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HERETISK TEOLOGI I FARGER1

- et essay om det arianske baptisteriet i Ravenna
skrevet av Bård Flaaten

INNLEDNING
Essayet2 vil forsøke å stille frem for leseren en opplevelse av det arianske baptisteriet

som er grunnlaget for drøftingen tilslutt. Enkelte utvalgte elementer vil bli undersøkt

nærmere, og målet er å komme til en bedre forståelse av det arianske baptisteriets

mosaikkdekorasjon. Først i essayet settes baptisteriet inn i en historisk sammenheng,

deretter kommer vi litt inn på det teologiske bakteppet og nevner kort arkitekturen som

mosaikken er en del av. Deretter avgrenses oppgaven, og etter det konsentrerer vi oss om

baptisteriets kuppelmosaikk. Denne fremstillingen ønsker å vektlegge sammenhengen

mellom bilder og liturgi, noe flere forskere innen feltet anser som fundamental3. Måten

det gjøres på er allikevel ikke alltid like tilfredstillende. For å trekke bilde og liturgi

nærmere sammen tar essayet i bruk et fremstillingsmessig knep: det innfører en imaginær

katekumen for å la beskrivelsen følge en tenkt liturgi4. Ariansk liturgi er lite kjent og vi

vet svært lite om deres holdning til akkurat dåp - derfor blir både kravet til leserens

velvillighet og essayets fallhøyde stor. Å spekulativt innføre en betrakter kan synes lite

vitenskapelig, men det gjøres her for å eksplisitt knytte beskrivelsen til funksjonskriterier.

Utgangspunktet er at subjektet gir blikket mening. Videre at vidt forskjellig mening

oppstår i møtet mellom et historisk monument og en museumsbesøkende fra vår tid, i

                                                
1 Tittelen er en hommage til prof. Torstein Tollefsens bok om ikoner: Teologi i farger.
2 Essayet ble til i Roma og helt vært avhengig av de deltagende studenters diskusjoner og prof. Petterson
energiske ledelse. Takk til dem alle.
3 Blant andre: Otto Simson synes å kunne være enig i dette, jfr. Simson, Otto  von: Sacred Fortress.

Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London: 1965, s. 75; og
Mathews, T.The Clash of Gods, Princeton 1995. s. 167; Se også Grabar, André: Christian Iconography – A

study of its Origins, Princeton Univ. Press: c1968 (1980), s. xli (i introduksjonen).
4 . ”As we try to reconstruct [the liturgical pageant], we are assisted not only by the liturgical texts but also
by the sanctuaries in which it was enacted. Here the mosaics are of special importance. If we may consider
San Vitale or Saint’ Appolinare Nuovo sacred stages for the enactment of the drama, the mosaics which
adorn them are stage decorations and settings eloquent enough to make us visualize the twofold vision of
history and eternity which the actual drama unfolded.”, Simson, Otto von: Sacred Fortress. Byzantine Art

and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London: 1965, s. ix
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forhold til en goter-katekumens opplevelse av sin egen menighets dåpskapell. Målet er å

la sammenhengen mellom bilde og liturgi være et levende fundament for fortolkningen.

DET ARIANSKE BAPTISTERIET I RAVENNA
Midt i Ravenna ligger det arianske baptisteri. Halvannen meter under gatenivå finner man

inngangen til den lille, oktagonale sentralbygningen som i nærmere 80-90 år ble brukt til

dåpseremonier av den arianske menigheten i Ravenna. Det var ostrogoteren Teodrik,

konge i Ravenna fra 493-526 som lot det bygges. Som de fleste kristne gotere5 var

Teodrik kristen på ariansk vis6. Under den ariansk-kristne herskeren var dette ett av

mange baptisterier i Ravenna, hvorav hvertfall to var arianske og ett var ortodoks7.

Teodriks tolerante holdning til divergerende retninger innenfor kirken ble en kort

ordning. Da den bysantinske keiseren Justinian inntok Ravenna ble det religøse miljøet i

Ravenna raskt gitt en mer éns karakter8.

Baptisteriets arkitektur er typisk for Ravennas andre sakrale bygninger. Det er en

mursteinsbygning med relativt store buede vinduer og gesimskant laget av skråstilte

mursteiner. Om bygningene var dekorert med inkrustasjon og stukk vites ikke men de

anses for å ha fremstått slik de gjør idag. Baptisteriets oktagonale planløsning er

tradisjonell. Den åttekantede bygningsformen kan assosieres med inkarnasjonen av

Kristus, som i kristen tro regnes som den åttende skapelsesdag. Oktagonalformen er en

bygningsteknisk tillempning av rundbygningen, og disse har tradisjonelt blitt brukt til

små templer9 til ære for  ulike guder, men viktigst av alt er nok at formen tradisjonelt har

                                                
5 Ulfilas misjon som begynte under den arianske keiser Konstantius var goternes første møte med
kristendommen og ble befestet på en svært hierarkisk-patriarkalsk måte: hvis høvdingen ble kristen så
fulgte alle hans menn også. Man kan også spørre seg hvor kristne de til å begynne med var, og om deres
assimilasjon av kristendommen mer var langsiktig og kulturell.
6 Litt enkelt vil det si at deres teologi var anti-trinitarisk, med en prinsipiell holdning til å vite hva/hvem
Gud var. De var sterkt påvirket av den teologiske skolen som starter fra St. Lucian og som senere skulle
kjennetegnes som arianisme etter retningens mest innflytelsesrike person, Arius – biskop i Aleksandria og
erklært kjetter.
7 Simson, Otto G. von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna. The University of
Chicago Press, Chicago: 1965, s. 71
8 Justinians økende religiøse fanatisme ble verre på slutten av Justinians liv. Se f.eks. Simson, Otto G. von:
Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna. The University of Chicago Press, Chicago: 1965,
s. 69
9 Vesta-templet i Roma for eksempel.
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blitt brukt til mausoleer. Rundbygningens assosiasjon til død og åttekantens assosiasjon

til Kristus passet godt til en bygning ment for dåpsseremonier. Dåpen er for den kristne

en personlighetens død og gjenopstandelse i Kristus. Allikvel kan vi si at

oktagonalformens utbredelse også avhang av at Konstantins første baptisteri i Roma, San

Giovanni in Laterano10, også var åttekantet. Det ble grovt forklart en tradisjon i kirken

sålenge voksendåp var det vanlige. Mer om dette under, og nok om den utvendige

arkitektur.

DET ARIANSKE BAPTISTERIETS MOSAIKK
Når man kommer inn i det ariansk baptisteriet er det lett å bli slått av rommets asketiske

enkelhet. Kuppelmosaikkens klare fremstilling av sitt motiv bruker få farger, med store

flater i gull, grønt og hvitt. Kuppelen er delt opp i to felt, en stor sentralt plassert

medaljong, et oculus, og en sirkelfrise rundt. De to feltenes motiver er: Kristus som døpes

i oculus; og en prosesjon av tolv menn som går mot en trone rundt sentralfeltet, med

hodene inn mot oculus. Mosaikken i oculus viser en ung Kristus som står med hendene

langs siden og vann til over livet. På hans venstre side ser vi en rørslig og bamsete

Johannes Døper, og på Kristi høyre side en mann med skjegg som symboliserer

Jordanelven. Fargene er ganske symmetrisk balansert og bildets dynamikk er stilisert og

rolig. Prosesjonen i sirkelfrisen rundt oculus er også uten voldsomme, visuelle effekter.

De rytmisk plasserte skikkelsene i hvitt antyder liten bevegelse eller til og med stivnet ro.

Alt dette kan nesten få betrakter til å godta dåpskapellets nakne mursteinsvegger som en

del av bygningens regi. Ikke langt unna ligger et annet, femti år eldre dåpskapell som

kalles det ortodokse baptisteri. Der er kuppelmosaikken også en stor medaljong

omkranset av apostlene i prosesjon, og likheten gjør det naturlig å anse det arianske som

tydelig påvirket av det ortodokse baptisteri. Det ortodokse baptisteriet har svært godt

bevart stukk, inkrustasjon og apsidemosaikker. Å si noe om hvordan dekorasjonene i det

arianske baptisteriet ellers kan ha sett ut da det stod ferdig i første halvdel av 500-tallet er

ikke lett. Ikke bare fordi baptisteriet er et av de tidligst bevarte og fra en tid hvor vi ikke

                                                
10 I 326 eller 327 la Konstantin grunnsteinen til ”the royal octagon” i Antioch, en helligdom til ære for
Kristus. Se Simson, Otto G. von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna. The University
of Chicago Press, Chicago: 1965, s. 8
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kjenner til om noen faste billedprogram for baptisterier var utviklet, men også fordi

baptisteriet opprinnelig var ariansk, det vil si anti-trinitarisk og kjettersk. Kanskje har

baptisteriet hatt dekor som ble sett på som like heretisk som deres trosbekjennelse?. Slik

baptisteriet står idag, uten hverken dåpsbasseng, gulvmosaikk, dør- og vindusdekor eller

de åtte, oktagonalt plasserte veggenes mulige mosaikkfremstillinger, fremstår dette som

ganske typisk for arianismens skjebne. Det som finnes igjen etter den arianske, anti-

trinitariske delen av den kristne kirke har gjennomgått en sensur, både billed- og

tekstmessig. I likhet med at det som har fått lov til å bli stående av arianske mosaikker og

monumenter er det som er blitt godtatt av den ortodokse kirke, så er også det som finnes

av arianske tekster og viten om den arianske lære, liturgi og selvforståelse det som finnes

av fragmenter gjengitt i ortodokse teologers refutasjoner av ariansk teologi. Det er

seierherrene som skriver historien og seierherrene som brenner bøkene med de tanker

som skal fortrenges; det er også seierherrene som skriver sitt navn på

monumentalhistorien og som river ned og ødelegger bilder og symbolikk som skal

glemmes.
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TO SPØRSMÅL OM KUPPELMOSAIKKEN I DET ARIANSKE
BAPTISTERI
Det arianske baptisteriets kuppelmosaikk har altså overlevd. Er det fordi

kuppelmosaikkens ikonografi hverken ble ansett som heretisk eller særegent arianisk?

Disse to elementene henger nøye sammen, men er ikke helt analoge. I essayets neste del

skal vi undersøke kuppelmosaikken i det arianske baptisteriets ikonografi og ikonologi.

Etter en kort diskusjon om mosaikkens heretiske karakter skal vi i siste del skal vi ta for

oss det kanskje mest interessante spørsmålet: om kuppelmosaikkens ikonografi har noe

særegent ariansk ved seg.

DET ARIANSKE BAPTISTERIETS KUPPELMOSAIKK
Mosaikken i det arianske baptisteriets kuppel er i to felter. En bord deler hele kuppelen

inn i en stor sentral plassert oculus med en diameter som tilsvarer hele kuppelens radius;

og en frise som går i sirkel rundt oculus. Borden dannes av et kornaks på rød bunn

avgrenset mot ett blått ytterfelt på hver side. Kornakset i gull går ubrutt rundt hele

sirkelen og vokser inn i seg selv. Vokseretningen til akset går med sola, eller fra venstre

til høyre. Kornaks står sentralt i kristen ikonografi og er vel verdt å bruke litt tid på.

Mosaikk11 i et dåpskapell skal bygge oppunder bygningens funksjon, ikonografisk og

semantisk. Det gjør det også her. Mosaikken er beregnet på den som skal døpes og de

som er tilstede. I en dåpshandling skal en kristen som ennå ikke er helt innenfor et

brorskap initieres. Han/hun som skal døpes har riktignok vært katekumen12 en tid, men

har dåpsseremonien igjen for offisielt å kunne gå inn i menigheten, og personlig for å

                                                
11 Mosaikk er på mange måter en del av bygningen og ikke et bilde som fortolkes for seg selv, som et
uavhenigig hele, slik et flyttbart staffelimaleri må. Mosaikker bør derfor knyttes nært opp til arkitekturen.
Særlig blir dette tydeligere etterhvert i bysantinsk kirkekunst. Otto Demus har i sin analyse av bysantinske
kirker vist hvordan mosaikkene går inn et samspill med bygningens retninger, akser og elevasjoner til et
fasttømret program.
12 Tradisjonen med voksendåp er den opprinnelige. Det er først med arvesyndslæren og læren om Guds
ensidige Nåde, som i hovedsak kan tilkjennes kirkefaderen Augustin, at barnedåp begynner å oppfattes som
både riktig og bra.
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kunne og legge sitt gamle liv bak seg - og stå opp igjen som nyfødt i Kristus13. Helt i tråd

med det vi nevnte over om at baptisterier ofte fikk form som et mausoleum for å vise at

dåpen var en slags død, kan vi knytte hveteaksborden til død og gjenoppstandelse. Jesu

ord om hvetekornet: ”Dette sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør,

forblir det bare ett korn. Men om det dør, gir det rik frukt.”14. Denne teksten fra

Johannesevangeliet kan henspeile på Kristus som selv må dø på korset for at Nåden skal

spres, men også til katekumens ’farvel’ til sitt tidligere døende eksistens og som skal la

det ”falle til jorden” og gi rik frukt og liv. Korn- og brødmetaforer finnes i alle

evangeliene og vi kan tenke oss at betrakteren, den som skal døpes, vil påminnes om

disse. Bibelstedene og det uendelige hvetakset viser fremover til Kristi ord om seg selv:

”Jeg er livets brød”15 og innstiftelsen av nattverden som den døpte nå får anledning til å

fullt ta del i.

                                                
13 Skal ikke her forsøke å antyde en eventuell forskjell på dåpshandlingens innhold hos arianistene i forhold
til de ortodokse. I den grad det i det hele tatt lar seg gjøre, se diskusjonen nedenfor om baptisteriets
arianske karakter.
14 Joh. 12, 24-25.
15 Joh. 6, 49.
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Når vi går nærmere inn på de to feltenes motiv og ikonografi kommer vi til å sette

mosaikkene i sammenheng med selve dåpskapellet og seremonien som det var laget for å

romme. Den største forskjellen på idag og hvordan baptisteriet opprinnelig må ha sett ut

er, sammen med den forsvunne veggdekorasjonen, mangelen på et dåpsbasseng. Det var

lenge vanlig å bli døpt i en elv, men vi kjenner innendørs dåpsrom fra cirka 24016. Med et

innendørs baptisteri ble hvertfall muligheten for å kunne iscenesette seremonien bedre.

En viktig detalj var at dåpskaret var stort, ettersom hele kroppen skulle døpes17. For å

finne eksempler på slike tidsriktige dåpsbasseng, trenger vi ikke å bevege oss langt. Det

ortodokse baptisteriet i Ravenna fra 458 har et slikt dåpsbasseng, og størrelsen er ganske

imponerende. Bassenget er tre meter i diameter står midt i et oktagonalt baptisteri svært

likt det arianske. Det er naturlig å tenke seg et liknende i baptisteriet vi diskuterer. Med et

slikt dåpsbasseng som ganske nøyaktig ville være på størrelse med oculus rett over, villle

gjøre at sirkelfeltets prosesjonsfrise hele tiden var parallelt og over de tilstedeværende i

rommet. Det er sannsynlig at kuppelmosaikken ville påvirket prosesjonene i dåpskapellet;

at den var ment å skulle leses i forholdet til prosesjonen. Den store oculus med Kristi dåp

ville ikke sees ordentlig nært eller undenifra før betrakteren, den som skulle døpes, var

oppi dåpsbassenget. Fremstillingen videre vil derfor18 følge seremoniens regi av

kuppelmosaikkens to deler og ta for seg sirkelfrisen først og deretter oculus med Kristi

dåp i følge med en imaginær katekumen19, en dåpskanditat.

SIRKELFRISEN RUNDT OKULUS
I det store ytterfeltet som omkranser okulus og går helt ut til kanten av kuppelmosaikken

ser vi tolv menn, som kan identifiseres som apostler, med tunika og kappe. Bakgrunnen

de står mot er helt i gull, og et grønt felt utgjør bakken de står på. Ansiktene er i en slags

                                                
16 Det kristne kapell i Dura Europos
17 Det var riktignok teologiske diskusjoner blant ny-arianistene om hvorvidt man skulle døpe hele kroppen
eller bare livet og opp. Se mer om dette i Kopecek, Thomas: ”The neo-arian controversy”. Men dette var
mer eller mindre en trend blant de fleste kristne.
18 Simson om mosaikkers forhold til liturgien og at dette var viktig og selvfølgelig i forbindelse med
ombygging av S. Appolinari Nuovo: ” [...] Agnellus sought to adapt the mosaic decoration to the liturgy of
his church” i: Simson, Otto G. von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna. The
University of Chicago Press, Chicago: 1965, s. 71
19 En som er under opplæring og får undervisning i den kristne tro og som tilslutt skal døpes og opptas i
menigheten kalles en katekumen.
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”nesten”-en-facé: alle stirrer litt til siden og forbi betrakter. Apostlene har alle en glorie i

grått med med blå ytterkant og rød sirkelomramming. Kroppene derimot er tydelig vendt

i tre-kvart profil mot betrakteren. Noen av apostlene synes å være midt i et steg, andre har

midlertidig stoppet opp men alle har retning mot en rikt dekorert trone med et stort kors

av gull og edelstener stående oppå en pute. Over korsets tverarmer henger et blått klede. I

hendene holder alle apostlene en krans, unntatt de to som står nærmest tronen. Apostelen

til høyre for tronen holder nøkler, og apostelen til venstre har bokrull. Mellom alle,

unntatt de to som har tronen mellom seg vokser det ganske stiliserte palmer med frukter,

antagelig dadler og palmene har en relativt liten krone av blad.

Inngangen til dåpskapellet er usymmetrisk

anlagt i forhold mosaikken i taket. For den

som skulle døpes, katekumen, som gjennom

dåpen skulle begynne det kristne livet, i dette

tilfellet i en ariansk-teologisk forståelse20, så

ville det være naturlig om seremonien fulgte

det uendelige hveteaksets retning, óg retningen

apostelprosesjonens har ved inngangen.

Han/hun vil gjennom seremonien så og si slå

følge med apostlene, det første jødekristne

brorskapet. Apostlene i det arianske baptisteri

har som vi har nevnt ikke blikkontakt med

betrakter. De synes å se litt forbi, hvorfor er

litt vanskelig å si. Kanskje fordi mosaikken er en del av en iscensettelse for katekumen? -

Og at når han/hun er i denne delen av seremonien ennå ikke er en innvidd og at det

manglende blikkmøtet er nettopp grunn til det? Dette har allikvel liten betydning, men én

slags identifikasjon finnes allikevel mellom apostlene og menighetens dåpsbarn. Alle

apostlene, unntatt de to nærmest tronen med henholdsvis nøkler og bokrull, har et litt

underlig, barskt utsteende. Flere av dem har frisyrer med en utpreget tydelig pannelugg,

frisert bart og skjegg. Enkelte av apostlene har skjeggfrisyre som mest av alt ligner på en

                                                
20 Mer om dette under i diskusjonen om baptisteriets arianske karakter.
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mote á la 1976 med bart og kinnskjegg som kanskje allermest minner det moderne

mennesket om rock’n’roll, Woodstock og vide slengbukser. Moten vi ser er antagelig fra

Teodriks hoff, eller kanskje er det en typisk gotisk sveis. På en mynt preget med Teodriks

portrett kan vi se ham med tydelig pannelugg, tynn bart og skjegg som går på undersiden

av kinn og hake.

Etter at prosesjonen liturgisk har slått følge med apostlenes prosesjon i taket, så vil

katekumen komme parallelt med apostelen med nøklene. Den karakteristiske hårfrisyren,

nøklene i hånden og plasseringen på høyre side av tronen gjør at vi raskt identifiserer det

til å være apostelfyrsten St. Peter. Peters21 attributter, nøklene, peker til tekststedet i

Matteusevangeliet22 hvor St.Peter får løfte om å få overrakt ”himmelrikets nøkler”23.

Dette løftet får Peter på grunn av sin tro, som Jesus sier,litt fortolket, er av en ”ikke-

empirisk art”: ”kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen”24.

For det er på den ubetingede troen at Jesus vil og skal etablere sin kirke. Kanskje ville

katekumen her måtte erklære sin tro gjennom å si menighetens trosbekjennelse (den

arianske). Ifølge Simson var det følgende ordveksling mellom prest og katekumen under

en dåpsseremoni på denne tiden25: Prest: Hva ber Guds Kirke om? Katekumen: Tro!

Prest: Hva gir troen deg? Katekumen: Evig liv!. Peters figur forstår vi passer godt her.

Deretter står betrakteren, den som skal døpes, parallelt med tronen som

apostelprosesjonen i mosaikken går til. Hva betyr den? Stolen minner om en hetoimasia –

”den tomme trone” – som ofte kan ha en bok på setet. Hetoimasia, er et motiv som viser

tronen i himmelen klargjort for Dommens dag26 og viser til en endetidsforestilling som

kan leses i Johannes åpenbaringer27. Ikonografien rundt den tomme trone kjenner vi fra

bysantinsk kunst og er et relativt sjelden syn i vestriket. Nå var riktignok Ravenna en

slags østlig utpost i en periode både før og etter den gotiske Teodriks styre, noe som både

                                                
21 Peterfiguren ser svært restaurert ut men jeg velger å se bort ifra det. Det er ingen grunn til å tro at det stod
en anne person der på denne tiden.
22 Mat. 16, 19.
23 ’Himmelriket’ er en omskriving av Guds rike, benyttet av jødene som helst ikke omtalte Guds rike høyt i
tide og utide. (Bibelen utg. 1978, 15. utg. 2001). Etterhvert har begrepet fått en litt stivere og konkret
fortolkning. Se f.eks. ”Evangeliet Q”.
24 Mat. 16, 17-18
25 Ortodoks seremoni
26 Se nedenfor i diskusjonen om kranser
27 Åp. 4, 2
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bekreftes av byggeskikk og mosaikkutsmykninger, men hetoimasia-motivet ble utviklet

på et senere tidspunkt28. Tronen betyr muligens her noe annet. Blant annet er det blitt

foreslått at tronen referer mer generelt til tilstedeværelsen av det Guddommelige29. Denne

tronen har i tillegg et kors med et klede over tverrarmene og kan enten antyde Kristi læres

guddommelighet, eller Kristus selv.30

                                                
28 Oxford Dictionary of Byzantium, vol 2. Oxford Univ. Press, New York: 1991 (Hetoimasia)
29 Oxford Dictionary of Byzantium, vol 2. Oxford Univ. Press, New York: 1991 (Hetoimasia)
30 Om det er Kristus selv eller hans lære ville muligens kunne passe bedre eller dårligere for enten
arianistene eller de ortodokse. Motivet finnes imidleritid også i det ortodokse baptisteriet. Se nedenfor
under overskriften: ”Det arianske baptisteriet – heretisk eller ikke?”.
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For igjen trekke inn forholdet mellom mosaikk og seremoni, så la oss gå tilbake til

katekumens prosesjon. Etter en trosbekjennelse kan vi tenke oss at katekumen ber til

Kristus Messias, Frelseren og takker for Nåden Han har gitt menneskene. Deretter går

prosesjonen videre fra tronen og møter apostlene istedet for å gå med dem. Den første

seremoniprosesjonen møter er apostelen med bokrull og karatkeristisk skjegg og høye

panne. Vi identifiserer ham som Paulus, den andre apostelfyrsten, rettelig ved Kristi

trones venstre side. Hans attributt er bokrullen som viser til Paulus’ skrifter som ikke er

skrevet via tradisjon og overlevering, men gjennom Pauli kontakt med Gud, den Hellige

Ånd31. Paulus er grunnleggeren av den ikke-jødiske delen av kristendommen32 og dermed

også en spesiell apostel for den arianske goterbefolkning i Ravenna på Teodriks tid. Fra

Paulus møter prosesjonen i seremonien apostlene som allerede er døpt33 mot

gullbakgrunnen på vei mot tronen med Kristi kors. Gullbakgrunnen som gir en følelse av

transcendalitet og hellighet34 og er med også med på å spre lys og gi mosaikkmotivet liv.

Vi tenker oss at gjerne at prosesjonen hadde med levende fakler og lamper som nok ga

mosaikken med flakkende lys et skjær av nestenvirkelighet, gjorde dem til levende

symboler i virkeligheten. Apostlene går i en verden av lys og guddommelig skjær mellom

fruktbærende palmer. Det viser til kristendommens tro på at et liv med Gud i Kristi Nåde

er et fruktbart liv, og er et fast motiv fra de tidligste mosaikker i Roma og andre steder. I

sine hender har de kranser i gull med en edelsten i front. Hvorfor bære de frem kranser til

Kristi trone? Vi har ovenfor omtalt prosesjoner som sentrale i den kristne liturgi. Ifølge

Thomas Matthews kommer ikonografien rundt prosesjoner direkte fra kirkehandlingene

og ikke fra andre ikonografiske kilder. Tidligere har det vært en teori om at frembæringen

                                                
31 Paulus er selv ikke redd for si dette selv i f.eks. Gal. 1, 16. kommer det sterkt til uttrykk. Hans Ånd er
omvendt av Kristus selv, ikke av o verleveringer og beretninger i tradisjonen. Hans misjon er hos likeverdig
i sin opprinnelse som Peter selv (Gal. 2, 8.) og
32 Gal. 2, 8: ”for han som gav Peter kraft til apostel-tjeneste blant de omskårne, han gav meg kraft til det
blandt hedningene”.
33 Det står ikke rett ut at apostlene ble døpt noe sted. Johannes ev. Forteller at Jesus og disiplene døpte
sammen med Døperen etter Jesu dåp.
34 Gull har lenge før kristendommen blitt brukt for å opphøye, vise og symbolisere guddommelighet.
Athenestatuen i Phidias’ tempel er ett eksempel. Romerne hadde samme tradisjon, som senere også smittet
over på statuer som i Augustinsk ånd var eller ble deifisert. Marc Aurel statuen på Kapitolhøyden er et
kjent eksempel på dette.
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av kranser, seierskranser har rot i keiserlig hoffetikette35 rettet mot keiseren på tronen, og

som i vanlige tilfeller er byttet ut med den tronende Kristus. I dette eksempel er Kristus

representert av korset, det kunne óg bety at alle apostlene ønsker å vise den korsfestede

Frelser ære ved at alle bærer frem vakre kranser. Mathews er svært kritisk til å la

keiserikonografien være forståelsesparadigmet i den tidligkristne kunsten. Bruken av

kranser er i utgangspunktet religiøs og var en umistelig del av all bruk av hellige statuer

og templer. Keiserliturgien brukte også dette fordi det fantes et ønske om å gi hoffets

tilskuere assosiasjoner til kransenes religiøse bruk. Keisernes bruk av kranser har rot i

dette, mener Mathews36. Det er først med Augustus at keiserne i Roma blir deifisert, og

da er det også en importert tradisjon som føltes fremmed for romerne37. Samme forfatter

har alternativt forsøkt å forklare bruk av kranser i sammenheng med

begravelsestradisjoner. Begravelseskranser ble satt på den døde som et symbol på alt som

var vunnet i ”livets kamp”38 For eksempel har man tidligere ment at tradisjonen kom fra

seierskranser i olympiske leker. Hvorfor skal egentlig apostlene bære frem en

begravelseskrans til Kristus? Riktignok mener han at den representerer, symboliserer en

slags seierskrans som, etter f.eks. en seier i en olympiade skulle bære frem til

tempelstatuen i hjembyen. Mathews sier avslutningsvis om kransene: ”They were the

crowns that the Apostles had won by their deeds and their martyrdom, and they were the

crowns the neophytes shared through their renunciation of the world.”39. Det virker som

at Mathews har sett noe viktig her, kransene har noe med den jordiske død å gjøre.

Mathews har gode belegg i Johannes åpenbaring hvor De Eldste på ytterste dag: ”faller

ned for ham som sitter på tronen [...] og kaster sine kroner ned for tronen”40. En annen

mulighet er at frembæringen av kransen skulle bety en slags avvisning av verdien av det

vanlige livet, så kan også frembæringen av begravelsekronen rett og slett symbolisere at

man som kristen ikke trenger noen begravelseskrone lenger, ettersom man har startet på

                                                
35 Som Mathews ganske polemisk sier om kunsthistoriekernes hang til en slik type forskning: ” [...] and to
art historians, conditioned to look for such associations, crowns suggest connections to imperial
ceremonial”. Mathews, T: op.cit. s. 157.
36 Ibid. s. 163
37 Charles, Freeman: The closing of the western mind: the rise and fall of reason, New York: Knopf, 2003.
Kap. om Augustus.(Ikke mulig å finne boken i Roma).
38 Mathews, T.: op.cit. s. 163
39 Mathews, T. : op.cit. s. 164
40 Joh. Åp. 4, 10
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det evige livet etter døden. Det som for en ikke-frelst hedning er ’liv’, kan for en kristen

nyfrelst fortone seg som ’død’. Prosesjonsfrisen er apostlene som går mot Kristus for å bli

kvitt bergravelseskronen – med Kristus trengs den ikke lenger. Evig liv – fra dåpen og til

evigheten er det glade budskap katekumen får fra prosesjonsfrisen over ham, i

prosesjonen rundt det store dåpskaret i hans/hennes kanskje livs viktigste seremoni.

Apostelbrorskapet som er på vei mot tronen med Kristi kors og klede , som i mye kan

minne om mennesker han selv kanskje kjenner, med sitt barske og pyntede utseende -

etter Ravenna-gotisk - er forløperne til menigheten i Ravenna; disse menneskene som i

seremonien akkurat nå foretter hans sivile død og hans åndelige gjenfødelse. Dette

brorskap skal katekumen snart bli en del av: han vil anerkjennes av dem, som de skal

anerkjenne ham; akkurat slik Jesus Kristus ble anerkjent av jødefolket og som han

anerkjente; akkurat slik skal Kristus anerkjenne ham og han skal anerkjenne Kristus. Han

skal gi sitt sivile liv for Kristus, og Kristus skal gi åndelige gjenfødelse og evig liv til

ham. Katekumen er nå kommet parallelt til det punktet hvor prosesjonsfrisen begynner og

to apostler står rygg mot rygg.  Det er her det begynner for katekumen også. Kanskje ville

seremoniprosesjonen ha lest fra Bibelens beretning om Jesu dåp. Katekumen kunne

deretter gå opp i bassenget.

Oppi bassenget, muligens sammen med en pastor, ville katekumen stå rett under oculus.

Prosjesjonsfrisen ville være over de andre i seremonien - de som allerede var innviet,

døpt og en del av apostlenes brorskap. Hva ville være naturlig å gjøre nå? Hvis vi går til

det ortodokse baptisteri hvor veggenes dekorasjon fortsatt er ganske inntakt kan vi

muligens få en idé om hvordan veggene var organisert i det arianske baptisteriet. Det er

ikke usannsynlig at den seremonien som ble holdt i det arianske dåpskapell var ganske

likt det ortodokse41. I den arianske strid ble Kirken delt av en ganske avansert debatt om

forholdet mellom Kristus og Gud Fader. Denne striden var nærmest i sitt vesen filosofisk-

filologisk, og utkrystalliserte seg ikke i noe annet såvidt vi vet i en annen trosbekjennelse

og bare kanskje i en annen måte å omtale, oppnå og leve ut Kristus på42. Tekstene som er

                                                
41 Otto Simson synes å kunne være enig i dette, jfr. Simson, Otto  von: SaSacred Fortress. Byzantine Art

and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London: 1965, s.75
42 I boken: Early Arianism – A view of Salvation, forsøker Greg & Groh å vise at det var oppfatningen av
hvordan man ble frelst som var den egentlige forskjellen på arianister og andre, og at ”Faderen og Sønnen”-
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skrevet i mosaikk i apsidene i det ortodokse baptisteri kan vi lett se for oss på ett eller

annet tidspunkt i seremonien ble lest opp der. Når katekumen står i dåpsbassenget ville

dette vært passende. I det arianske baptisteriet ville selvfølgelig de fire apsidene heller

inneholdt en tekst av sentrale arianske teologer, eller tekststeder som for arianisten

understreket den arianske tolkning av Kristi lære. Etter å ha lest disse høyt, eller sagt noe

i forbindelse med disse, kunne katekumen la seg døpe ved å si hva han tror på: det gode,

Kristus og Gud; og at han tar avstand fra det onde og dets vesen. Katekumen kan senkes

ned i vannet under bildet av Kristi dåp.

Bildet innenfor hveteaksborden som danner oculus er plassert slik at bakken er der hvor

prosesjonen i mosaikken starter. Det er ingen

inskripsjoner i mosaikken, men også dette motivet

ligner ganske mye på oculus i det ortodokse

baptisteri: Jesus står i midten med glorie i gull

med gul og rød ytterstrek.. Over seg har han duen,

den Hellige Ånd, som nærmest spruter en blå

stråle eller en flamme inn i hodet på Jesus.

Armene hans henger ned langs siden, kroppen

virker svært ung og har nærmest en

ungdommelig fedme som best kan

karakteriseres som ”valpefett”. Kroppen

har en svakt buet, nesten gotisk S-form, og

begge bena som kan skimtes i vannet står

svært støtt på elvebunnen. Han ser med sitt

skjeggløse ansikt og store

                                                                                                                                                 
relasjonen bare var der uenigheten utkrystalliserte seg. Se: Gregg, Robert C. og Dennis E. Groh: Early

Arianism – A view of Salvation, Fortress Press: London, 1981.
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”transendentale”43 øyne litt til siden og opp. Jesu blikk er uanstrengt, rolig og mildt. Hans

lange hår legger seg oppå skuldrene og kroppen virker utpreget lite maskulin.

Hva kommer denne mangelen på maskulinitet av? Dette er ikke uvanlig. I tidlig

sarkofagkunst er det vanlig med en ganske ung Jesus. En slik ungdommelig

Kristusfremstilling var vanlig til et godt stykke ut i 4. århundre44. Etterhvert, som følge av

de teologiske stridighetene i det 4. århundret, begynner man i moderkirken å fremstille et

mere ”højtideligt billede av Jesus”45. Det virker tilsynelatende riktig og logisk med en

slik utvikling. Thomas Mathews har derimot påvist at det slik ikke er slik. En

ungdommelig fremstilling av Kristus viser han med eksempler fra apsemosaikker i

Blessed David i Thessalonica fra 425-450; altså etter at arianismestriden var avsluttet.

Sarkofager fra 5. århundret trekker han også frem46. Om bildet var ment å skulle være

feminint gjenstår vel å forklare. Selv om vi vet at det kanskje lettere fantes sterke kvinner

blant de tidlig kristne så synes det å være overdrevet å si at de justerte sitt Kristusbilde for

at kvinnene enklere skulle kunne identifisere seg med ham47. Med Rafaels bilde: Kristus

som velsigner
48

, som er utgpreget feminin, ung og skjeggløs, sier Mathews: ” [...] it

appears that people were not uncomfortable with such a Savior”49. Mathew trekker frem

at tidligkristne tenkere, for eksempel Origenes, forstod denne ”polymorfe karakter”50 som

noe essensielt ved Jesus. Origenes mener at Kristus kunne ut fra situasjon og ønske ta den

formen han ville51. Dette er i og for seg uproblematisk52, og til vår bruk kan vi si at det gir

mosaikkunstneren spillerom, men det gjenstår fortsatt å avsløre intensjonen bak

mosaikken. Allikevel, selv om Kristus i oculus er en utpreget yngling; så er de to andre

figurene på hver side av ham ikke det. Johannes Døperen og den personifiserte Jordan-

elven fremstilt som en romersk elvegud med vannflommende krukke og hummerklør til

                                                
43 L’Orange H.P. Eassay om Konstantins portrett i: H.P. L’Orange Sentrum og perifiri: ni utlalgte eassays,

Oslo: Dreye, 1973
44 Bay, Sv. Aage: Kristen forkyndelse i gammel-romersk kunst. Odense: 1977. s. 52
45 Ibid. s.53.
46 Mathews, T.The Clash of Gods, Princeton 1995. s. 130 og 131.
47 Han sier: ” [...] but in the Arian, the Christ [...] is the hermaphroditic Christ with whom both men and
women might identify”, Mathews, T.The Clash of Gods, Princeton 1995. s. 157
48 Raphael, Christ Blessing, Brescia, Pinacoteca i: Mathews, T.The Clash of Gods, Princeton 1995, s. 123
49 Mathews, T.The Clash of Gods, Princeton 1995. s. 123
50 Ibid. s. 139-40
51

52 For eksempel til historien om måltidet i Emmaus passer det svært godt.
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horn er begge bamsete og voksent mandige. Hvorfor denne kontrasten? Den vakre, bløte

Kristus med sitt uutgrunnelige smil bærer på en hemmelighet, en mening som vi må

tilbake til den imaginære katekumens dåpsseremoni for å komme nærme og forstå.

Dykket under, kan vi innbille oss, at katekumen i noen sekunder tenker et siste farvel til

sitt gamle jeg, mens han ullent hører lyden av den arianske anti-fonisk sangliturgien, som

arianistene var først ute med å ha i sine seremonier53. Lyset fra faklene på sidene gir lys

til rommet og til kuppelen som han uskarpt kan skimte gjennom vannet. Flammene lager

lys og liv i de glimrende veggene, og lysskjæret når helt opp til det store oculusfeltet som

henger som en sol over katekumen, og stirrer ned mot vår katekumen. Under vann ser

bildet uklart ut, men sirkeloculus skinner sterkt i gull og han vet motivet: Jesus Kristus

som blir døpt – akkurat som han er iferd med å bli.

Brått blir han dratt opp av vannet og sangen, lyset og synet kommer tilbake. Med blikket

festet på bildet av Jesu dåp i gulloculus ser han opp og ber. Vi kan lett tenke oss det

overveldende inntrykket. Kristusskikkelsen han ser er ung, og katekumen, føler seg lik,

han er født på ny: han har ”fått barnekår”54 igjen. Den nydøpte betrakter, som ikke lenger

er katekumen, har tatt steget inn i menighetens brorskapet, og føler seg kanskje like ung

som Kristus i oculus. Han har dødd og er født på nytt. Antifonisk sang fyller rommet, og

den døpte går opp av bassenget samme vei som gikk nedi. Tar på en kjortel55 og tar nå

parallelt følge med apostlene ned mot tronen. Symbolsk bærer han/hun, i troen, sin

begravelseskrone med seg – den trenger hun ikke lenger – legger den fra seg med en gest

eller tanke og prosesjonen stanser ikke før de kommer ut.

Utenfor den åttekantete mausoleumformede bygningen er den mystisistiske liv/død-

seremonien over. Den døpte gratuleres med rørt glede over det han har gjort. Fra nå av er

livet som kristen bror lagt:  ”Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker

brødrene; den som ikke elsker, blir i døden”56.

                                                
53 Mathews, T. : op.cit. om prosesjoner i kap. Convergence
54 ”Forat han skulle kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.” Gal. 4, 1-6
55 Han tar på en kjortel, kanskje av ”ett klede” slik som omtales i Bibelen om Jesu kjortel.
56 Apostelen Johannes’ første brev: 3, 14
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KUPPELMOSAIKKEN - HERETISK ELLER IKKE?
Som vi har sett er det eksisterende billedprogram i det arianske baptisteriet ganske

innenfor det vi forstår som ortodokst. Det finnes ingen elementer som må forstås som

heretiske. Mosaikkene følger Bibelteksten og kan belegges med tekststeder fra Bibelens

kanon. Hva som kan ha vært brukt som dekor ellers i baptisteriet kan man  bare

spekulere i. Det er ikke umulig at det ortodokse baptisteri har blitt brukt som modell for

arianistenes dåpskapell. Apsidemosaikkene som finnes der og som har ulike ortodokse

tekster, kunne ha eksistert i det arianske baptisteriet også. Det faktum at de er borte

sannsynliggjør at apsidemosaikkene i det arianske baptisteriet har inneholdt arianske

tekster. Hvis det ortodokse baptisteriet vært brukt som forelegg for resten også: så kan det

ha vært stukkornamentering med skulpturering og inkrustasjon.   Det er i imidlertid noe

som taler for at det ikke var slik. Mosaikken i det arianske baptisteriet er tydelig mer

abstrahert og på vei mot en bysantinisert stil. Taler ikke da mye for at dekoren var

annerledes enn i det ortodokse baptisteriet? Kanskje en enklere, klarere stil, og

sannsynligvis mer lik Galla Placidias mausoleum. Om dette kommer av forandring i

bildeideologi eller om det kommer av forandring i håndverkstradisjonen rekker vi ikke å

komme inn på her, men det ville jo vært svært interessant om muligens det gotiske

samfunnet også har bidratt med sine billeduttrykk57. I utgangspunktet er det heller ikke

underlig at kuppelmosiakken kan anses som ikke-heretisk. Den har jo faktisk fått stå. Ikke

bare har den fått stå i fred under selveste keiser Justinian og biskop Agnellus’ tid, den har

også fått stå helt frem til idag, og overlevd de mange renselser og oppvekkinger av den

katolsk-ortodokse lære. Mosaikken har blitt respektert av inkvisisjonens sensur og ivrige,

motreformatoriske og barokke billedprogram. Det ikke-heretiske må ha vært

inngangsbilletten for bevaring, men det må ha vært mosaikkens forunderlige, friske

skjønnhet som har vært garantisten.

KUPPELMOSAIKKENS ARIANSKE ELEMENTER
En langt vanskeligere oppgave vil være å si noe om arianske elementer i dåpskapellets

utsmykning. Slik utsmykningen står for seg selv så har vi bare restene igjen og vi har

vært inne på at det antagelig var deler som ikke har fått stå: innskrifter fra ariansk liturgi

og teologi, kanskje også mosaikkfremstillinger av viktige arianske personer. Vi skal ikke

                                                
57 Vi vet jo at Galla Placidia bygget kirker i Roma. Santa Sabina....
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spekulere mere rundt dette, men konsentrere oss om Kristusfremstillingen. Hva kan være

ariansk med den? I omtalen om katekumens voksendåp kom vi inn på hvor godt det

syntes å passe med en helt ung kristusskikkelse som symboliserte den nye fødsel58. I

diskusjonen kom vi også inn på oldkirkens hetereogene fremstilling av Kristus. I

oldkirken fantes et mangfold av tekster, som etterhvert ble definert vekk enten som

apokryfe eller som heretiske. I en slik tradisjon var det forståelig nok også et mangfold av

ulike billedfremstillinger av Kristus. At dette ikke nødvendigvis trenger å være laget av

heretiske kristne har blant andre Thomas Mathews hevdet59. Som han sier så er ikke dette

mangfoldet av en usikkerhet om Kristus identitet som det er et ønske om å utforske hele
60

Kristus’ identitet. Men hva mente arianistene om Kristus?

Helt frem til den arianske kontroversen hadde heretiske retninger vært grunnet i et

mangfold av tekster: gnostiske tekster, obskure og mindre obskure tekster fantes, samt

ulike fornektelser av de ulike delene som idag utgjør Bibelen – enten det var fornektelsen

av Det Gamle Testamente, enkelte av evangeliene eller aposteltekstene og –brevene. Selv

om man ikke fikk en kanon før 382, så hadde moderkirken vært ganske enig i store trekk

fra slutten av 200-tallet. Etter at kirken hadde bestemt og kanonisert tekstutvalget ble ting

straks mer komplisert. For nå hadde uenighetene rot i ulike tekstfortolkninger, og kunne

ikke ensidig fordømmes av moderkirken. Kirken måtte ta hensyn til sin hjord, og det hele

ble nå et spørsmål om riktig tekstutlegning og -forståelse. Det var med den arianske

uenighet61 at den ortodokse kirken virkelig begynte refleksjonen over sitt eget ståsted.

Det var med arianismen at ”the real thinking began”62. At arianistenes kjetteri gikk ut på

å tildele Kristus, eller Logos, en annen metafysisk status i forhold til Gud er den vanligste

forklaringen på deres kjetteri. Nå har enkelte ment at deres kjetteri egentlig hadde sitt

utgangspunkt i et annet syn på frelsen - hva den var og hvordan den kunne oppnåes

kristne. Det var dette som var kjernene i den arianske kontrovers og ikke egentlig den

livsfjerne krangel om indre-trinitariske forhold som best kan sammenlignes med en

krangel om profetens skjegg.
                                                
58 For eksempel Jesu samtale med Nikodemus om dåp i Johannesevangeliet 3, 1-22
59 Mathews, Thomas F., op. cit. s. 142
60 Mathews, Thomas F., op. cit. s. 142
61 St. Lucian var grunnleggeren av den teologiske retningen som arianistene siden sprang ut fra var svært
viktig i å rydde opp og ordne Bibeltekster. Jfr. David Farmer: Dictionary of Saints, Oxford, 1997
62 Thomas A. Kopecek: A history of neo-arianism. The Philadelphia Patristic Foundation, Cambridge:
1979, innledningen
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Vi skal i essayets siste del sette kuppelmosaikken i det arianske baptisteri i sammenheng

med et annet monument, Sant’ Appolinare Nuovo. Undersøkt for seg selv er det

vanskelig å se noe ariansk overhodet ved kuppelmosaikkens Kristusfremstilling. Hvis vi

derimot ser baptisteriet og katedralen under ett, sammen med veiledende forklaring på

den arianske kristologi, vil vi få øye på de særpregede arianske elementer.

DEN ARIANSKE KATEDRALS63 KRISTOLOGISKE FRISE
Det kan ikke sies at baptisteriets kuppelmosaikk er heretisk. Det var helt anerkjent og

innenfor tradisjonell Kristusfremstilling å vise Jesus som en litt feminin yngling. En

interessant tanke dukker allikevel opp når vi går til de andre monumentene i Ravenna

som også har bevarte mosaikkdekorasjoner fra ariansk tid. Sant’ Appolinare Nuovo, som

var Kong Teodriks palasskapell og Ravennas arianske katedral har, selv etter omfattende

forandringer, deler av den opprinnelige mosaikkutsmykningen intakt. På hver side av

midtskipet, over klerestoriet, over en prosesjon av helgener og jomfruhelgener, finnes en

frise av kristuspaneler. Disse kristuspanelene er de eldste bevarte og er i likhet med

kuppelmosaikken i det arianske baptisteriet klare, lettleste og enkle i formen64.

Kristuspanelene er bemerkelsesverdig av flere grunner, men her skal vi konsentrere oss

om en liten pussig detalj som er blitt forklart på flere måter. På venstresiden av koret er

Kristi mirakler og lignelser fremstilt, mens på høyresiden er Pasjonshistorien. I

fremstillingen av hans liv og gjerninger blir Kristus fremstilt som en ung mann uten

                                                
63 Ifølge Simson var Sant’ Appolinare Nuovo, Ravennas arianske katedral. Se Simson, op.cit. om S.
Appolinare Nuovo.
64 I motsetning til at det finnes en ortodoks parallell til arianske baptisteriet i Ravenna, finnes det ikke noe
lignende Kristologisk fremstilling i de ortodokse kirkemonumenter. Dette er kanskje overraskende ( se
f.eks. Simson, op.cit. s. 73) men ut fra dette essayets påstand er det slett ikke underlig at arianistene skulle
vise en større oppmerksomhet mot narrative kristuspaneler. Se påfølgende diskusjon.
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skjegg, mens han har skjegg i panelene som omhandler pasjonshistorien. Hvorfor?

Ulikheten samsvarer med hans alder, så forskjellen er neppe tilfeldig65. Flere mulige

forklaringer finnes: én er å forklare det ut ifra et ønske fra byggheren om å ikke helt

assosiere Jesu to naturer med hverandre: at Kristi menneskelige og guddommelige sider

kom henholdsvis til uttrykk først i hans lære- og misjonstid og sist i hans lidelseshistorie.

En annen forklaring er dette essayets: at mosiakkutsmykningen viser arianistenes syn på

Kristus som en person i vekst. Først skal vi se på teorien om Jesu natur, deretter gå inn på

forslag til nytt syn på mosaikkene: at de viser arianistenes syn på Kristus som et

menneske i vekst.

JESU TO NATURER
De ulike fremstillinger av Jesu to naturer har ført til en hypotese som hevder at dette har

noe med et ønske om å adskille disse to naturers rolle i Kristi gjerninger. Blant andre

hevder Simson dette som en mulig forklaring66.  Men Simson har her glemt, eller oversett

viktigheten av, at Kristuspanelene er fra Teodriks tid og at de dermed er arianske67.

Krangelen om Jesu to naturer kommer nettopp av de ortodokses identifikasjon av Faderen

og Sønnen, samt vanskeligheten med å forene en Monoteistiske Gud med en mann, Jesus,

som gikk rundt på jorda. Hos arianistene er Kristus alltid et menneske med sant Logos,

men han hverken blir eller er Gud. Det Kristus klarer, er å gjøre Guds vilje og derfor er

Kristus Guds sønn, som en adoptert sønn. Kristus er en menneskelig frelser fordi han

viser menneskene veien og går først - og Jesu menneskelighet viser at andre også kan bli

Guds Sønner. Dette er en av grunnene til at de blir ansett som heretiske. Diskusjonen om

Jesu natur har ingenting med arianistene teologi å gjøre og springer tvertimot i sin helhet

ut fra indre ”inkonsistenser” i treenighetsdogmet. Et treenighetsdogme som arianistene

aldri anerkjente. Hvorfor skulle arianistene med Theodrik lage en mosaikk som, med

Simsons ord, fremstilte ”the word and flesh, while acting in communion, operate

                                                
65 Dette mener også Simson, op.cit. s. ?
66 Simson, Otto  von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago
Press, Chicago and London: 1965, s. 71
67 Simson er selvfølgelig helt inneforstått med faktum at katedralen og disse mosaikkene var arianske. Se .
Simson, Otto  von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago Press,
Chicago and London: 1965, s. 71
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according to what is proper to their distinct natures”?68. Et slikt løsningsalternativ er er å

ikke ta alvorlig arianistenes teologiske posisjon, og å trekke dem inn i hendelser som

angår interne teologiske forhold i den ortodokse lære. Et annet poeng er at hvis

kristuspanelene umiddelbart ville fremstå som et standpunkt i pave Leo den stores ånd,

hvorfor har de fått stå i fred under Justinian som selv insisterte på at Kristus alltid var av

samme natur, nemlig Gud selv69.

Simson prøver å redde påstanden gjennom å vise at syriske teologer og troende tilhørende

den syriske kirken hadde gode forbindelser til den katolske prestestand og at de var

tilstede i det ortodokse Ravenna. Javel, syriske prester var helt sikkert tilstede i Teodriks

tolerante og religionsfrihetlige Ravenna. Men dette er ikke engang et indisium for at de

hadde noe som helst med dekorasjonen av den arianske katedral i Ravenna å gjøre.

Mosaikkdekorasjonene har selvfølgelig vært i tråd med arianske tro og deres kristne

lære70. Å hevde noe annet ville være å underkjenne at det var en hellig og dypt religiøs

handling for arianistene å gå i kirken. Kirkedekorasjonen var til for liturgien og måtte

være like riktig og rett som deres trosbekjennelse og teologi. For arianistene var nettopp

Ordet veien til Gud71, derfor var ordene som ble sagt og hvilke ord som lå i bildene i

kirkene essensielle. To hundre års krangling må antas å være grunnet i noe som ble

opplevd som livsviktig. De strittet ikke imot å innlemmes i kirkens fold for ingenting.

Simson avslutter diskusjonen om kristuspanelene med å henvise til at Theodriks tolerante

holdning forklarer hvorfor mosiakkene er som de er: ”This spirit [of tolerance] is

reflected in the mosaics in Sant’ Appolinare Nuovo; it explains the selection and

arrangement of the subjects no less than their iconography and style.”. Et sprik i

forklaringen på mosaikkdekorasjonen forklares med et hypotetisk intensjonalt sprik i

                                                
68 Simson, Otto  von: Sacred Fortress. Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago
Press, Chicago and London: 1965, s. 73
69 ”[Justinian] solemnly declared that  one and the same person had wrought the miracles of Christ and
suffered in the flesh is God and one of the Trinity”, Simson, Otto  von: Sacred Fortress. Byzantine Art and

Statecraft in Ravenna, The Univ. of Chicago Press, Chicago and London: 1965, s. 74
70Det er lett å se på arianistene som ”litt useriøse kristne” Gregg & Groh kommenter hvor lett det er å la
Athanasius’ fremstilling være korrekt fremstilling av arianistene. Som Gregg & Groh sier: ”Implicitly or
explicitly we all play Arius’ songs in the Athanasian key”,  Gregg, Robert C. og Dennis E. Groh: Early

Arianism – A view of Salvation, Fortress Press: London, 1981, s. 1.
71 Frelsen var gjennom Logos, gjennom Ordet.
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byggherrens holdning – og tilbake. At Theodrik ønsket et slikt utydelig monument

sannsynliggjøres ikke av Simson på noen annet måte enn sluttkommentaren i diskusjonen

om de kristologiske paneler: ”Does not this spirit reflect the tolerance of Theodric

himself?” Theodrik var kanskje gemytlig, og en utvilsomt tolerant hersker - det viser hans

forhold til de andre menigheter under hans regjeringstid. At Theodrik i tillegg skulle føle

for å fylle innsiden av sin palasskirke med, fra hans synsvinkel, heretiske bilder virker

unødvendig servilt og langt over grensen for toleranse. Hvis han ikke var så nøye på det,

hvorfor konverterte han bare ikke?

Simsons forklaring holder bare i mangel av noe bedre. Så la oss ikke gi opp: heller enn å

tillempe mosaikkdekorasjonen til et teologiske standpunkt som bare er indirekte relevant,

skal vi prøve å sette mosaikkdekorasjonen inn i en ariansk-teologisk forståelse. Først

begynner vi en kort oversikt over hva arianistene trodde om Kristus.

JESU VEKST OG UDØDELIGHET SOM BELØNNING
For arianistene var Logos skapt etter Guds vilje. Kristi fulle innsikt, ettersom han var

Logos, gjorde at han gjennomførte frelseshandlingen. Hans natur var menneskelig, hans

innsikt fullstendig. Hverken Kristi substans eller menneskenes substans har noe å gjøre

med muligheten til frelse. Kristus er menneskenes eksempel – Menneskesønnen - og er et

reellt eksempel ettersom han som menneskelig både var: foranderlig, feilbarlig og kjente

seg selv slik andre mennesker gjør. Kristi kjennskap til Gud var også som vår – via hans

egen menneskelighet. Hans Logos derimot var perfekt og hans lære var veiledning nok

for den kristne til å knekke koden og bli en av dem som ser den sanne virkelighet.

Forandringer i Kristi utseende i panelene Sant’ Apollinare Nuovo bør heller fortolkes

som en typisk ariansk fremstilling av Kristus. At arianistene mente Kristus var

foranderlig og at samtidens ortodokse teologer var forferdet over dette kommer tydelig

frem hos Athanasius:
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Someone asked them if the Logos of God is able to be changed, as the devil was,
and they were not afraid to say, ”Yes, he is able; for being begotten and created,
he has a changeable nature”. 72

 Gregg & Groh sier blant annet:

The Arian position that the very redeemer’s likeness to God was to be one of
virtous advance was considered by the Alexandrian bishops to be blasphemous in
the extreme. To elaborate on advance to perfection the Arians drew on the same
classical notions that their opponents knew; but unlike their opponents, they
applied these to the total redeemer, not merely to his human characteristics. Thus
Jesus’ approach to God was sees as a growth or advance in virtue. 73

Eksemplarismen er sentral i gresk filosofi og legger vekt på den stadige streben etter å bli

et bedre menneske. Den gresk-filosofisk frelse blir ofte fremstilt som ”sakte”, mens den

kristne frelse gjerne karakteriseres som ”plutselig”. Dette gir også gresk filosofi et

elitistisk preg, hvor ”frelsen” kommer fra ens meritter og bare til de få. Gjennom

Augustins nedkjemping av Pelagius blir en slik holdning for alltid erklært som kjettersk i

den ortodokse og katolske kirke. Dette elitære, intellektuelle preg fantes i den arianske

teologi. Faktisk er det sannsynlig at det egentlig var dette som provoserte de ortodokse og

gjorde det umulig for Kirken å godta deres lære. Nåden skulle være for alle, uviss,

uberegnelig, og nettopp ikke i en form som kunne fremfostre hovmod og følelse av

fortjeneste74. Arianistene derimot, identifiserte seg selv med Kristus. Kristus var et

levende menneske som vokste og kom til visdom og ble ”adoptert” og fikk evig liv.

Arianistenes frelse var i sitt vesen mer gresk-filosofisk enn orientalsk-mystisk. Først og

fremst fordi Kristus var et etisk forbilde og en guddommelig inspirert læremester.

Hvis vi nå går litt tilbake til kuppelmosaikken i det arianske baptisteriet. Hvis vår

hypotese er riktig: at fremstillingen av Kristus med forskjellig alder i forhold til hans liv

har direkte sammenheng med den arianske kristologi, så vil også Kristusskikkelsen i

                                                
72 Gregg, Robert C. og Dennis E. Groh: Early Arianism – A view of Salvation, Fortress Press: London,
1981, s. 14 (Or. c. Ar., Urk. 4b.8, lines 7-10)
73 Gregg, Robert C. og Dennis E. Groh: Early Arianism – A view of Salvation, Fortress Press: London,
1981, s. 20
74 To av de svært få, men til stadighet siterte, forskerne Gregg & Groh har fremført disse poengene
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arianske baptisteriet i Ravenna få et nytt og annerledes innhold. Valget av de tre stadiene:

ynlglingeskikkelsen, ung mann uten skjegg og middelaldrende med skjegg representerer

Kristi hele liv som menneskenes frelser og forteller dermed noe om frelseren (kristologi)

og at de troende som søker frelse også må gå gjennom en slik vekst (soteriologi). Dermed

får bildet i kuppelmosiakkens oculus, med den blekfete, valpete Kristusskikkelsen et

større innhold enn vi har vært inne på: at han er fremstilt ung for å vise til at den nydøpte

også er nyfødt og ung – at det er starten på en vekstprosess. Fremstillingen har dermed et

ariansk element som ikke kommer tilsyne før vi ser mosaikkene i sammenheng med

kristuspanelene i San’ Apollinare Nuovo i Ravenna.

TIDLIGERE EKSEMPLER PÅ VEKSTFREMSTILLINGER AV
GUDDOMMELIGE PERSONER
Men en slik ”vekstfremstilling” som relevant for en forståelse av en guddommelig person

kan virke pussig. Har vi det hele tatt eksempler på slik fremstillinger fra andre steder?

Uten andre eksempler ville hele denne, vår, sammenstillingen av ulike monumenter være

ganske spekulativ. Heldigvis finnes det eksempler innenfor den gresk-romerske

kulturkrets og heldigvis også innenfor samme spekter av etikk/teologi. I Palazzo

Altempts i Roma finnes en sarkofag som fremstiller Herkules frelsesgjerning. Herkules

var halvgud og ble etter sin død en av de udødelige. Klare paralleller til Kristus med

andre ord. Det fantes også en utstrakt dyrking av Herkules i Roma. Sarkofagen fremstiller

Herkules’ gjerninger, hans ’labours’, på hele sarkofagen fremside. Se ill. Herkules er

fremstilt som ung uten skjegg på hans første heltedåder, og får mer og mer skjegg

ettersom historien går fremover: Herkules blir eldre og eldre i fremstillingen. Dette er en

klar parallell til fremstillingsformen i det arianske baptisteri og katedral i Ravenna, og

viser at en slik fremstillingsform ble brukt på guddomelige, guddommeligjorte personer

og at det å vise vekst kunne værer et motiv og poeng i seg selv. Heller ikke i dette tilfellet

er en vekstfremstilling nødvendiggjort av narrasjonen eller heltens reelle alder. Helt

konkret hvordan datiden tenkte om Herkules’ vekst er uvisst, men at det faller sammen
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med den greske oppfattelsen av ’frelse’75 som noe som kommer gradvis gjennom

dannelse og ikke plutselig gjennom en åpenbaring er rimelig klart. Sarkofagen blir derfor

et belegg for at vårt syn på den arianske fremstilling av Kristus, som en guddom i vekst,

er sannsynlig og at slike fremstillinger fantes som en eksisterende ikonografi.

AVSLUTNING

Vi har nå tatt for oss kuppelmosaikken i det arianske baptisteriet i Ravenna. Beskrivelsen

har vært relatert til en katekumens opplevelse og fortolkning av mosaikken. Vi har belyst

og sett på viktige deler og fortolket monumentet. Særlig har sammenligningen av det

arianske baptisteriet med det ortodokse fått lide. Dette ble gjort for å la baptisteriets

ikonografi bli lest mest mulig ariansk. Tilslutt i beskrivelsen konkluderte vi med at

fremstillingen ikke var heretisk i sin ikonografi. Vi ønsket også å finne ut om det

allikevel kunne finnes arianske elementer i mosaikken. Og med en sammenstilling av

mosaikken i baptisteriet med San’ Apollinare Nuovo (tidligere ariansk katedral) så vi at

baptisterimosaikkens fremstilling av Kristus som yngling sannsynligvis er et bilde på

Kristus som et foranderlig menneske i vekst mot sin guddommelighet. Den arianske

kuppelmosaikkens ynglingfremstilling har dermed i seg et ariansk element: Kristus i

vekst. Dette er en ny fortolkning av kuppelmosaikkens underliggende ikonografi og kan

sikkert underbygges bedre. Fortolkningen virker foreløpig sannsynlig og blir støttet av

lignende Herkules-fremstillinger på romerske sarkofager.

                                                
75 Frelse blir her brukt som et vidt begrep, ikke nødvendigvis som et kosmisk drama men som å overvinne
denne verdens problemer og å bli guddommelig i ens menneskelighet. Se f.eks: Despland, Michel: The

education of desire. Toronto : University of Toronto Press, 1985.


