerna. Som James Riordan säger när han i sin bok ”Sport in Soviet Society” 

sammanfattar 1920-talets officiella hållningar gentemot idrotten: ”Fysisk fostran stod för framsteg, 

personlig och social hälsa och rationalitet, och var därför ett viktigt instrument i kampen mot anti-

sociala och anti-sovjetiska fenomen, religionen inkluderad.”87 

Vartefter samhället på 1930-talet industrialiserades blev idrotten ett instrument för att öka 

produktiviteten, oavsett om det fanns en reell korrelation eller inte. Den nya arbetaren var den tidigare 

bonden som nu hade kommit till staden. Skillnaden mellan land och stad, mellan det gamla och det 

nya var stor. Idrotten var ett sätt att uppfostra arbetarna i värden som hygien, nykterhet, punktlighet, 

disciplin, kollektivism, effektivitet och patriotism88. Vi måste därför se Dejnekas mosaiker i ljus av 

detta; en samhällelig kontext där idrottens viktigaste roll var att ge förströelse till arbetarna, som 

därigenom nästa dag igen kunde gå till jobbet, fulla av ny glädje och energi. 

Om vi nu har sett på hur denna mosaik passar in i den socialistiska realismens ramar, samt sett 

hur Panofskys ikonografiska nivåer kan ge oss olika svar på vad en visuell kompositions tema är och 

                                                        

81 Ibid 
82 Ibid s. 46 
83 Ibid s. 58 
84 Ibid, s. 60 
85 Russian Young Communist League 
86 Riordan s. 64 
87 Ibid s. 117 
88 Ibid s. 150 
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vad den faktiskt gestaltar, så säger vi fortfarande inget om ursprung och tradition. Hur uppfattas denna 

mosaik gentemot de traditionella ikonerna? Dejneka var ju bekant med den klassiska ryska 

ikonkonsten89. Hur förhåller sig mosaiken till ikonerna? 

Är mosaiken distanserad från sin skapare? Medan de flesta ikoner och kyrkomosaiker inte kan 

ledas tillbaka till någon enskild konstnär90, så kan mosaikerna ledas tillbaka till en upphovsman, en 

konstnär. Själva det praktiska genomförandet gjordes i och för sig av konstakademins 

mosaikkonstnärer med Frolov i spetsen, tillsammans med Dejneka91. De jobbade alltså i grupper, på 

samma sätt som Lomonosov hade haft hjälp av flera mosaikkonstnärer, eller också ikonkonstnärerna, 

där den ena konstnären förberedde bakgrunden, den andra konstnären kropparna och kläderna, och 

den tredje händerna och ansikten92. 

Använder Dejneka semantiska proportioner? I kyrkokonsten används semantiska proportioner 

för att göra heligare gestalter större och mindre heliga gestalter fysiskt mindre. En förutsättning för 

detta är därför att vi känner till gestalterna. Det gör vi inte i Dejnekas mosaik. Av de tre 

volleybollspelarna är ingen mer helig än en annan. De är alla likvärdiga sovjetmedborgare. 

Fungerar mosaiken som en kontaktyta? Nej. Ingen av personerna som gestaltas vänder sig mot 

åskådaren. Till skillnad från ikonerna skapas ingen kontaktyta mellan personen på bild och åskådaren. 

Det kan bero på olika faktorer. Delvis att den socialistiska realismen inte ger utrymme för två 

dimensioner. Det som avbildas inom den socialistiska realismen ”är inte socialistiska utopier utan 

verkligheten i dess revolutionära utveckling” för att citera Zjdanov, eller för att citera Malenkov: ”det 

som överensstämmer med huvudidén till den givna sociala styrkan.” 

För samtidigt som mosaiken speglar verkligheten i dess revolutionära utveckling, blir den 

även en kontrast till många av tunnelbanans resenärer som kanske aldrig ens ägt en boll. Då kan 

gestalternas avsaknad av ögonkontakt med åskådaren leda till känslan av just två olika dimensioner, 

där den andra dimensionen inte söker kontakt. 

                                                        

89 Nenarokomova, s.121 
90 … förutom Andrej Rubljovs ikoner som vi känner till… 
91 Tolstoj (1958) s. 97 
92 Bodin, s. 54 
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I det gamla ikonmåleriets tradition var själva ikonmåleriet förbehållet dem som avlagt 

klosterlöfte93. Det skulle alltså krävas en övertygelse, eller religiös överbevisning innan man fick måla 

ikoner. Detta jämför jag med den socialistiska realismens idé94 där konstnären måste ha en ideologisk 

övertygelse för att skapa trovärdighet och styrka i konstverket, eller som Malenkov säger: 

”Konstnären behöver marxistisk-leninistisk teori för att tränga djupt in i verkligheten och skapa 

sanningsenliga och typiska bilder”95. En sådan övertygelse hade med all sannolikhet Dejneka96. För 

något vi också måste komma ihåg när vi talar om socialistisk realism som en ram för sovjetisk konst, 

är alternativen. Kanske är det möjligt att den organiserade modellen för konst i Sovjetunionen, som 

gav bra betald till konstnären, och såg till att konstverken fick en stor spridning, också kunde ses på 

som en frihet från kapitalistiska marknadskrafter i vilka många andra konstnärer i andra delar av 

världen levde i fattigdom? Den nya ideologin gav också en produktiv kontext för artistiska 

experiment97, och behovet av nya konstverk och offentlig gestaltning var mycket stort. 

9.2. Tema Framtid: Marsch till framtiden 

Framtiden kan sägas vara en framträdande faktor i den sovjetiska mosaikkonsten. En mosaik med en 

bild av stor en industri illustrerar resultatet av en femårsplan om denna industri inte fanns när 

mosaiken skapades. Barn och rymdraketer illustrerar också en framtidsvision där barnen får drömma 

om att åka till månen eller ut i rymden när de väl blir vuxna. Den socialistiska framtidsvisionen kunde 

alltså illustreras på olika sätt.  

                                                        

93 Bodin, s. 54 
94 Vaughan, s. 89 
95 Golomstock, s. 189 
96 Christina Kiaer, “Was Socialist Realism Foreced Labour? The Case of Aleksandr Deineka in the 1930s“ i 
Oxford Art Journal 2005-10-28 (Elektronisk), s. 324 
97 Ibid 
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Figur 24 Sovjetisk mosaik i Kiev 

Pavel Korin föddes in i en ikonmålarfamilj år 1982 i landsbyn Palech98, inte långt ifrån 

Moskva. Från 11 års ålder tills han var 15, studerade han ikonmåleri, vilket var vanligt i just staden 

Palech, annars känd för sitt sofistikerade lackarbete. I 1917 flyttade Pavel till Moskva där han 

öppnade en egen studio på Arbat. Han arbetade på olika ställen, både som konstnär och konservator, 

ändå tills han år 1931 fick anställning på det nuvarande Pusjkinmuseet där han stannade kvar till år 

1959. Som konstnär är kanske ett av hans kända verk tavlan ”Farväl till Rus” (Rus uchodjasjtjaja). 

 

Figur 25. Korins "Rus uchodjasjtjaja" 

Mosaikfrisen99 ”Marsch till framtiden” (Marsj v budusjtjee) var avsedd för det stora 

prestigebygget ”Sovjetpalatset” (Dvorets Sovjetov),. Korin jobbade med skisserna mellan 1941 och 

1947100. Mosaiken skulle göras i smalta med guldfärger och natursten och få gigantiska dimensioner. 

                                                        

98 I fall du önskar göra ett söka på Google, använd den engelska transkriberingen Palekh istället. 
99 Fris är benämningen på den mellersta delen av ett entablement (bjälklag) 
100 Marija Chorkova, Chudozjnik i vremja (Elektronisk), http://allerleiten.livejournal.com/519946.html  
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Den skulle gå runt den stora, ovala salen med en total längd på ungefär 500 meter, och en höjd på 11 

meter101. 

 

Figur 26 Det planerade Dvorets Sovjetov. 

År 1946 hade inte Korin bara gjort skisserna, utan även gjort en prototyp i mindre skala. 

Prototypen med en höjd på fem meter ser vi avfotograferat här. 

 

Figur 27 Korins ” Marsj v budusjtjee” 

  

Låt oss studera Korins mosaikfragment utifrån Panofskys ikonografiska perspektiv.  
                                                        

101 P.D.Korin ob iskusstve. Stati. Pisma. Vospominanija o chudozjnike, red. I.A.Gutt, (Moskva 1988), s. 170 
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På en preikonografisk nivå ser vi i det utvalda mosaikfragment fyra nakna män och en fana i 

bakgrunden. Vi registrerar bara det uppenbara, det som inte behöver mer tanke, utan det vem som 

helst kan se. 

På en ikonografisk nivå tänker vi symbolvärde. Vi förstår att nakenheten kanske symboliserar 

renhet, något sanningsenligt. Armarna är öppna eftersom man inte har något att dölja, eller de kan 

vara välkomnande. Männen har muskulösa kroppar. Det kan innebära ett hälsosamt ideal eller ett hårt, 

arbetande liv med stor ansträngning, som till exempel det att bygga ett land och hålla uppe sina ideal. 

Männen blickar upp och in i bilden, eventuellt mot den källa av ljus som lyser upp deras bakgrund. De 

poserar högtidligt och utrycker den socialistiska epokens patos. Den brutala styrkan som motivet 

utstrålar skulle påverka människans intellekt och utstråla en övermänsklig vilja102. Två av de nakna 

männen bär upp den röda fanan som vi ser i bakgrunden och i fanan ser vi också symbolerna 

hammaren och skäran. Och även hammaren och skäran har sin funktion. Det är nämligen på den 

ikonografiska nivån vi tyder symbolers betydelse, där hammaren och skäran står för unionen, eller 

föreningen mellan arbetare och bönder, arbetarklassen och bondeklassen. Och i princip är det dessa 

symboler som bekräftar just denna mosaiks tillhörighet. Utan hammaren och skäran kunde de lika 

gärna varit skisser av till exempel norska Gustav Vigeland, men hammaren och skäran som pryder 

den röda fanan sätter männen in i sin rätta kontext. 

På den tredje och sista nivån, den ikonologiska nivån ställer vi oss frågan om mosaikens 

kontext. I vilket sammanhang, under vilka förhållanden planerade Korin denna mosaik. 

Kommunismen skulle byggas och denna mosaik pryda Sovjetpalatset. Under projekteringen lade man 

ned stora resurser på dess interiör. Även om själva byggandet av palatset fick upphöra under kriget 

och aldrig kom igång efteråt, fortsatte planeringen av utsmyckningen ändå fram till 1947. Ser man på 

stora fosterländska kriget som den kontext i vilken Korin arbetade med mosaikprojektet, symboliserar 

kanske ”Marsch mot framtiden” kommunismens seger över fascismen. Symboliserar i så fall denna 

mosaik med framtidstema en historisk händelse? Är i så fall temat i mosaiken inte alls framtiden, utan 

det motsatta, nämligen historien? 

                                                        

102 Tolstoj (1958), s. 143 
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Den kontext som Korin jobbade i var som sagt tiden under det stora fosterländska kriget eller 

andra världskriget. När mosaiken påbörjades var det inte säkert vilket utfall kriget skulle få. I 

efterhand, om man inte vet bakgrunden till mosaiken, till exempel när den skapades, kan det vara lätt 

att tolka temat som ett historiskt tema med kommunismens seger över fascismen. Men har man denna 

bakgrundskunskap och vet att mosaiken påbörjades redan år 1941, så vet man också att det var alltför 

tidigt att veta hur kriget kom att sluta. Däremot behöver vi inte gravlägga kopplingarna till 

antifascismen ännu eftersom mosaiken påbörjades just det år som Tyskland attackerade 

Sovjetunionen. En sådan mosaik, just under denna tid kunde ha ett stort symbolvärde. På samma sätt 

som Dejnekas mosaiker visar framtiden som den planeras idag, kan även Korins mosaik visa 

framtiden som den planeras idag. Vi mobiliserar för att kommunismen ska vinna. Fascismen ska 

förlora. Kommunismen är framtiden, och därav även mosaikens titel ”Marsch till framtiden”. 

Sovjetunionen tillsammans med sina allierade vann andra världskriget i maj 1945. Korin 

fortsatte sitt arbete med detta verk som inte klarade sig utan kritik. I journalen ”Sovjetskoje Iskusstvo”, 

några år senare, 11 september 1948 står det att läsa i artikeln ”O tjuzjdych vlijanijach v tvortjestve 

zjivopistsev”: 

Pavel Korin har de senare åren arbetat med monumentalmosaik som för århundraden framåt ska 

påminna om den stora, historiska epoken av det sovjetiska folkets hjältemodiga kamp för ett 

kommunistiskt samhälle. Under arbetet med skisser och fragment till sina verk, löser Korin 

dem /problemen/ med symbolik, helt tagen ut ur den sovjetiska epokens konkreta, historiska 

kontext, och så är hans abstrakta ”Marsch till framtiden”, nakna människor med sina blickar 

rakt mot himlen. Korin har med bestämdhet kämpat för sitt konstverks idé och form, trots att 

han flera gånger fått instruktioner om att det påminner väl mycket om Klingers rena tyska 

symbolism. Det enda moderna ”eftergivandet” är fanans nästan icke-synliga hammare och 

skära som de icke-historiska människorna håller upp.103 

                                                        

103 V. Vutjetitj och S. Ostrova. Sovjetskoje Iskusstvo, 1948-09-11 ”O tjuzjdych vlijanijach v tvortjestve 
zjivopistsev”  
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Artikeln förklarar med all tydlighet konstens syfte. Monumentalmosaiken ska för århundraden 

framåt påminna om den stora, historiska epoken av det sovjetiska folkets hjältemodiga kamp för ett 

kommunistiskt samhälle. Detta stämmer bra överens med den socialistiska realismens anda där 

framtiden planeras idag. Konsten har med andra ord en stor roll i byggandet av det nya samhället. 

Däremot säger inte kritikerna så mycket om vilka symboler eller vilken symbolik som är opassande i 

det sovjetiska sammanhanget. Man kallar mosaiken abstrakt, men abstrakt jämfört med vad? 

Gestalterna i Korin mosaik är konkreta så det räcker. De kan dock sägas vara icke-existerande 

gestalter, de illustrerar inte någon historisk, faktisk hjälte, men det gjorde heller inte Dejnekas 

mosaiker som vi redan analyserat. Däremot kan vi se att Dejnekas mosaiker ändå gestaltade 

prototyper. De gestaltade idrottsmän, arbetare, bönder och militärer. Korins mosaik däremot är bara 

nakna kroppar, utan något som illustrerar eller ger indicier på vem eller vilka prototyper som avbildas. 

Den socialistiska realismen gav en ideologisk överbyggnad för konsten i Sovjetunionen, men 

till skillnad från andra konstnärliga riktningar, gav den inte konkreta stilar. Och medan Dejneka 

gestaltade människor som inte alltid var lika naturalistiska104, så ser vi ett annat tillvägagångssätt hos 

Korin. Han ger sina gestalter mer volym och mer form. Dock är dessa statiska, medan Dejnekas 

gestalter oftast är i rörelse. Den sovjetiska mosaiken förverkligar sina teman i den realistiska 

traditionen, men själva arbetsprocessen och dess möjligheter kommer alltid ha sina särskilda 

konstnärliga och kompositionella drag105. Detta kan jag bara tolka som att hur en människa gestaltas 

inom den socialistiska realismen inte är det väsentliga, utan det väsentliga är idén bakom människan 

och att hon gestaltas på ett sådant sätt att just denna kommer fram. 

Men den sovjetiska konstlitteraturen och även kritiken hade ändå ett syfte och den var 

knappast fri då den hela tiden rörde sig inom den socialistiska realismens ram. En potentiell koppling 

till tysk symbolism under och efter stora fosterländska kriget var knappast någon komplimang, men 

om en kritiker sett arvet från ikonkonsten i en sovjetisk mosaik, hade nog det heller inte varit någon 

komplimang. Hur förhåller sig då Korins mosaik till ikonkonstens konstnärliga drag? 

                                                        

104 Dock gäller inte detta de av Dejnekas mosaiker som vi precis analyserat. 
105 Dejneka, s. 195 
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Till skillnad från ikonen, men i likhet med Dejneka, distanserar sig inte mosaiken från sin 

skapare. Vi vet att det är Korin som står bakom mosaiken, även om det kanske inte alltid bara var 

Korin själv som gjorde själva det praktiska arbetet. 

Uspenkijs ord om maximalt uttryck, minimalt med detaljer ser ut att gälla här. I många av 

Korins andra verk finns en otrolig detaljrikedom, men i mosaiken ”Marsch till framtiden” är 

människorna utan kläder, de står mot en neutral bakgrund och det enda de håller uppe är fanan med 

hammaren och skäran. Fokus ligger med andra ord på gestalterna i sig, med den enkla fanan i 

bakgrunden. 

Gestalterna är ungefär lika stora, ingen gestalt är viktigare än en annan, så de semantiska 

proportionerna faller vid första ögonkast bort. Däremot, om vi ser mosaiken som en del av något 

större, som ikonen i en kyrka, eller här, som en elva meter hög och 500 meter lång vägg, och själva 

Sovjetpalatsen som den kyrka inom vilken denna ikon skulle pryda väggarna, då kan vi börja prata om 

semantiska proportioner. Frågan blir om semantiska proportioner bara relaterar till gestalterna i 

mosaiken, eller om det i monumentalkonsten även kan relatera till rummet inom vilket mosaiken 

finns. För konsten blir inte monumental enbart av storlek, utan monumentalkonst som Tolstoj 

definierat det är en del av en större helhet, ett konstverk integrerat i ett större arkitektoniskt helhet. För 

medan Dejnekas gestalter i tunnelbanan inte var fysiskt större än de människor som dagligen använde 

tunnelbanan, så skulle Korins gestalter bli giganter jämfört med människorna i det framtida 

Sovjetpalatset. Med andra ord, om vi bortser från mosaiken i sig, utan även tar med dess omgivning 

och människorna i den, så ser vi de semantiska proportionerna mycket tydligt. 

Mosaiken är inte menad som en kontaktyta mellan två dimensioner. Gestalterna vänder sig 

inte mot åskådaren. De söker inte ögonkontakt med åskådaren. Gestalterna kan heller inte ses på som 

bigestalter eller onda gestalter, då ju dessa just är huvudfigurerna i Korins fris till Sovjetpalatsets stora 

sal. Intressant är dock att gestalterna visas från sidan, vilket traditionellt var för de onda gestalterna 

inom den ryska ikonkonsten. 
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9.3. Tema Historia: Dmitrij Donskoj 

 

Figur 28. Korins Dmitrij Donskoj 

  

Historiska motiv var ett annat framträdande tema jag hittade i min ad hoc-ikonografiska analys av mitt 

insamlade bildmaterial. I Moskva, på tunnelbanestationen Komsomolskaja-Koltsevaja finns en serie 

på åtta historiska, episka mosaiker som dekorerar tunnelbanestationens stora sal106. Dessa mosaiker är 

Pavel Korins första monumentala mosaiker som faktiskt blev av, i och med att Sovjetpalatset aldrig 

byggdes. 

En man sitter på en häst med en fana vajande över honom. I fanan ses ett ansikte. Bakom 

mannen står människor med vapen och i förgrunden syns två män på häst. Mer än detta finns inte att 

veta på den preikonografiska nivån där vi inte känner till några semantiska koder, och heller inte har 

någon historisk bakgrundsinformation eller annan kontext. 

                                                        

106 Tolstoj, (1978) s. 79-93. 
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På den ikonografiska nivån har vi mer kunskap om det vi ser. Mannen i gulduniform på den 

vita hästen är Dmitrij Donskoj. Bakom sig har han en hel armé av uniformerade män som bär spjut 

och över Dmitrij ser vi fanan och i fanan ser vi Jesu ansikte. Vi vet att detta är Jesus eftersom vi med 

största sannolikhet känner igen honom från andra Jesusgestaltningar vi sett. Jesus symboliserar 

kristendomen och läser vi om Dmitrij Donskoj känner vi till hans seger i slaget vid Kulikovo 1380 

som innebar den första kristna ryska segern över de muslimska mongol-tatarernas förtryck också 

kallat den Gyllene horden107. 

Den ikonologiska nivån speglar kontexten inom vilken denna mosaik, eller snarare serie 

mosaiker från vilken denna mosaik är tagen, skapades.  Tanken bakom denna mosaik kom till under 

stora fosterländska kriget då folk gärna kunde få en påminnelse om vilka segrar ryssarna vunnit 

tidigare108. Man kunde få historien att tillföra lite extra energi till ett samhälle under stora utmaningar. 

Historien kunde bli något att stödja sig på.   

Det nationella temat i denna av Korins mosaiker går igen i hela serien. Här hittar vi ännu en 

intressant aspekt vid den socialistiska realismen, det som på ryska kallas narodnost, det vill säga det 

folkliga, den nationella egenarten eller den nationella andan. Den nationelle egenarten i dessa 

historiska händelser blir en del av det historiska temat för den sovjetiska konstnären som använder 

den socialistiska realismen som metod109. En del av den socialistiska realismen är nämligen dess 

nationella anda. Här uppstår ett dilemma. Dmitrij Donskoj ledde ryssarna till den första kristna segern 

över de muslimska mongol-tatarerna. Men även dessa var när Korin skapade sin mosaik en del av 

Sovjetunionen. Är det inte meningen att den nationella andan ska vara den sovjetiska andan, den 

sovjetiska nationen som det nya kommande, som är högre än alla andra, låt oss säga ursprungliga 

nationaliteter inom det sovjetiska territoriet? Varför då stoltsera med en kristen seger över muslimerna 

600 år tidigare? 

Även om man å ena sidan kunde tala sig varm för nationernas vänskap och lika värde, så var 

uppenbarligen vissa nationer mer lika än andra. En visuell komposition kan tolkas på olika sätt. En 

                                                        

107 Moss, s. 84-89 
108 Tolstoj, 1977, s. 79 
109 Tolstoj, 1958, s. 217 
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historisk händelse har alltid flera aspekter. Fokus i detta sammanhang skulle kanske vara folkets seger 

över fienden. Om den dåvarande fienden kanske inte uppfattade det så var tydligen mindre viktigt. 

Tatarerna blev ju trots allt i stor utsträckning deporterade till Centralasien av Stalin110. 

En intressant detalj i Korins mosaik är gestaltningen av Jesus. Jesu ansikte får här en speciell 

historisk relevans. Mosaiken säger att Jesus var viktig för Dmitrij Donskoj, viktig på den tiden som 

mosaiken skildrar, men säger däremot inget om Jesus roll i nuet. Även Jesus blir i Korins mosaik 

snarare en historisk figur, en historisk gestalt som Dmitrij Donskoj kunde söka stöd hos, men som 

ändå hör till just historien. Men här är det möjligt med fler tolkningar. Som vi har varit inne på 

tidigare är det inte möjligt att till hundra procent veta hur folk tolkade den bild de såg. Visuella 

kompositioner är polyvalenta och det finns troligtvis lika många tolkningar som det finns åskådare. 

Att tolka Jesus som en historisk gestalt behöver inte vara enda tolkningen av Jesus som är korrekt i 

denna mosaik. Om Dmitrij Donskoj vann slaget vid Kulikovo 1380 tack vare sin tro på Jesus, så kan 

vi vinna nu tack vare vår tro på Jesus. I denna mosaik framgår inte att Jesus under kommunismen 

nödvändigtvis måste bytas ut mot nya idéer. Men med kommunismen kom nya idéer. Och som en 

parallell gjorde Dmitrij Donskoj revolution och vann över förtryckarna. Det historiska motivet kan 

således få sina paralleller både i oktoberrevolutionen och i kommunismens seger över fascismen. 

Hur ser så denna mosaik ut jämfört med ikonerna? Ingen av de mosaikerna vi hittills sett 

distanserar sig från sin skapare. Mosaiken är Korins verk, även om han fått hjälp av andra med själva 

uppbyggandet. Till skillnad från ikonerna finns alltså också här en subjektivitet i och med att 

mosaiken knyts till sitt subjekt, nämligen Korin. Däremot, och i likhet med våra tidigare bildanalyser, 

så har mosaiken en viss form av anonymitet gällande sitt ursprung, än om man jämför med en tavla på 

ett museum. Det kan kanske uppfattas som tyckande, men är ändå värd att påpeka. I själva utförandet 

av mosaiken var gärna en hel grupp av konstnärer, eller mosaikläggare involverade, och dessa blir 

stort sett ignorerade när det gäller vem mosaiken attribueras. Det kan vara Dejneka eller Korin som 

skapade skissen, idén till mosaiken, men det var flera personer involverade i själva mosaikläggandet 

                                                        

110 Moss, Band 2, s. 363 



 
58 

och dessa förblir oftast anonyma. Och ibland, som vi senare kommer att se, kan även själva 

konstnären vara anonym för oss idag eftersom källorna är svårtillgängliga. 

Maximalt med uttryck, minimalt med detaljer som vi konstaterat i Dejnekas mosaik kan vi 

tycka att Korin hittat någon medelväg för. Tittar vi noga på mosaiken, ser vi att det är en större mängd 

detaljer än hos till exempel Dejneka. Å andra sidan måste det kanske vara mer detaljer när man 

avbildar en hel armé än när man avbildar tre volleybollspelare. Hästarna som ingår i mosaiken är 

utsmyckade, krigsutrustningarna är långt ifrån simpla, och på Dmitrijs egen brynja ses till exempel 

korset som symbol. Mosaiken har uttryck, dock varken maximum eller minimum av detaljer. 

Däremot, om vi jämför med Korins planerade mosaik för Sovjetpalatset, ”Marsch till framtiden”, så 

ser vi fler detaljer. Också här kan vi använda argumentet att en arme naturligt nog behöver fler 

detaljer än vad fyra nakna män behöver. Men det finns även en annan aspekt. Marsch till framtiden 

var i sitt planeringsstadium fem meter hög och skulle i Sovjetpalatset bli elva meter hög och 500 

meter lång. Mosaiken av Dmitrij Donskoj å andra sidan var en plafond i tunnelbanan, en av åtta 

mosaiker. Proportionerna blir viktiga. I en mindre mosaik går det faktiskt att få med flera detaljer utan 

att det skulle kräva enorma resurser i tid och pengar, medan motsvarande detaljrikedom i en mosaik 

menad för Sovjetpalatset skulle troligtvis kräva för mycket resurser, även för ett planekonomiskt 

system. 

Korin använder inte semantiska proportioner. De fysiskt största personerna är i förgrunden av 

bilden. Huvudpersonen Dmitrij Donskoj är proportionerlig med de andra gestalterna i mosaiken. 

Ljuset är en annan viktig faktor i ikonmåleriets praktik. På samma sätt som ljuset i en ikon 

inte kommer från en särskild ljuskälla, utan från bakgrunden som helhet, ser vi heller inte i Korins 

mosaik någon enskild ljuskälla. Hela mosaiken är upplyst. Himmelen bakom Donskojs arme är helt i 

guld. 

Ravenna och Nikea förde in användandet av guld i mosaikerna mycket försiktigt och med stor 

takt. Sofiakatedralen i Kiev skapade /mosaiker med/ bakgrunder av guld och löste problemet 

med siluettens mening på ett genialt sätt. Dess tråkigare är det när det i den sovjetiska praktiken 

uppkommit guldhimlar. Just det, himlar, och inte bara en abstrakt bakgrund av guld som i 

Sofiakatedralen i Kiev. Och hur absurt är det inte att se hur en realistisk bild människor 
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omslutas av guldhimlar, ja även med moln. Guldet faller från sin äkta konstnärliga sfär och 

framkallar dekorativ osmak.111.  

Detta skriver Dejneka i sin bok, och även om han inte nämner Korin specifikt, har jag i min 

studie inte lyckats hitta andra konstnärer som opererat med guldhimlar. I Sofiakatedralen i Kiev 

dekorerades bakgrunderna med guld. Guldet lades in mellan två lager av glasmosaik och i särskilda 

vinklar reflekterades solens ljus på olika sätt. Något solsken sågs knappast nere på stationen 

Komsomolskaja-koltsevaja, och på så sätt kan Dejneka ha en poäng i sin kritik. Just denna aspekt av 

tunnelbanestationen som kommunismens katedral gick nog förlorad. Däremot vad som gäller äkta 

gentemot oäkta konstnärlig sfär eller dekorativ osmak, så får det vara upp till ögat som ser. Att 

definiera osmak är ingen uppgift för mig i denna magisteruppsats. 

Medan de mosaiker av Dejneka vi tittat på gestaltade människor i rörelse, gestaltar inte Korins 

mosaik rörelse. Den gestaltar människor som står i ro. De är uppställda innan slaget börjar. Fast någon 

kontaktyta är mosaiken knappast. Alla gestalter, även Jesusansiktet som avbildats i fanan blickar till 

höger för sig, mot en punkt utanför bilden. Vi kan gissa att de blickar mot motståndaren. 

9.3.1. Upploppet i Kandievka  

I den ryska staden Penza skulle de centrala delarna på 1970-talet göras om, och vid huvudgatan 

Moskovskaja revs hela kvarter. Man byggde bland annat ett niovåningshus med lägenheter, affärer 

och en restaurang. En 130 kvadratmeter stor grå murvägg i Penzas historiska centrum blev däremot 

inte särskild snygg. Arkitekterna bestämde sig då för att dekorera den grå väggen med en mosaik112. 

Det blev Moskvakonstnären Michail Trunkov (1926-) som fick i uppgift att skapa mosaiken och temat 

han valde var en lokalhistorisk händelse. 

                                                        

111 Dejneka, s. 195 
112 Aleksej Krajnij, ”Tjetvert veka penzjakam meresjtjitsja sramota”, Molodoj Leninets, nr 39, 2000.  
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Figur 29. Trunkovs ”Kandievskoje Vosstanie” 

På en preikonografisk nivå ser vi en enorm man med något som ser ut som ett svärd. I 

bakgrunden ser vi andra mindre människor, hus, och något som ser ut som en eld. Den som inte vet 

något om socialistisk symbolik eller kontexten runt mosaiken får nöja sig med detta. 

På en ikonografisk nivå däremot känner vi kanske igen mannen på kläderna. Han är en 

plöjare. Nere i högra hörnan ser vi några brutna bojor med kedja. De brutna bojorna är en symbol. 

Någon har varit fångad, som nu blivit fri.  

Bland de andra människorna finns både soldater och bönder, och tittar vi närmare på husen 

och lågorna, ser vi att det kanske inte är några lågor alls, utan kanske den röda fanan (skjortorna). 

Mosaikens färgskala går i rött, ortodoxins heliga färg. Det är en färg som för oss idag kan symbolisera 

kärlek, men även varning, blod, smärta, mod och offervilja. Garibaldis rödskjortor i Italien använde 

till exempel färgen som sin symbol113. 

                                                        

113 Guiseppe Garibaldi (1807-82) var en italiensk frihetskämpe och hjälte som var med att grundlägga den 
italienska nationalstaten. 
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Figur 30. Garibaldi på sovjetisk frimärke Figur 31. Garibaldis rödskjortor 

På den ikonologiska nivån, där vi inte behöver ha så mycket kunskap om bildkoder som om 

kontext vet vi att 1861 års reformer inte alltid gjorde livet enklare för de livegna. De frigivna fick ju 

inte någon egen jord och på landsbygden blev klasskillnaderna ofta större och så var också fallet i 

guvernatet Penza, och den lilla orten Kandievka där ett våldsamt upplopp ägde rum i månaderna 

mars-april 1861. Det som gjorde Kandievka speciellt var enligt tidningen Molodoj Leninets 

användningen av den röda flaggan. För första gång i Ryssland användes en röd flagga, gjord av 

skjortor som böndernas symbol i kampen mot jordägarna114.  

För Trunkov var det troligtvis naturligt att ta utgångspunkt i en lokalhistorisk händelse när han 

började sitt arbete med mosaiken. Mycket möjligt var det även detta som var beställarnas önskan. 

Inom den socialistiska realismen fanns ett mål om att avbilda verkligheten i dess revolutionära 

utveckling. ”Det sanningsenhetliga och historisk korrekta i det artistiska porträtterande skulle 

kombineras med den ideologiska omformningen och utbildningen av det hårt arbetande folket” för att 

formulera om Zjdanov. Sanningen hittar vi här i en historisk händelse. Men sanningen skall 

kombineras med ideologisk omformning av folket. Med andra ord måste det även vara accepterat och 

kanske även ett måste med en omformning av sanningen för att konsten skulle uppfylla sitt syfte? 

                                                        

114 Krajnij, Molodoj Leninets, nr. 39, 2000 
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Gorkij säger att den riktiga ledaren inte var mannen som samtiden kände honom, utan som 

folket föreställde sig honom. Detta är i princip samma som vi ser i ikonens helgongestaltning. Abel 

säger att ikonen inte är någon realistisk bild av helgonen, utan vi ser porträttets subjekt i ett 

transfigurativt stadium som inte visar den mänskliga, utan den gudomliga andan. Det fanns alltså i den 

socialistiska realismen en tradition att gå tillbaka på när det gäller en idealiserad avbildning. 

Ett citat från Solzjenitsyn där han beskriver den socialistiska realismens kärna kan passa in här 

115:  

/…/ självklart måste det vara en viss yttre likhet. Men är det inte lite förhastat att tro att vi ser 

och känner verkligheten precis som den är…? Om jag tittar på personen, vars porträtt jag målar, 

och upptäcker potentiella kvaliteter eller karaktärsdrag /…/, varför ska jag inte avbilda dem? 

Vad är fel med att hjälpa en människa hitta hans högre jag?” 

Något vi kan notera i mosaikmästare Michail Trunkovs verk är de olika objektens relation till 

varandra. Som vi känner igen från den gamla ryska kyrkokonsten, är figurernas proportioner viktiga. 

Om vi jämför med den kyrkliga konsten, så började man ofta i mitten. Man ordnade inte från höger 

till vänster, utan från mitten och ut till sidorna116. Det viktigaste i mitten, och det viktigaste störst. Det 

som karakteriserar huvudfiguren är alltså hans centrala placering, samt hans fysiska storlek jämfört 

med de andra objekten i konstverket. Per-Arne Bodin skriver117 om ikonmåleriet att det använder 

semantiska proportioner, där en mer betydelsefull eller heligare gestalt avbildas större än de andra. 

Jämför det med mosaikens frontfigur, plöjaren, eller snarare Leontij Jegortsev som han heter, 

bondeledaren i Kandievkaupploppet118. Leontij är inte bara i mitten, utan han är fysiskt mycket större 

jämfört med alla andra gestalter i mosaiken. Trunkov har alltså här använt semantiska proportioner för 

att framhäva upploppets ledare som en huvudfigur i denna mosaik. Jämför vi med Dejnekas och 

Korins mosaiker har vi inte sett några direkta semantiska proportioner, utan detta är första gången. 

                                                        

115 Vaughan, s. 84 
116 Abel, s. 145 
117 Bodin, s. 55 
118 Amirov, E. ”Panno ”Kandievskoje Vosstanie””, 2010-10-22 
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Om ikonkonsten generellt saknar subjektivitet, så hittar vi detta i mosaiken. På samma sätt 

som alla mosaiker vi tills nu analyserat finns det en klar och tydlig konstnär bakom mosaiken, dock 

avnjuter mosaikkonstnären en större anonymitet än till exempel konstnärer vars tavlor hänger på 

museer.  

Gällande detaljer, finns det också här ett maximalt med uttryck och minimalt med detaljer. 

Allt som målats in i mosaiken är betydelsebärande faktorer, vare sig det är Leontij själv, den röda 

fanan, bojorna, eller människorna i bakgrunden. Detaljerna är många om vi jämför med till exempel 

Dejnekas mosaik, men de har alla en innebörd. De illustrerar en historisk händelse och är på så sätt 

något annat än prototyper för ett kommunistiskt samhällsideal. Detaljerna finns i mosaiken just för att 

de berättar historien om upploppet i Kandievka. 

Perspektivet i denna mosaik är spännande. I likhet med ikonmåleriet användes inget 

centralperspektiv. Detaljerna finns lite här och var i mosaiken. Som åskådare ser du inte mosaiken 

som en enhetlig, naturalistisk bild utifrån där du står, utan du ser fragment och olika synvinklar. 

Huvudfiguren vänder sig mot åskådaren. I ikonerna fungerade detta som en kontaktyta mellan 

två dimensioner. Här kan det ha en förstärkande och engagerande effekt då en historisk händelse inte 

bara stiliseras utan snarare engagerar och talar till åskådaren, kräver åskådarens uppmärksamhet. Den 

blir, en kontaktyta mellan hjälten i det historiska upploppet och den förbipasserande människan på 

gatan i Penza. Mosaikens huvudfigur nästan springer ut ur mosaiken, som om han vill hoppa ned på 

gatan, mot dig som åskådare. 

I mosaikens bakgrund ses andra gestalter, bigestalterna; bönder och soldater. Dessa har inte 

ögonkontakt med publiken, utan snarare bara illustrerar kravallerna. I ikonkonsten visades som 

tidigare nämnts bigestalter eller onda gestalter i profil. Här var de andra bönderna bigestalter och 

soldaterna de onda. 

Ikonen är en enhet i sig, men också del av något större, anpassad kyrkoarkitekturens helhet. 

Jämfört med Tolstoj och Dejneka var också monumentalkonsten en integrerad del i arkitekturen. 

Dejneka och Korins mosaiker i Moskvas tunnelbana var planerade från början, även om det inte heller 

här alltid proportionsmässigt blev lika lyckat. Mosaiken i Penza däremot kom till efteråt, efter att 
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niovåningshuset stod färdig och en 130 kvadratmeter stor murvägg förfulade stadens centrum119. På så 

sätt kan mosaiken knappast kallas för en integrerat del i sina omgivningar och beroende på hur man 

väljer att definiera ordet monumentalkonst, kan man nog även sätta frågetecken om denna mosaik 

faktiskt är monumental. Jag försöker använda begreppet monumentalkonst i en ganska bred betydelse, 

där storlek och tematik spelar viktiga roller så väl som integration i arkitekturen och hur arkitekturen 

ursprungligen var planerad. 

  

                                                        

119 Krajnij, Molodoj Leninets, nr. 39, 2000 
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9.4. Tema Fred: Folkens vänskap 

 

Figur 32. Konovalovs ”Folkens vänskap” 

Denna mosaik i smalta och natursten från 1969 heter ”Folkens vänskap” (Druzjba narodov) och kunde 

hittas på Universitetet Folkens Vänskap, uppkallat efter Patrice Lumumba120. Konstnären är Viktor 

Andreevitj Konovalov (1912-1995). Konovalov avslutade sin utbildning vid konstakademin i Moskva 

år 1941 och gjorde allt från triptyker121 till fresker och mosaiker122. Några av dem finns på stationen 

Kievskaja-Radialnaja i Moskvas tunnelbana. Hans triptyk, ”Den segrande fanan över Berlin” 

(Pobednoje znamja nad Berlinom) finns vid Sankt Petersburgs konstakademi123. 

Men tillbaka till vår mosaik ”Folkens vänskap”. På en preikonografisk nivå ser vi att 

mosaiken är en grupp människor: män, kvinnor och barn. Den ene mannen har ett vapen, den andra en 

fackla, och kvinnan i förgrunden bär ett litet barn. 

Till skillnad från de andra mosaikerna vi har analyserat, ser vi att dessa människor är 

annorlunda. De är inte ryssar eller andra nationaliteter från Sovjetunionens territorium, utan afrikaner. 

                                                        

120 Patrice Lumumba var en kongolesisk politiker med kommunistiska sympatier och ledare för frihetsrörelsen i 
tidigare Belgiska Kongo, och det självständiga Kongos första statsminister. Han blev mördad 1961, i en kupp 
möjligtvis stödd av både CIA och den förra detta kongolesiska kolonialmakten, Belgien. 
121 Ett tredelat bildkonstverk, ofta altertavlor, men också andra bilder. 
122 http://semenovgallery.ru/persons/konovalov 
123 Artchive (Elektronisk), http://www.artchive.ru/artists/viktor_andrevich_konovalov 2011-10-08 
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På en ikonografisk nivå ser vi nämligen att de har traditionella kläder och smycken på sig. De 

gestaltar naturliga, starka och friska människor, utan någon överdimensionerad fysik. Däremot är de 

beväpnade. De ser sig om till höger och till vänster och är uppenbarligen på vakt mot fiender. 

På denna nivå ser vi även olika symboler och vet vad de betyder. Facklan lyser upp, den visar 

väg, vägen mot framtiden, mot kunskap, mot självständighet. Barnet i förgrunden är själva symbolen 

för framtiden, för hoppet. Det är för barnet att vi kämpar för ett oberoende land. Vapnet visar att vi 

skyddar oss mot fienden som vi ser gömmer sig i bakgrunden. Människornas fysik symboliserar 

styrka. 

På den ikonologiska nivån avspeglar mosaiken kontext. De samhälleliga förhållandena var att 

stora delar av Afrika under lång tid varit kolonier, utnyttjade och exploaterade av kapitalistiska 

västmakter. På 1950 och -60-talet fanns det i många länder i Afrika olika självständighetsrörelser. 

Många av dessa rörelser fick stöd från Sovjetunionen. Att mosaiken här kallas ”Folkens vänskap” har 

därför med vänskapen mellan Sovjetunionen och olika självständighetsrörelser i Afrika att göra, mer 

specifikt i detta fall, rörelsen i Kongo. 

På den ikonologiska nivån kan man läsa in aspekter som en bättre morgondag, revolution mot 

förtryckarna, ett nytt samhälle. Det är hjältarna som här porträtteras, och de blir en del av den 

revolutionära romantiken som är kännetecken för den socialistiska realismen. Ett nyckelord blir ordet 

imperialism. Mosaiken har ett klart och tydligt anti-imperialistiskt budskap. Lenin skrev om 

imperialismen att den var kapitalismens sista stadium124. Imperialismen exploaterade folken i andra 

delar av världen och med rikedomen som den förde med sig, kunde borgarklassen genom att betala 

segment i arbetarklassen köpa sig mer tid innan socialismens slutliga seger. Men i Lenins ögon var 

imperialismen en kapplöpning mellan de rika västmakterna som till slut skulle förinta sig själv genom 

krig, något som Lenin ansåg första världskriget vara en del av, nämligen krig mellan de största 

slavägarna för att behålla och konsolidera slaveriet125.  Mosaiken passar på så sätt bra in i den 

socialistiska realismens ram. 

                                                        

124 Moss, Band 2, s. 173 
125 Ibid 
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När vi knyter upp mosaiken mot ikonkonstens tradition ser vi att mosaiken inte är distanserad 

från sin skapare i och med att vi känner till konstnären. Här används vid första ögonkast inga 

semantiska proportioner. Barnet i bilden, som kanske symboliserar framtiden och hoppet, är i fysisk 

proportion till kvinnan som bär det och till männen bredvid. Däremot tittar man mot kanterna av 

mosaiken, ser vi till vänster konturen av en vit man med hjälm på huvudet. Till höger i kanten ser vi 

konturen av en svart man med händerna på ryggen. Nu ser vi dessa som bifigurer, i profil, de är 

mycket mindre än våra huvudgestalter och symboliserar troligtvis Afrikas koloniala historia och 

slaveriet. Alltså är huvudgestalterna större än bigestalterna och i viss grad används då de semantiska 

proportionerna. Dock ska sägas att när det gäller huvudpersonerna, har alla mer eller mindre korrekta 

proportioner till varandra. 

Gällande semantiska proportioner kan mosaiken jämföras med ”Upploppet i Kandievka” som 

vi precis analyserat. Här fanns bönder och soldater i bakgrunden, de förtryckta och förtryckarna, som 

illustrerar den historiska realitet som våra huvudgestalter i båda mosaikerna har att relatera till, och 

som de med vapen fått kämpa emot. 

Mosaiken är ingen kontaktyta. Gestalterna tittar, som vi sagt tidigare, till höger och till 

vänster, men aldrig på åskådaren. Detta eftersom gestalterna inte letar efter åskådarna. Åskådarna, 

eller närmare bestämt studenterna och lärarna vid universitetet var inte de som de gestaltade 

människorna i mosaiken höll utkik efter, utan de var snarare på vakt mot sina fiender, mot 

kolonialherrarna och andra makter som kunde utgöra ett hot mot den självständighetsrörelse som 

fanns över stora delar Afrika, men också Asien på den tiden. 

Mosaiken ger ett maximalt uttryck med minimum av detaljer. Där finns en fackla, ett gevär, 

ett barn. Blomman i förgrunden växer och symboliserar kanske på samma sätt som barnet, ett hopp 

inför framtiden. 

Vad är då temat för denna mosaik? I min ad hoc-analys av alla mosaiker där jag i stort sett 

grundade mig på de första, mer uppenbara nivåerna hos Panofsky, kategoriserade jag denna mosaik 

under temat fred. Och ja, fred är absolut relevant för denna mosaik. Men inte bara. När vi arbetar på 

flera olika nivåer kan vi inte låta ett tema utesluta ett annat. Lika mycket som mosaiken symboliserar 

fred, symboliserar den även en historisk händelse och framtid. Mosaiken kunde kanske lika gärna 
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kallats ”Marsch till framtiden”. Den grupp av människor vi ser är uppenbart på väg. De är i rörelse, de 

går framåt. Barnet som kvinnan bär på symboliserar som vi redan sagt framtidshoppet. Denna mosaik 

illustrerar därför mycket väl den visuella kompositionens komplexitet och hur vi kan lägga till olika 

betydelser på olika nivåer. 

9.5. Tema Vetenskap: Prometheus 

 

Figur 33. Kuznetsovs ”Prometej” 

Denna mosaik i jordfärger heter ”Prometheus” (Prometej), är från 1972 och finns på huvudbyggnaden 

till slussen hos vattenkraftverket i Saratov. Andrej Nikolaevitj Kuznetsov är konstnären bakom detta 

verk. Kuznetsov föddes 1930 i Moskva, men fick sin konstnärliga utbildning vid fakulteten för 

monumentalkonst vid LVXPU126 i Leningrad där han tog sin examen år 1955127. Kuznetsov har bland 

annat dekorerat ett stort antal tunnelbanestationer i Moskva, Samara, Minsk och Novosibirsk128. 

För att börja med Panofskys ikonografiska analys ser vi på den preikonologiska nivån en 

mänsklig gestalt mot en ganska abstrakt bakgrund. Vi kan ana planeter eller en sol i bakgrunden. På 

den ikonografiska nivån, ser vi i alla fall att det är något övernaturligt med honom i fall detta hade 

                                                        

126 Akademin för konst och industridesign i Leningrad 
127 Ivan Ivanovitj Mager, Svidetelstvuet Zjivopis. Tema Velikoj Otetjestvennoj vojny v proizvedenijach 
sovremennych rossijskich chudozjnikov (Elektronisk) http://www.mosjour.ru/index.php?id=497 2010-11-07 
128 Ibid 
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varit en människa. Gestalten är naken och hans muskler överdimensionerade. Hans ansiktsdrag är 

hårda och på samma sätt som kroppen, smått fyrkantiga. På denna nivå måste vi känna till några 

konventionella tecken för att förstå vem vi ser, eller vilken berättelse som återges. 

Att veta att detta är Prometheus är i denna mosaik faktiskt något att läsa sig till. Annars kunde 

det, utan att mosaiken sätts in i någon kontext, ha varit vilken industriarbetarmosaik som helst. Och 

kanske fanns det också en mening med att gestalta en mytologisk gud i den sovjetiska arbetarens 

skepnad. Om människans i kristendomen skapades i Guds bild, är det här guden som skapas i 

arbetarens bild? 

Känner vi till historien om Prometheus kan vi också göra en analys på den ikonologiska nivån. 

Prometheus var en titan, alltså den första generationens gudar i den grekiska mytologin. Själva 

namnet betyder den som tänker före. I mytologin var det Prometheus som stal elden från Zeus och gav 

den till människorna, för vilket Prometheus sedan straffades. Prometheus förbrytelse räknades av 

grekerna som ursprunget till all konst och vetenskap129. 

Något som är intressant i denna analys är hur tydligt vi alternerar mellan de olika nivåerna i 

Panofskys analys för att kunna få en bra överblick över vad som avbildas i mosaiken. Detta kommer 

kanske tydligast fram just i denna analys eftersom motivet inte är uppenbart. Det är först på den 

ikonologiska nivån att vi har den bakgrundskunskap när vi vet att det är Prometheus som avbildas. 

Och bara när vi känner till historien om Prometheus, om man inte har ett mycket skarpt öga, ser vi att 

det är elden han håller i sin hand. Först då kan vi gå tillbaka till den andra nivån, den ikonografiska 

nivån där vi känner till symbolismen, alltså i detta fall eldens symbolroll som det som ledde 

människan från sitt råa naturtillstånd till en högre nivå130. 

Om vi ser hur Prometheus stöld av elden ledde människorna från sitt naturtillstånd till 

konstens och vetenskapens väg, så ser vi också sambandet med den socialistiska realismens idé, 

nämligen skapandet av en bättre morgondag. Prometheus handling var något som tog människan 

framåt, ”attityden som förändrar världen” för att använda Gorkijs ord som vi tidigare citerat. 

                                                        

129 Nordisk familjebok, band 22 s. 359 f., 1915, 2010-11-07 
130 Ibid 
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Med tanke på den historiska kontext där denna mosaik skapades, vad finns där att säga om 

attityden gentemot vetenskap i Sovjetunionen? Professor i vetenskapshistoria vid Massachusetts 

Institute of Technology, Loren R. Graham, skriver i sin bok ”Science in Russia and the Soviet Union” 

att Lenin var mycket skeptisk till den proletära, kulturella rörelsens tro på att den nya tidens vetenskap 

skulle skilja sig radikalt från den traditionella vetenskapen och att han talade upprepade gånger om 

bevarandet av etablerade centra för vetenskaplig och teknisk expertis131.  Det var Peter den store som 

år 1724 grundade Rysslands vetenskapsakademi som hade sitt första sammanträde året efter132. Vid 

den tiden fanns ännu inget universitet i Ryssland, något som enligt Graham kom att vara betydande 

för Vetenskapsakademins betydelse och roll i det ryska och senare sovjetiska samhället133. 

Vetenskapsakademin hade helt enkelt ett försprång i förhållande till universiteten. I åren som följde 

efter den ryska revolutionen var heller inte Vetenskapsakademin en primär arena för radikala 

reformer. Det militära och ekonomiska läget var viktigare för den sovjetiska ledningen. När så den 

kulturella revolutionen i Ryssland började år 1929 var Vetenskapsakademin i sin mer eller mindre 

gamla form etablerat även i en sovjetisk kontext.134 Med detta i åtanke är det kanske inte svårt att 

förstå den roll vetenskapen och forskningen fick, även i den sovjetiska propagandan, eller som vi 

analyserar, gestaltningen av det offentliga rummet genom användning av olika monumentala 

konstformer, däribland vårt fokusområde, mosaikerna. Den ryska och sovjetiska vetenskapen 

grundades alltså på en tradition från Peter den store, vidare genom Lomonosov och fram till dess 

symbolroll för de sovjetiska framgångarna.  

Från bakgrunden till det vetenskapliga temat i många sovjetiska mosaiker till jämförelsen med 

ikonens praktik: mosaiken Prometheus är inte distanserad från sin skapare i och med att vi genom 

litteraturen känner till konstnären, Kuznetsov, som också var en av de större sovjetiska 

monumentalkonstnärerna. Semantiska proportioner används inte. Mosaiken visar bara en gestalt. 

Mosaiken fungerar inte som någon kontaktyta mellan två dimensioner eftersom det inte finns 

                                                        

131 Graham, s. 96. 
132 Ibid, s. 18 f. och Ju.S Osipov. Akademija nauk v istorii Rossijskogo gosudarstva (1999) (Elektronisk), 
http://www.ras.ru/about/history/traditions.aspx 2011-10-09 
133 Ibid 
134 Ibid, s. 98 
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möjlighet till ögonkontakt. Det finns inte många små betydelsebärande enheter. De enheter som finns 

har alla betydelse. När vi vet att det är elden som gestalten håller i sin hand, vet vi också att det är 

Prometheus som mosaiken föreställer. Elden är det väsentliga här, som definierar mosaiken, på 

samma sätt som ett arbetsredskap kan definiera vilken arbetare vi har med att göra, vilket vi får se i 

nästa analys. 
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9.6. Tema Arbetare: Textilarbetaren  

Mosaiker med arbetartema kunde hittas överallt i Sovjetunionen, men föga förvånande är det många 

av dessa mosaiker som går att hitta på fabriksväggar. En textilfabrik till exempel kunde gärna pryda 

sin fasad med en mosaik föreställande en textilarbetare. Motivet är på så sätt ett uppenbart val, men 

inte desto mindre en del av den sovjetiska monumentala mosaikkonsten.  

 

Figur 34. Textilarbetare i Vitjuga 

Vitjuga är en stad i Ivanovskaja Oblast, 400 kilometer nordöster om Moskva. Staden var länge 

ett centrum för textilindustri och även idag finns tre stora textilfabriker här135. Mosaiken ovanför har 

jag hittat på internet136. Jag har inte lyckats ta redo på vem konstnären är. Jag har inte heller lyckats ta 

redo på när den blev skapad. Men utifrån bilden kan jag ändå göra en ikonologisk analys, samt 

jämföra den med ikonkonstens praktik.  

På den preikonografiska nivån ser vi en kvinna. Hon håller en spole i ena handen och med den 

andra gör hon en gest i luften.  

                                                        

135 Lana Vasiljeva, Vitjuga: kakogo istorija odnogo malenkogo goroda? (Elektronisk), 
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-30763/ 2010-11-07 
136 http://i49.photobucket.com/albums/f295/yardkeper/vichuga/P1030311.jpg 2010-11-07 
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På den ikonografiska nivån förstår vi att kvinnan vi ser är en textilarbetare. Detta kan vi tolka 

utifrån just spolen, symbolen för stadens textilindustri. Mosaiken dekorerar kanske väggen på en 

textilfabrik, eller om vi tittar på väggen, är det snarare ett femvåningsbostadshus från 

Chrusjtjovperioden. Med tanke på husets storlek, hur det tydligen är indelat i block, alltså ihopsatt av 

färdiga delar, samt TV-antennerna till vänster i bilden, är det tydligen en såkallad chrusjtjovka.  

Hyperlänken till sidan där jag hittade bilden säger att bilden är tagen i staden Vitjuga. På 

bakgrund av vad vi vet om Vitjugas roll som centrum för textilindustri i Ryssland blir sannolikheten 

ännu större. Det är därför mycket rimligt att anta att ursprunget för denna mosaik är just Vitjuga. 

Gesten med handen är antagligen en hälsning. Kvinnan kanske representerar fabrikens 

arbetare och hälsar de förbipasserande. Hon symboliserar en mönsterarbetare. Hon verkar nöjd med 

sitt arbete. Likt ikonerna är mosaiken en kontaktyta, mellan åskådaren och den glada arbetaren. Hon 

tittar ut mot åskådaren, hon vinkar med handen till åskådaren, som en hälsning från alla stadens 

textilarbetare till just dig som går förbi.  Spolen hon håller i handen symboliserar den arbetarroll hon 

har, alltså var hon arbetar. Hade hon i likhet med en annan av till exempel Dejnekas mosaiker haft ett 

mjölkspann i handen137, hade hon varit en helt annan person. Även här är det redskapet som 

symboliserar arbetarrollen. 

 
Figur 35. Dejnekas ”Dojarka” 

                                                        

137 http://www.deineka.info/work-doyarka1962.php 2010-11-07 
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På den ikonologiska nivån analyserar vi i vilken kontext mosaiken skapades. Kontexten här är 

just stadens specifika textilindustri. Den offentliga gestaltningen visade sina positiva stereotyper för 

befolkningen, besökande såväl som invånare; en idealarbetare, ett föredöme för de andra på fabriken, 

och ett föredöme för samhället där alla är med och bidrar gemensamt till utveckling och framgång. 

Kvinnan som gestaltas har troligtvis inget namn. Hon är en positiv stereotyp och ingen 

historisk figur. Just den förebild hon gestaltar passar bra in i den socialistiska realismens ramar där 

konsten och den offentliga gestaltningen har en emancipatorisk kraft. Den ska påverka och förändra, 

på samma sätt som volleybollspelarna hos Dejneka inte heller är historiska, verkliga gestalter, utan 

symboler för de människor som finns i Sovjetunionen och vad de under kommunismen tillsammans 

kan åstadkomma. 

Att avbilda arbetare inom olika former för industri när man gestaltade det offentliga rummet 

var mycket vanligt i Sovjetunionen. Det kan röra sig om mosaiker från Dejnekas arbetarmotiv till 

mosaiken från Skola nummer 5 i Donetsk som pryder uppsatsens framsida. Den skapades år 1966 av 

V.I. Zaretskij, G.A. Sinitsa, G.E. Martjenko och G.E. Zubtjenko138. Mosaikens namn är ”Prometei”, 

alltså Prometheus i pluralis, men det vi ser verkar uppenbarligen vara två industriarbetare som står 

sida om sida. Sedan ser vi att de håller upp varsin eld, vilket bekräftar mosaikens namn, ”Prometei”. 

Detta är en mosaik där vi verkligen ser hur Panofskys metod kan användas för att analysera den 

visuella kompositionens gestaltning och där vi i ännu högre grad än i Kuznetsovs ”Prometheus” ser 

arbetarna som den kommunistiska himlens gudar som tar konsten och vetenskapen, symboliserade av 

elden, ner till människorna. Mosaiken visar guden, inte bara i människans bild, utan i just 

industriarbetarens bild, och denna dimension hade varit mycket svår att se om vi inte hade använt just 

Panofskys metod. Då hade vi kanske lite nonchalant trott att elden bara indikerar att industriarbetarna 

har en yrkesroll som svetsare. 

Men tillbaka till vår ursprungliga mosaik. Som tidigare nämnts fungerar kvinnan, i likhet med 

ikonerna som en kontaktyta mellan två världar, åskådarens värld och de glada textilarbetarnas 

socialistiska värld. Kvinnan är i centrum av mosaiken. Fabriksbyggnader och tygrullar omger henne. 

                                                        

138 Tolstoj (1978), s. 372 
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De skapar och ger liv till hennes historia och hennes yrkesroll. Att tala om semantiska proportioner 

blir svårare eftersom kvinnan bara är en. Hon omges inte av bigestalter. Hon står i förgrunden, vilket 

gör det naturligt att fabriksbyggnaderna och tygrullarna i bakgrunden verkar mindre. 

Mosaiken innehåller ett minimum av detaljer. Alla detaljer är betydelsebärande enheter, 

symboler som identifierar kvinnan som textilarbetare. På så sätt är mosaiken lik ikonerna. 

Är mosaiken distanserad från sin skapare? Säkerligen är den inte det. Det borde finnas en konstnär. 

Men här kommer vi till problemet när det gäller studiet av en monumental konstform som inom den 

socialistiska realismens ramar aldrig kommer tillbaka. Mosaikerna försvinner, och information om 

dem är svåråtkomlig. Inte ens internet är en källa att lita på när det gäller sovjetiska 

monumentalkonstnärer, då många av även de största konstnärerna inte ens är omtalade på till exempel 

Wikipedia. Säkerligen finns information i lokala arkiv runtom i Ryssland och andra ställen. Men 

denna information har för mig varit otillgänglig under arbetet med denna uppsats. 
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9.7. Tema folklore: Gostepriimnaja Moldavia 

På centrala tågstationen i Chisinau, huvudstaden i Moldavien, hittar man mosaiken ”Gästfria 

Moldavien”  (Gostepriimnaja Moldavia/ Moldova ospitalieră) från 1967139. Konstnären är den lokala 

Mihail Burea som på 1960-talet gjorde flera keramiska mosaiker runtom i Moldavien. 

 

Figur 36. Bureas ”Gostepriimnaja Moldavia” 

Om vi först använder Panofskys ikonografiska analys, ser vi på en preikonografisk nivå fåglar, 

får, män, kvinnor, barn, hinkar, glas, tunnor, träd, blommor samt hammaren och skäran. Mosaiken är 

med andra ord en komposition med många olika detaljer. 

På den ikonografiska nivån har vi våra konventionella tecken att utgå ifrån. Kanske känner vi 

igen de traditionella kläderna. Några av människorna på bilden dansar och kanske känner vi igen 

deras poser som tillhörande traditionell moldavisk folkdans. Andra gestalter hälsar oss välkomna med 

bröd och salt, något som kan tolkas som ett tecken på gästfrihet. Hinken vi ser i bilden är troligtvis 

full av vindruvor. Det är med andra ord en vintunna. Det lilla barnet som är i förgrunden tillsammans 

                                                        

139 Ivan Antoniuc, Mozaicuri / Sculptură şi pictură monumentală (Elektronisk), 
http://www.monument.md/catalog/mosaicuri/64/ 2011-09-30 
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med sina föräldrar, sitter och läser. Och allt detta händer runtomkring emblemet till den Moldaviska 

sovjetrepubliken. Det lyser som en sol med stålar som ger liv till träden och glädje till människorna 

som njuter av markens gröda.  

Mosaiken har ett syfte, mer än att visa moldavisk kultur och tradition. Den har skapats i en 

viss kontext, och det är denna vi kommer fram till på den ikonologiska nivån. Genom att mosaiken 

befinner sig på kanske den viktigaste transportknutpunkten i republiken, nämligen på tågstationen i 

Chisinau, blir det uppenbart att den önskar alla tillresande välkommen till den Moldaviska 

sovjetrepublikens huvudstad Chisinau. I ett Sovjetunionen bestående av mer eller mindre etniska 

delrepubliker kunde syftet, vilket ligger på den ikonologiska nivån, vara att avspegla den traditionella 

vänligheten och gästfriheten i Moldavien. Moldavien välkomnar alla till sin huvudstad och det görs 

med dessa tecken på gästfrihet: mat, vin, fest och dans. Samtidigt som man bjuder in, visar man även 

sina progressiva sidor genom barnet i förgrunden som läser. Även det traditionella samhället är med 

andra ord modernt och utbildat. 

Gällande en möjlig fortsättning från den ryska ortodoxa traditionen, är mosaiken inte 

distanserad från sin skapare. Konstnären heter Mihail Burea. Jämfört med ikonkonsten används 

semantiska proportioner till viss grad. Kvinnan och mannen till vänster i bilden som önskar de 

tillresande välkomna är något större än de andra gestalterna. Däremot skulle jag inte säga heligare. 

Det är tveksamt att de illustrerar en bestämd man och kvinna. De illustrerar alltså inte personer från 

verkligheten med riktiga namn, utan är snarare en symbol för det moldaviska folket, på samma sätt 

som Dejnekas volleybollspelare eller textilarbetaren i Vitjuga. Dessa symbolfigurer blir däremot en 

kontaktyta mellan resenären som ankommer till tågstationen och det moldaviska folket. De tittar på 

dig, det är mot dig de vänder sig med salt och bröd och kanske även vin. I mitten av mosaiken sitter 

ett barn med två vuxna bakom sig och bredvid utbringar en man en skål. Han höjer glaset, inte mot 

någon av de andra gestalterna i bilden, utan mot dig som resenär. Och lite till höger om honom står en 

man och en kvinna som också vänder sig framåt och ut ur mosaiken, mot perrongen, och på samma 

sätt som den sittande mannen utbringar också dessa en skål. Dessa fungerar också som kontaktyta.  

Längst till höger sitter en kvinna medan tre män i profil dansar folkdans. Att männen i profil, 

på samma sätt som profilgestalter i ikonerna skulle vara onda, är tveksamt. De dansar snarare till ära 
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för besökarna och är på så sätt bifigurer som trots att de inte har ögonkontakt med sina gäster, önskar 

dem välkomna genom en dansuppvisning. 

Mosaiken består av många betydelsebärande enheter som alla förs ihop i det Moldavien som 

visar sin gästfrihet mot sina besökare. Vinet, brödet, dansen, tranorna, fåret, grödan, solen, de 

folkloristiska dekorativornamenten, hinken, tunnan, barnet med boken; de illustrerar alla det gästfria 

Moldavien som med glädje tar emot dig som ankommer huvudstaden med tåg. 

9.7.1. Uzbekistans komsomoler 

Vladimir Konstantinovitj Zamkov (1925-1998) utbildades 1945-1950 vid Moskva Konst- och 

Industridesignskola (Stroganov), vid vilken han senare också undervisade, hade sin ateljé och blev 

professor. Höjden i hans karriär var kanske mosaikutsmyckningarna i marmor i OS-byn inför 

sommar-OS i Moskva 1980, för vilka han året efter blev belönad140. Förutom i Moskva finns 

Zamkovs mosaiker även i Naltjik, på Krimhalvön, i Ufa, och som den mosaiken vi ska analysera här, i 

Tasjkent.  

”Uzbekistans komsomoler” (Komsomoltsy Uzbekistana) heter följande smaltamosaik från 

1973. Den är en del av ett större minneskomplex i utkanten av Tasjkent och berättar den uzbekiska 

komsomolens historia141, från sovjetmaktens första dagar till de uzbekiska komsomolernas deltagande 

i stora fosterländska kriget. 

                                                        

140 Monumental art (Elektronisk), http://monumental-art.ru/zamkov/ 2010-11-07 
141 N.B Voronov., Vladimir Zamkov (Leningrad 1983), s. 89 
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Figur 37. Zamkovs ”Komsomoltsy Uzbekistana” 

På en preikonografisk nivå ser vi fem kvinnor, tre män och en häst. Vi ser ett vapen och några 

hus. Vi ser också att människorna på bilden har olika sorters kläder på sig, och utifrån både kläder och 

arkitektur ser vi att samhället som illustreras inte är ryskt traditionellt utan ett centralasiatiskt 

samhälle.  

Det som på en ikonografisk nivå händer i detta mosaikfragment är i huvudsak två saker. Till 

vänster ser vi en grupp kvinnor. Den ena kvinnan har precis kastat sin slöja i en hög på marken i 

förgrunden av bilden. Den andra kvinnan står bakom henne och är i färd med att ta av sig sin slöja för 

att antagligen göra samma sak. I bakgrunden ser vi ännu en kvinna, och längst till höger sitter en 

kvinna i profil vid ett bord och konverserar med andra gestalter utanför mosaikfragmentets ram. 

På högersidan i bilden ser vi en man med ryggen till åskådaren. Han har traditionella kläder på 

sig. Vid första ögonkastet ser vi att han står med händerna upp som för att be, men tittar vi närmare på 

bilden ser vi kvinnan bredvid. Hon har kastat slöjan, klippt sitt hår, har ett allvarligt ansikte och på 

hennes vita klänning ser vi ett rött märke. I händerna har hon ett vapen som hon pekar mot mannen i 

traditionella kläder. Han symboliserar kanske det tidigare traditionella patriarkatet som genom 

religion och gamla dogmer förtryckte kvinnorna. Kvinnan med geväret har två män med sig, den ena 

bakom henne i militärmössa, och den andra hanterar ett vapen, möjligtvis säkrar han det vapen som de 

precis har tagit från den gamla mannen. Mosaiken kan på denna nivå tolkas till att visa Uzbekistans 
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övergång från emirat142 till sovjetrepublik. Den visar hur det nya segrar över det gamla, hur 

vetenskapen segrar över religionen, hur det nya progressiva segrar över det gamla regressiva. 

Vi ser hur de nya gestalterna bokstavligen avväpnar symbolen för det gamla traditionella 

samhället.  Kvinnan frigörs från slöjan som även den symboliserar det gamla förtrycket. Ett nytt 

samhällssystem är i färd med att skapas.  

Viktigt kan också vara att se att de människor som står för det nya socialistiska systemet också 

är lokala folk. Kommunismen, det socialistiska samhället var alltså ett samhälle inte bara för ryssar, 

utan för alla nationer, och de lokala hade lika mycket att vinna på det socialistiska samhället. Precis 

som i mosaiken ”Folkens vänskap” av Konovalov, är gestalterna här icke-ryssar. Konovalovs mosaik 

gestaltade ett universitetsområde med många internationella studenter. Zamkovs mosaik gestaltar 

även den ett område med mestadels icke-ryssar. 

Om vi ser detta i ljus av den socialistiska realismen är det uppenbart vad som händer. 

Mosaiken visar vägen mot det nya socialistiska samhället, även om denna väg klareras med 

vapenmakt. I denna mosaik ser vi bokstavligen den revolutionära utvecklingen och hur den kan gå till. 

Bilder utbildar och förmedlar kunskap, både i de ryska delarna av Sovjetunionen och de 

centralasiatiska. Verkligheten reflekteras i konsten och konsten har effekt på verkligheten. Och 

verkligheten inom den socialistiska realismen var inte bara den objektiva verkligheten, utan 

verkligheten i dess revolutionära utveckling. Den revolutionära utvecklingen ser vi här. 

Fokuserar vi på ikonmåleriets praktik, ser vi att människorna i denna mosaik i stort sett är 

uppställda i rad. Ingen av dem är större än andra, alltså används inga semantiska proportioner.  De står 

antingen till höger eller vänster i bilden och utgår inte från mitten, vilket gör att de traditionella 

metoderna från ikongestaltningen där vi använder ett gammalt språk för att förmedla en ny lära, är 

borta. Eller, använder konstnären snarare ett annat gammalt språk, beroende på den kulturella kontext 

han befinner sig i? Medan vi i andra analyser av sovjetisk mosaikkonst hittar relevanta drag från det 

kristna ikonmåleriets tekniker och traditioner, det vill säga, semantiska proportioner, fokus från mitten 

och ut, funktion som kontaktyta mellan åskådaren och motivet och så vidare, så hittar vi alltså inte 
                                                        

142 Innan Sovjetunionen var Uzbekistan ingen enhet, utan bestod bland annat av Emiratet Bukhara och Khanatet 
Khiva. 
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dessa drag i lika stor grad här. En viss funktion som kontaktyta, ja, men det är också allt. Detta trots 

för att konstnären är rysk. Min hypotes är att Zamkov har använt sig av konstnärliga drag som 

harmonierar mer med den samhällskontext i vilken mosaiken skulle stå. Mosaikens budskap går alltså 

enklare fram genom att i denna ickeryska, utomortodoxa kontext, använda ett bildspråk som är mer 

känd, eller åtminstone inte okänd för åskådaren. Det leder oss igen till Hobsbawm teori som denna 

uppsats delvis baserar sig på. Tyvärr behöver jag flera sovjetiska mosaiker från den centralasiatiska 

kultursfären för att antigen bevisa detta, eller också avfärda hypotesen. Ett större studium på just detta 

område vore absolut något för framtiden. 

Jag valde att kategorisera mosaiken under folklore. På samma sätt som Bureas mosaik i 

Moldavien visade ett nationellt tema, har även denna mosaik nationellt tema. Frågan blir då om detta 

verkligen är temat. Panofskys nivåer har visat oss att det inte är så enkelt. Visst är mosaiken nationell 

i sin karaktär. Men den är även historisk. Den visar Uzbekistans utveckling inom Sovjetunionen, hur 

regionen i sovjetiska ögon moderniserades, delvis med vapenmakt, den visar vilka värden den 

sovjetiska, uzbekiska ungdomen borde ha. Den pekar också mot framtiden, eller verkligheten i dess 

revolutionära utveckling. 
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10. Slutsats 

Vi har analyserat ett urval sovjetiska mosaiker och satt dem inom ramen för den socialistiska 

realismen. Mosaikerna är hämtade från böcker, internet och egna foton. Vi har grupperat och sorterat 

dessa genom en ad hoc-ikonografisk metod för att senare göra en djupare ikonografisk analys av 

motiven. Denna form av analys blev vald eftersom den bryter upp bildspråket i olika nivåer för 

tolkning och på så sätt ger svar på vad den sovjetiska mosaiken kunde berätta om officiella värden i 

det sovjetiska samhället och hur olika konstverk kunde tolkas beroende på vilken bakgrundskunskap 

man har. 

Ulf Abel skriver143 att ikonen inte är någon realistisk bild av helgonen. Hur passar Abels 

beskrivning av ikonen på våra analyser av de sovjetiska mosaikerna? Passar den in på textilarbetaren? 

På Korins Dmitrij Donskoj? På Dejnekas volleybollspelare från ”Ett dygn i sovjeternas land” eller 

Kuznetsovs ”Prometheus”? Det ryska folket var vana vid helgonens idealiserade bild i ikonen, och 

kunde därför troligtvis enkelt förstå innebörden av en idealiserad bild av socialismens hjältar. Vi ser 

inget annat än starka friska kroppar, utan tecken på sjukdom, åldrande eller andra missbildningar. 

Människorna i de sovjetiska mosaikerna jag har analyserat är i transfiguration. Mosaikerna avbildar 

inte gestalternas faktiska fysik. De är inte människor av den riktiga världen, utan idealmänniskor, 

gudar i den sovjetiska socialistiska realismens himmel. 

De sovjetiska mosaikerna hade aldrig samma funktion som ikonerna. Man böjde sig inte under 

från dem. Man blandade inte krossad smalta i vodkan som man ibland i historien blandade färg från 

ikonen i nattvardsvinet som Per-Arne Bodin skriver144. Men man använde ett gammalt språk för att få 

fram nya idéer. För icke-ryssar använde man troligtvis i större grad andra bildspråk än det traditionellt 

ryska, där man tog tag i andra lokala, kulturellt betingade konstnärliga grepp för att göra det nya 

socialistiska budskapet enklare att förstå. Zamkovs mosaik, ”Uzbekistans komsomoler” skiljer sig i 

högre grad från de andra mosaikerna när det gäller att ha tagit till sig konstnärliga drag från 

ikonkonsten. Det används inga semantiska proportioner, perspektivet påminner mer om hur egyptiska 

                                                        

143 Abel, s. 145 
144 Bodin, s. 48 
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hieroglyfer gestaltas. Historien berättas inte från centrum och ut utan snarare från höger till vänster. 

Gestalterna interagerar med varandra och bara en, kvinnan med geväret, blickar ut mot åskådaren. 

Mosaikens roll som kontaktyta minimeras därför. Gestalterna i profil är likvärdiga med mosaikens 

övriga gestalter. 

I den ortodoxa kyrkan var ikonen mer än sig själv. Den avslöjar en spirituell verklighet, en 

överlägsen, absolut sanning. Leonid Uspenskij refererade till ikonens duala realism145. Hur ser denna 

duala realism ut i dessa mosaiker? Den duala realismen speglas här genom att mosaiken var mer än 

skönhet för ögat. Dejnekas mosaiker i Moskvas tunnelbana skulle göra mer än att pryda tomma ytor. 

Den skulle berätta om det socialistiska samhället, om framstegen, om styrkan och glädjen till de 

människor som var med att bygga detta samhälle. Abel146 beskriver den duala realismen i sovjetisk 

konst som å ena sidan jordisk, historisk realitet, och å andra sidan, partiideologins verklighet. Och 

visst fanns det både textilarbetare och idrottare i verklighetens Sovjetunionen. Däremot var de kanske 

inte alltid lika perfekta som i mosaikernas gestaltningar. 

Genom att göra en kvalitativ analys av några få utvalda mosaiker, använda Hobsbawms teorier 

om gammalt språk för att berätta nya idéer, samt Bodins och Abels forskning kring ikonen och 

sovjetisk konst, kombinerad med Panofskys trestegsmodell för bildanalys har jag i ljus av den 

socialistiska realismen velat söka svar på hur monumentalmosaikerna var med att gestalta det 

offentliga rummet i Sovjetunionen. Vad motiv avbildades? Vilka värden förmedlades? På vilken 

grund skapades mosaikerna? 

Mosaikkonsten, som annan monumentalkonst, var politisk. Detta definierades redan år 1918 

genom Lenins möte med Lunatjarskij. Genom att använda gamla tekniker och traditionellt bildspråk, 

känd från bland annat den ortodoxa kyrkan, förmedlade sovjetiska myndigheter på olika nivåer nya 

värderingar. Detta var värderingar om arbetsmoral, fysik, kunskap, ledarrollen, antiimperialism, 

nationernas vänskap med mera. Däremot har jag i den sovjetiska litteraturen inte hittat något uttalat 

belägg för att det i den sovjetiska monumentalkonsten fanns konstnärliga drag från tidigare tiders 

religiösa konst. Detta hade jag heller inte förväntat mig. Som vi redan varit inne på kan i vissa aspekt 
                                                        

145 Abel, s. 142 
146 Ibid, s. 143 
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den sovjetiska konstlitteraturen vara begränsad i sin analytiska karaktär då även den fick hålla sig 

inom de ramar som den socialistiska realismen gav. 

Att säga att den sovjetiska mosaiken har sitt ursprung i den bysantinska kyrkokonstens 

mosaiker är att skapa en historisk kontinuitet som troligtvis inte finns, åtminstone inte inom mosaiken. 

Visst finns det tydliga drag av ikonmåleriets praktik i den sovjetiska mosaiken, men dessa 

konstnärliga drag kommer nog snarare från ikonkonsten som sådan än från just de bysantinska 

mosaikerna. Annars hade jag försökt överlappa en 700-årig period av mosaiktorka i Ryssland och 

Sovjetunionen och det kan jag inte göra. Både i källorna om Lomonosov som tog mosaiken tillbaka 

till Ryssland, och om Dejneka som var pionjären inom den sovjetiska monumentala mosaikkonsten, 

framgår det att även romerska mosaiker var inspirationskällor. Visst finns det arv att luta sig tillbaka 

på, men dessa är i så fall flera. 

För er som vill titta på fler illustrationer av sovjetisk monumentalmosaik, rekommenderar jag 

boken Monumentalnoje Iskusstvo SSSR, Sovjetskij Chudozjnik Förlag, Moskva, 1978. En 

bildsökning på Google eller Yandex på konstnärer som Dejneka (med rysk eller engelsk stavning) 

kommer att leda till resultat. Det samma gäller ord som ”soviet mosaics” eller ”sovjetskaja mozaika” 

med kyrilliska bokstäver. Tyvärr fattas det oftast bakgrundsinformation om den konsten vi ser. Många 

bloggare är duktiga på att fotografera sina hemtrakter, men mer information om motiven är svårare att 

hitta. 

Det jag särskild vill fokusera på i uppsatsen slutsats är hur Panofskys analysmetod har fått mig 

att se oanade sidor av den sovjetiska gestaltningen av det offentliga rummet. Jag hade förväntat mig 

en mer hårddragen gräns mellan de olika kategorierna. Jag hade förväntat att ett arbetarmotiv var ett 

arbetarmotiv som kanske prydde fasaden på en fabrik medan ett idrottsmotiv var ett idrottsmotiv som 

kanske kunde pryda en simhall eller ett annat idrottsetablissemang. Jag hade inte förväntat mig att den 

ikonologiska nivån skulle ta min arbetarmosaik från arbetartemat till vetenskapstemat, eller det 

folkloristiska temat till historietemat. Eftersom mitt arbete med uppsatsen fortskred blev det hela tiden 

tydligare att de teman som min första ad hoc-analys kommit fram till, kanske inte var vattentäta skott. 

Detta är dock inte uppsatsens svaghet, utan snarare dess styrka. Genom att använda Panofskys 

metod på alla sina nivåer, ser jag den offentliga gestaltningen i hela dess komplexitet. Att upptäcka en 
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svaghet i en temporär ikonografisk analys gör att jag på den ikonologiska nivån verkligen kan gå till 

djupet på mosaiken när jag ser att det jag först trodde mig se, visade sig vara något annat, när 

arbetarna som pryder uppsatsens omslag inte alls är arbetare utan gudar som kommer med elden, 

alltså vetenskapen till människorna, Prometheus som stulit elden för att ge den till människorna. 
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11. Efterord 

Inte all mosaikkonst var monumental. I denna uppsats har jag tagit till mig och diskuterat kring den 

monumentala konsten, den som var en integrerad del av en stads arkitektur och som även på grund av 

sin storlek kunde ses på som ett konstverk i sig, som ett monument. 

Däremot användes också mosaik på andra sätt, och dessa vill jag kort avsluta med några ord 

om här. Detsamma gäller dagsläget för den sovjetiska monumentalmosaiken och vilken ställning 

mosaikkonsten i Ryssland har idag, nu när det är 20 år sedan Sovjetunionen upplöstes och ännu längre 

tid sedan den socialistiska realismen slutade vara officiell doktrin för all offentlig sovjetisk konst. 

11.1. Dekorativ ornamentalmosaik och andra mosaiker   

Tolstoj delar in mosaiken i två, nämligen sujettmosaik och dekorativ ornamentalmosaik. Sujettmosaik 

avbildar till exempel människor, historiska händelser, medan den dekorativa ornamentalmosaikens 

avbildningar är abstrakta eller gärna folkloristiska mönster. Det är sujettmosaiken som har plats inom 

monumentalkonsten. 

 

Figur 38. Vägskylt in till Jantar, Kaliningradskaja Oblast.  

 

Figur 39. Mosaik av Zurab Tsereteli i Adler 

Också i tredimensionella installationer eller skulpturer har mosaik använts. Det första 

exemplet är välkomstskylten när man kommer in till staden Jantar utanför Kaliningrad. Där används 

mosaik som en integrerad del av en större staty som också fungerar som vägvisare genom att berätta 

vilken stad vi kommer till.  

Det andra exemplet visar den kände konstnären Zurab Tseretelis verk. Denna lekplats från 

1973 tillhör pensionatet Adler och består av betong, metall och smalta.  
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Följande mosaik är Olga Kamaevas berättelse om de georgiska konstnärer som skapade 

mosaiker och skickades till den ryska staden Smolensk på uppdrag av stadens vägchef.   

 

Figur 40 Georgisk mosaik i Smolensk 

På början av 1980-talet byggdes ett antal busshållplatser runt Smolensk, dekorerade med 

mosaiker föreställande dansande människor i den georgiska sovjetrepublikens nationalfärger blått, 

gult, brunt och rött. Viktor Kotljar, den dåvarande vägchefen147 i Roslavl kände till den georgiska 

sovjetrepublikens konstnärsförening. Beställningen gjordes och till Smolensk skickades mosaikerna, 

3x3 meter stora, uppdelade i 50x50 cm stora kvadrater som sedan, likt tapet, kunde limmas på 

hållplatsen. Mosaik till en hållplats kostade mellan 800 och 2000 rubel, ganska stora pengar på den 

tiden148. 

På en preikonografisk nivå noterar vi kvinnor och barn. På en ikonologisk nivå känner man 

kanske igen färgsymboliken och kläderna, man ser att detta är georgiska kvinnor och barn och att de 

dansar. Men eftersom situationen är tagen ur en större kontext förstår man kanske inte vad detta motiv 

gör i Smolensk. På den ikonologiska nivån inkluderar vi den större kontexten, nationernas vänskap i 

Sovjetunionen, den form av interna internationalisering och mellannationella kontakt som då fanns 

                                                        

147 Natjalnik upravlenija avtodorogi Moskva-Bobrujsk v Roslavle 
148 Olga Kamajeva, Mozaika epochi, Gorodnews, 2008-07-28 
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inom landet. På så sätt kan, om än en aning subtilt, budskapet om nationernas brödraskap spridas, i det 

här fallet vänskapen mellan den ryska staden Smolensk och delrepubliken Georgien. 

11.2. Dagsläget för den sovjetiska monumentalmosaiken 

I dagsläget plockas många av de sovjetiska mosaikerna bort, trots att många av dem, åtminstone om vi 

jämför med affischkonsten, bara representerar en lättversion av den socialistiska realismen. För på 

samma sätt som mosaikerna försvinner, blir också informationen om dem, mindre tillgänglig. 

Mosaikerna av de största konstnärerna finns det tillräckligt litteratur om; tunnelbanan i Moskva 

kommer inte göras om i första taget. Och i de fall där tunnelbanan byggs ut, så dekoreras också nya 

stationer med mosaiker som i likhet med Korins mosaiker påminner oss om till exempel den 

sovjetiska armens seger i stora fosterlandskriget. Men rör vi oss mot mosaikerna från 1960- och 1970-

talet, är informationen kring deras uppkomst och skapare mycket mer svåråtkomlig. Vissa sovjetiska 

konstböcker kan i Sverige hittas på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Detta är böcker som handlar 

om enstaka konstnärer och deras verk.  Men internet är sällan en källa. Om Bureas, Trunkovs och 

Zamkovs mosaiker från denna period finns knappast någon information alls att hämta på nätet, varken 

om deras konst, eller om konstnärerna själva. Detta, om något, illustrerar den bortglömda roll 

mosaikkonsten i det offentliga rummet från denna period har fått idag. 

Hur ser det ut för de sovjetiska monumentalmosaikerna idag? Bureas folkloristiska mosaik vid 

Chisinaus tågstation såg ut såhär i oktober 2009:   
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Figur 41. Bureas ”Gostepriimnaja Moldavia” idag 

Framför nedre hälften har man byggt små kiosker och matställen. Behovet av att önska folk 

välkomna till den Moldaviska sovjetrepubliken finns ju inte kvar. Kanske symboliserade denna 

mosaik mot sitt slut snarare undertryckandet från den ryska sovjetmakten än glädjen över att få leva i 

Moldavien? För att citera Tolstoj; ”Människans andliga djup är alltför komplext för att vi i 

monumentalkonsten bara ska uppfatta det budskap som konstnären programmerade in.”  

Allra helst hade man kanske velat riva mosaiken, men sådant är kostbart. Att bygga utanpå 

den kanske blev enklaste lösningen, även om resultatet idag, med en halv mosaik och en rad 

småkiosker kanske inte är det vackraste med hänsyn till den offentliga gestaltningen. 

Andra exempel på förfall är mosaikerna vid Idrottens Hus i Chisinau där bitarna lossnar och 

ramlar ner, och där ena byggnaden nu också innehåller ett kommersiellt etablissemang i form av ett 

kafé/en klubb. Mosaiker av idrottande människor som dekorerar Idrottens Hus vittrar helt enkelt 

sönder. Kanske finns det helt enkelt bara inte pengar till restaurering.   
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Figur 42. Mosaik i Sumqayit, Azerbajdzjan.  

Följande mosaik är från Sumqayıt i Azerbajdzjan: Vi ser tydligt hur mosaiken på väggarna 

ramlar ner och att den inte byggs upp igen. Även om motivet inte uppenbart är politiskt, prioriteras 

inte denna form för offentlig gestaltning. 

 
Figur 43. Mosaik med idrottstema, Chisinau, Moldavien.  

Ser vi på den alla första sovjetiska mosaiken från 1925, riksvapnen på Kievstationen i 

Moskva, så finns inte de längre kvar, utan har ersatts av Moskvas stadsvapen: 
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Figur 44. Kievstationen i Moskva idag 

11.3. Mosaikkonst i Ryssland och kringliggande länder i dag 

Den sovjetiska monumentalmosaiken är lika död som Sovjetunionen och detsamma gäller för 

den socialistiska realismen som doktrin för officiell konst. Mosaik däremot är en konstform som i sig 

har rötter troligtvis från den tid då människan först började göra konst. 

I Sovjetunionen fanns, som vi sett, en stark tradition för att arbeta med just mosaik, och en 

sådan tradition dör inte ut, även om de sociala och politiska förhållandena ändras.  



 
92 

.  

Figur 45. Mosaik av Mammed Amin Rasulzade 

Ovanstående azerbajdzjanska mosaik visar landets nationella färger och i mitten ett porträtt av 

statsmannen Mammed Amin Rasulzade, en av den första azerbajdzjanska republikens politiska ledare 

1918-20. Överskriften är ”Bir kəәrəә yüksəәləәn bayraq, bir daha enməәz!,” ”En flagga en gång hissad 

skall aldrig mer firas ner” 149, frasen som blev mottot till tjugohundratalets självständighetsrörelse i 

Azerbajdzjan.  

Mosaiken i sig kan på en preikonografisk nivå ses på som ett porträtt av en man, och för den 

utomstående tydligen en ganska viktig man150. På en ikonografisk nivå är det rimligt att anta att denne 

man har någon form av symbolvärde för det självständiga Azerbajdzjan eftersom han inte bara 

porträtteras, utan även har den azerbajdzjanska flaggans färger i bakgrunden och någon form av 

slogan ovanpå. På den ikonologiska nivån vet vi däremot vem mannen här, vi vet hans betydelse för 

landet och vi ser honom i en kontext där Azerbajdzjan blivit självständigt efter många år som 

delrepublik i Sovjetunionen. 

Vi tittar på mosaiken och vi jämför med andra mosaiker vi har sett. Jesu ansikte i fanan som 

hålls uppe av Dmitrij Donskoj i Korins mosaik? Eller kanske den mosaik som pryder baksidan av 
                                                        

149 Azeri: " The banner of liberty once hoisted will never be lowered again”. Fuad Akhundov, Democratic 
Republic of Azerbaijan Leaders (1918-1920) Mammad Amin Rasulzade – Statesman (1884-1955) (Elektronisk), 
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/61_folder/61_articles/61_rasulzade.html 2011-10-01 
150 Undertecknade trodde under lång tid att mosaiken porträtterade den moderne azerbajdzjanske landsfadern 
Heydar Alijev, tills jag fick det dementerat genom ett bildsök på Google. 
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denna uppsats? Även denna mosaik är från Baku, skapat år 1970 av konstnärerna G.B. Radzjanov och 

O.Ju. Sjichaliev för att dekorera ett av stadens tågdepoer. Finns det likheter mellan dessa tre 

mosaiker? Det kan du nu som läsare, genom att använda Panofskys metod försöka analysera.  

I Sankt Petersburg byggs tunnelbanan fortfarande ut. År 2005 öppnade stationen 

Komendantskij prospekt där följande mosaiker av A.K. Bistrov kan hittas.151 

  

Figur 46. Bistrovs mosaik vid Komendantskij prospekt Figur 47. Bistrovs mosaik vid Komendantskij prospekt 

Mosaikerna dekorerar tunnelbanestationens ingångsområde där kassorna och spärren är och 

där rulltrappan börjar, för övrigt den längsta rulltrappan i hela Sankt Petersburgs tunnelbanesystem 

med sina 128 meter. Väl nere på plattformen hittar vi 20 mosaikmedaljonger, alla med teman 

förknippade med luftfart och det stora fosterländska kriget. 

På en preikonografisk nivå ser vi piloterna, olika stadsmotiv, flygplan och inskriptioner i 

samband med 60-årsjubileet av det stora fosterländska krigets slut. 

På en ikonografisk nivå ser vi kanske männen, piloterna som symbol för de människor som 

kämpade för freden och som till slut segrade i kriget. På en ikonologisk nivå, när vi har mer 

bakgrundskunskap, vet vi att just i denna del av staden fanns det i början av 1900-talet en stor 

flygplats. Dock förbjöds flygningar härifrån år 1963 och på 1970-talet började man bygga bostadshus 

här152. På så sätt fungerar dessa mosaiker även som ett lokalhistoriskt minnesmärke, på samma sätt 

som till exempel mosaiken ”Upploppet i Kandievka” som vi analyserat tidigare. Temat är alltså inte 

                                                        

151 Dychanie Pitera, Stantsija metro Komendantskij prospekt (Elektronisk), http://s-pb.in/transport/stantsiya-
metro-komendantskiy-prospekt 2011-10-01 
152 Entsiklopedija Sankt-Peterburga Komendantskij aerodrom (Elektronisk), 
http://www.encspb.ru/article.php?kod=2803999831 2011-10-01 
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entydigt då mosaikerna både har nationell och lokal historisk anknytning, samtidigt som de även ingår 

i fredstemat.  

 
 

 
Figur 48. Samma mosaik. Foto: Johnny Friskilä 

Figur 49. Bild från MRAHs mosaikstudio där vi ser mosaiken 

blir till. Indirekt metod används när mosaiken sätts ihop för 

senare att monteras i tunnelbanan. 

 

 
Mosaikkonsten lever fortfarande i Ryssland. Traditionerna är långa och i dag precis som på 

1930-talet dekoreras nya stationer med motiv i mosaik. Den monumentala mosaikkonsten har i alla 

fall satt spår efter sig. Kanske går den röda tråden vidare in i vår tid. 
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Figur 50. Radzjabovs mosaik Oktjabr 


