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INDLEDNING

Man behøver ikke at være længe i Rom for at møde Cosmaterne. Kikker man
ind i kirkerne, som de fleste romrejsende vel gør, kan man slet ikke undgå at
støde på dem. Det var i og ved kirkebygningerne, de i 1100- og 1200-tallet udførte deres arbejder, og det er her, man stadig kan finde, hvad der er tilbage af
deres arbejder. De udsmykkede og møblerede kirkerne med gulve og inventar,
som alt sammen var præget af deres karakteristiske mosaikudsmykninger. Der
er stadigvæk meget at se, selv om man regner med, at fire femtedele af deres
arbejder er forsvundet i forbindelse med renæssancens og barokkens byggearbejder. Da var moden og liturgien skiftet så meget, at Cosmaternes arbejder var
utidssvarende og i vejen for de nye strømninger. En senere eftertid har heldigvis
vidst at sætte pris på og at bevare det, der er tilbage.
Når vi i dag bruger fællesbetegnelsen Cosmaterne om de mange værksteder,
der udførte eller var ansvarlige for periodens arbejder, er det en tilsnigelse. Betegnelsen har de aldrig selv hverken brugt eller kendt, den har en senere eftertid
fundet på, formentlig fordi navnet Cosmas eller Cosmatus forekommer flere
gange i de efterladte indskrifter. Selv benævnede de sig, i de indskrifter de efterlod en del af, som marmorari romani, romerske marmorarbejdere. Det dækker
over, at de i hvert fald i begyndelsen var stenhuggere og hen ad vejen også en
slags billedhuggere. De kom efterhånden til at stå for større byggearbejder, og
det er et spørgsmål, om man i denne sammenhæng ikke også kunne betegne
dem som entreprenører eller arkitekter. Det er ligeledes rimeligt at betragte de
ledende af dem som kunstnere eller i hvert fald kunsthåndværkere, og det giver
god mening, at man nu bruger betegnelsen cosmaterkunsten.
Cosmaterkunsten er en udpræget genbrugskunst. Alle de anvendte materialer blev hentet i de næsten uudtømmelige stenbrud, som antikkens efterladte
bygninger og monumenter udgjorde. De blev alle mere eller mindre bearbejdet
på værkstederne, og de mange beklædninger af farvede stenarter blev genan-
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vendt i nye sammenhænge, for det meste opdelt i mindre stykker. De skulpturelle indslag i cosmaterarbejderne fik efterhånden større og større betydning, og
samtidig blev deres evner til at efterligne de antikke forbilleder så gode, at det
kan være vanskeligt at skelne. Men materialet, de anvendte, er sikkert under alle
omstændigheder hentet fra de let tilgængelige lagre af antikke efterladenskaber.
Det er som regel de smukke gulve fra cosmaterperioden, der først falder i
øjnene, og de findes heldigvis bevaret i ret stort antal, selv om mange af dem
er hårdt restaurerede. De er udført som mosaikgulve, altså i en teknik, som i
virkeligheden allerede da var næsten tre tusind år gammel. Den stammer fra
Orienten, formentlig fra Persien, hvor ideen med at udføre mønstre og billeder,
sammensat af små tilpassede stenstykker lagt fast på et underlag af kalkmørtel,
skal være opstået. I Romerriget nåede mosaikkunsten et foreløbigt højdepunkt,
men den levede navnlig videre i Mellemøsten, hvor Islam ikke dyrkede billedgengivelser, men til gengæld udviklede meget raffinerede udsmykningsmønstre.
Også i middelalderens Rom levede teknikken videre, og den modtog stadig nye
impulser østfra, samtidig med at den i høj grad var bundet til antikkens håndværkstraditioner.
Det var da også især i gulvudsmykningerne, Cosmaterne først udviklede
både deres teknik og deres kunst. Det egentlige kirkeinventar, som fulgte et
ret fast skema, blev efterhånden også en del af deres store arbejdsområde. Det
drejede sig om altre, ciborier (alteroverbygninger), bispetroner, amboer (læsepulte), påskelysestager og skranker, som indhegnede bestemte områder. Mosaikudsmykningerne fulgte med og bredte sig dermed også til de lodrette flader,
hvor der ikke var det samme krav til slidstyrke som på gulvene, og hvor der
derfor var mulighed for at anvende nye materialer. Det blev især tilfældet i de
store klostergårde fra begyndelsen af 1200-tallet og i de gravmonumenter, som
blev hovedsagen i den allersidste del af cosmaterperioden.
Men i deres storhedstid fik de også ansvaret for udformningen af egentlige
bygningsdele som forhaller, klostergårde og campaniler, altså de klokketårne,
der i høj grad præger Roms bybillede i dag.
Cosmaternes udgangspunkt var Rom, og de gjorde meget ud af at betegne
sig selv som romere, når de arbejdede uden for byen. Deres arbejdsområde var
Rom og kirkestaten, der var pavens lensområde, og som stort set svarede til det
nuværende Lazio og lidt af Toscana og Umbrien.
De par århundreder, hvor Cosmaternes kunst kulminerede, faldt sammen
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med den periode, hvor kirken manifesterede sig som en magtinstitution, og
hvor kampen mellem kirken og de verdslige magthavere, de europæiske konger
og kejsere, nåede et højdepunkt. Det var en til tider ubarmhjertig hård strid, og
en vigtig opgave for Cosmaterne blev derfor symbolsk at understøtte kirkens
magtkrav og at markedsføre kirken som den sande arvtager af det romerske
imperium.
I den efterfølgende fremstilling fortælles der om Cosmaternes forudsætninger, deres materialer og deres familieværksteder og om den politiske baggrund og den symbolik, der er indlagt i deres arbejder. Som indledning er der
redegjort for den historiske og kirkepolitiske udvikling, som den udfoldede sig
med centrum i Rom. Dette forløb havde afgørende betydning for byen og for
kirkebyggeriet fra kristendommens indførelse til pavemagtens politiske nederlag tusind år senere.
De to skelsættende beslutninger, som kejser Konstantin den Store i sin
regeringstid med få års mellemrum havde taget, startede to udviklingsforløb,
som hver for sig fik overvældende betydning for byen. Da han i året 330 overflyttede regeringen og administrationen til Byzans, blev det startskuddet til en
nedgangsperiode, der var så voldsom og så langvarig, at det var et under, byen
overlevede. Men samtidig havde han kort forinden, da han ophøjede kristendommen til statens foretrukne religion, lagt kimen til en udvikling, som efter
800 års forløb igen skulle bringe Rom frem i forreste række og give den en magt,
som kunne måle sig med antikkens.
Det blev en magt, der ikke som kejsertidens byggede på militær overlegenhed, men var åndelig betinget. Den var baseret på den kendsgerning, at byen i
mellemtiden var blevet centrum for den katolske kirke og dermed for den religiøse overmagt, som mange i Europa måtte bøje sig for. Da den kulminerede,
beherskede Rom foruden Italien både Tyskland, Frankrig og England.
Selv om Roms nye magt således byggede på den stærke religiøsitet, som
er et af periodens mest karakteristiske træk, blev den bygget bevidst op og administreret med koldt overlæg af nogle af tidens bedste hjerner, som ofrede
alt for sagens og kirkens skyld. Konstantin udnyttede kristendommen og tog
religionen i politikkens tjeneste, senmiddelalderens paver drev storpolitik i religionens tjeneste.
Den sidste del af bogen rummer en oversigt over de vigtigste kirker i og
uden for Rom, hvor man endnu kan finde de cosmatiske arbejder. Den vil even-

INDHOLD
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

9

