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Abstract
Ad Immaterialia
– the Role of the Perceptible in Gothic Church Edifices
Since the beginning of Christianity, it has been greatly discussed which
role the perceptible is to play in the spiritual life: Does that, which we
perceive, tempt us or does it point us to a Creator? An inscription on the
West portal of the Gothic Abbey Church of Saint-Denis gives an interesting
answer to this: Here it is proclaimed that the visitor of the church can
reach Christ via the material. Prompted by this, the thesis in hand
examines the function of the perceptible in the spirituality expressed by
Gothic church edifices. This is primarily done through analyses of central
architectural elements in Gothic churches as well as passages of the works
of Abbot Suger, who restored the Abbey Church of Saint-Denis to its
Gothic form. Also works of Pseudo-Dionysius the Areopagite and
Augustine of Hippo that might have influenced Suger's thought are
examined. It is hereby shown how Gothic churches are intended to contain
an entire cosmos constituted by the divine principles: luminosity and
measure. This cosmos is in fact inextricably linked with the divine realm –
namely the restored cosmos: The Heavenly Jerusalem. Therefore, when
the visitor steps into the church and gazes at its colourful windows and
pure architectural structures – that is: perceives its materials – he enters
the habitation of the immaterial God himself. Consequently, the
perceptible plays a crucial part in the spirituality exhorted by Gothic
church edifices. It is via this the Christian can travel ad immaterialia.
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1. Indledning
1.1 Lær mig, o skov
I Den Danske Salmebog findes to salmetekster placeret lige efter hinanden: Lær mig, o skov, at visne glad1 af A.G. Oehlenschläger og At sige
verden ret farvel2 af N.F.S. Grundtvig. Disse har tematiske ligheder, men
formidler diametralt forskellige budskaber3: I begge omtales naturens rolle
for håndteringen af den kommende død, som er salmernes hovedtema.
Men hvor Oehlenschlägers tekst pointerer, at perceptionen af skaberværket med dets skove, trækfugle og sommerfugle positivt forkynder den
døende guddommelige sandheder om, hvordan døden retteligen håndteres, betoner Grundtvig, at man aldrig her på jord lærer at sige verden
ret farvel.
Disse to tilgange til naturens rolle i den kristnes navigering i tilværelsen og
troen – naturens rolle i spiritualiteten, om man vil – dukkede ikke først op
i 1800-tallets Danmark. Nej, de har stredes siden kirkens spæde start –
måske, fordi de begge repræsenteres i Bibelen: Her læses, at Guds væsen
udtrykkes i skaberværket4, og at Faderen, qua inkarnationen, ses konkret i
Jesus5, hvormed det sanselige fremhæves som nærende for den troendes
spiritualitet6. Modsat tages der imidlertid både før og efter inkarnationen
adskillige forbehold for brugen af det sanselige i gudsdyrkelsen7.
Med Bibelens tosidige forhold til det sanseliges potentiale er banen kridtet
op for et dilemma, som kirkehistorien med al tydelighed viser, ikke
umiddelbart lader sig løse: I senantikken betonede fx Augustin, at mennesket let tiltrækkes af denne verdens farver og former uden at dyrke
skaberen bag og således havner i afgudsdyrkelse8. I samme åndedrag
1 DDS 537
2 DDS 538
3 Grundtvig skrev måske salmeteksten som moddigt til Oehlenschlägers folkekære
begravelsessalme (Kjærgaard 2008, 507-508).
4 Rom 1,20; Act 17,28
5 Joh 14,9
6 Desuden Ps 8,2; Mat 6,26-30; Joh 1,14
7 Ex 20,4; Rom 1,25; Act 17,29; 2 Kor 4,18
8 Jf. Rom 1,25
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takkede selvsamme forfatter dog alligevel Gud for skønheden, som
kunstneren kan producere – den kommer nemlig ikke fra kunstneren selv,
men fra Gud9.
Netop kunsten – altså den menneskelige bearbejdelse af naturen, dvs.
kulturen – blev i den tidlige middelalder et særlig brændbart tema i konflikten mellem de to positioner: Selvom den indflydelsesrige Gregor den
Store nogle århundreder efter Augustins virke understregede, at kirkekunsten blandt meget andet var libri idiotarum10 og dermed nødvendig for
spiritualiteten, var sagen ingenlunde uddebateret: I 700- og 800-tallet
kulminerede dilemmaet i de ikonoklastiske stridigheder. Her diskuteredes
forsvarligheden af at fremstille et billede af det guddommelige og anvende
det i en spirituel kontekst. Stridens afgørelse faldt på det syvende økumeniske koncil, hvor det i den store billedteolog Johannes af Damaskus' ånd
bestemtes, at billeder må æres, men ikke dyrkes11.
Med billedtilladelsen blev det sanseliges værdi for spiritualiteten understreget – hvilket dog ikke hindrede, at den rette brug af billeder kunne
debatteres, hvorved dilemmaet fortsatte: I højmiddelalderen gjorde
Bernhard af Clairvaux sig fx til talsmand for, at cisterciensermunkene kun
måtte benytte tomme trækors som sanselige hjælpemidler i den spirituelle
praksis12. Omtrent samtidig gennemførte Bernhards ven, Abbed Suger,
som var påvirket af Bernhard13, en omfattende renovation af Saint-Denis
Klosterkirke. Her blev imidlertid ikke sparet på sanselige virkemidler14.
Suger fik stor indflydelse på sin egen og den efterfølgende periodes kirkearkitektur15, som senere benævntes gotikken, og enhver, der har besøgt en
gotisk kirkebygning, vil vide, at ens sanser et sådant sted i den grad
stimuleres – som kirkegårdspoeten Thomas Warton skrev:

9
10
11
12
13
14
15

Augustin 2009, Confessiones 10,34
Gregor 2009
http://da.wikipedia.org/wiki/Andet_koncil_i_Nik%C3%A6a
Panofsky 1979, 14
Ibid., 10
Fx Suger 1979, Administratione XXXIII
Fletcher 1905, 362
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The tall shafts that mount in massy pride,
Their mingling branches shoot from side to side;
Where elfin sculptors with fantastic clue
O'er the long roof their wild embroidery drew;
When superstition, with capricious hand,
In many a maze, the wreathed window planned,
With hues romantic tinged the gorgeous pane,
To fill with holy light the wondrous fane,
To aid the builder's model, richly rude,
By no Vitruvian symmetry subdued.16
Med kirkehistoriens uløselige dilemma om, hvilken rolle det sanselige –
både naturen (jf. DDS 537-538) og kulturen (jf. de ikonoklastiske stridigheder) – bør spille i spiritualiteten, og med Sugers venskab med og påvirkning fra den billedkritiske Bernhard, bliver den gotiske kirkebygning interessant: For hvad er meningen med de sanseindtryk, den tilbyder, hvis ikke
den kristne – med Adam Oehlenschlägers ord – skal lære noget af disse, af
naturen/kulturen? Der kan spørges:

1.2 Problemformulering og materialevalg
Hvilken rolle tilskriver den gotiske kirkebygning det sanseliges17 funktion
i spiritualiteten18?
Jeg vil besvare spørgsmålet ud fra en analyse af elementer fra bl.a.
klosterkirken Saint-Denis og tankerne bag denne. Dette vælges af to
årsager: 1) Ombygningen af Saint-Denis Klosterkirke kan opfattes som
startskuddet til den gotiske stilart og må dermed rumme væsentlige aspekter af og potentiale til dennes grundtræk. 2) Med Abbed Sugers skrifter De
Administratione og De Consecratione besidder vi enestående kilder til forståelse af tankerne bag det spæde gotiske udtryk i netop Saint-Denis. Disse
skrifter kommer derfor til at præge besvarelsen sammen med værker af
tænkerne, Suger muligvis var inspireret af: Pseudo-Dionysios Areopagitten
og Augustin af Hippo. For at svare tilstrækkeligt på problemformule16 Ibid., 276
17 Ordet sanselig kan konnotere noget lystbetonet. Jeg hentyder udelukkende til det, der
kan sanses.
18 Man kunne også spørge, hvilken rolle det sanselige spiller i det naturlige menneskes
gudserkendelse/spiritualitet. Dette er ikke temaet for nærværende opgave.
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ringen, som spørger til den gotiske kirkebygning helt overordnet, inddrager jeg desuden eksempler fra andre bygninger end blot Saint-Denis
Klosterkirke.

1.3 Metode og struktur
Det første, der møder én, når man besøger Saint-Denis Klosterkirke, er
vestfacaden med dens indgangsportal. Her markeres skellet mellem profan
og hellig, og her præsenteres første gang, hvad bygningens sigte er – fx i en
inskription på kirkens bronzedøre19. Dennes ordlyd udtales over enhver
besøgende og kan betragtes som en art talehandling20, hvormed noget
igangsættes og forandres hos den, som er i færd med at indtræde i kirkerummet. Dermed må vi formode, at portalinskriptionens budskab rummer
essensen af, hvilken påvirkning den sanselige kirkebygning er tiltænkt at
skulle have på den besøgende – dvs. dens spirituelle formål – et budskab,
som altså er væsentligt for svaret på ovenstående problemformulering.
Jeg tager derfor i opgavens del 2 udgangspunkt i portalinskriptionen, som
eksegeres, og centrale temaer heri påpeges. Disse danner overskrifterne for
opgavens del 3-5, hvor den spirituelle proces, som portalinskriptionen forkynder, analyseres ud fra arkitektoniske og teologiske observationer.

19 Suger citerer inskriptionen: Suger 1979, Administratione XXVII
20 Kendall 1993, 111-125
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2. Per lumina vera ad verum lumen
2.1 Portalen til det ny Jerusalem
Inden Saint-Denis Klosterkirkes vestportalinskription eksegeres, må vi forstå, i hvilken kontekst den indgår, og jeg vil derfor fremhæve få træk ved
kirkens facade:
Med facadens kreneleringer ses lighedspunkter til en romersk byport,
hvorfor vi kan tænke os, at kirkebygningens mure omkranser en by. Denne
by lærer vi mere om af tympanons eskatologiske dommedagsikonografi,
som rummer motiver af de dødes opstandelse og Kristi domsakt21. Hermed
indikeres, at man uden for kirken befinder sig i en profan virkelighed på
denne jord inden dommedag. Når man træder ind i kirken, elimineres22
det profane og jordiske, og man befinder sig på den anden side af dommedag i den hellige by, det ny Jerusalem: Indgangen til kirken er en porta
caeli23.

2.2 Eksegese af portalinskriptionen
Det er i den netop præsenterede kontekst, vi må forstå portalinskriptionen24, som nu skal eksegeres. Min oversættelse gengives i fodnoterne.

2.2.1
Portarum quisquis attollere quaeris honorem,
Aurum nec sumptus, operis mirare laborem,25
Med en imperativ, mirare, opfordres den, som har et fromt ønske om at
ære portene – dvs. benytte dem, som de retteligen bør benyttes26 – til ikke
at beundre deres skønne materialer, men operis laborem. Erwin Panofsky
21 Simson 1989, 110; 135. Illustration 1
22 Limen betyder grænse: Muren afgrænser kirken fra dens profane omgivelser, og qua
tympanons eskatologiske tema signaleres nærmest en elimination af disse (Apok 21,1).
23 Simson 1989, 109-114
24 Illustration 2
25 Hvem end, du (er, som) søger at opløfte portenes ære,
beundr du værkernes møje, ikke guldet eller udgiften
26 Dvs. den kristne kirkegænger. Se fodnote 18.
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oversætter craftmanship of the doors, hvorved udtrykket formidler, at
arbejdet, som ligger bag de veludførte døre, er mere beundringsværdigt
end materialet, de er lavet af – jf. Ovids udsagn materiam superabat
opus27, som Suger citerer senere i De Administratione28 (lad os benævne
dette tolkning 1). Steven Schloeder29 mener imidlertid, at operis laborem
refererer til Kristi værk, opus Christi; nemlig hans lidelse og opstandelse/himmelfart, som er afbildet på dørene30 (tolkning 2). Tolkning 1 og 2
kan siges at supplere hinanden, idet menneskehændernes møje har formet
dørenes materialer, så de afbilder Kristi værks møje.

2.2.2
Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret
Clarificet mentes,31
Det bemærkes, hvordan der med termerne claret o g clarificet emfatisk
fokuseres på oplysning – et tema, vi vender tilbage til i eksegesen af det
følgende. Foreløbig skal vi blot notere os, at disse vers med tolkning 1 in
mente udtrykker, at kontemplation over det blændende håndværk kan oplyse sindende. Med tolkning 2 formidles, at Kristi værk – dvs. hans fortidige død og opstandelse – medfører oplysningen32: Beundring af og kontemplation over frelsesgerningen kan med andre ord illuminere den
kontemplerendes sind. Det kan samtidig overvejes, om frelsesgerningen
har et nutidigt aspekt: Kristus opstår lysfyldt i den beundrende besøgers
sind33.

2.2.3
ut eant per lumina vera
Ad verum lumen, ubi Christus janua vera.34

27 Panofsky 1979, 164
28 Suger 1979, Administratione XXXIII
29 Schloeder 2012, 153
30 Suger 1979, Administratione XXVII
31 Lad det ædle værk skinne, men lad værket, som ædelt skinner,
oplyse sindende
32 Schloeder 2012, 153
33 Simson 1989, 115
34 så de kan vandre gennem de sande lys
til det sande lys, hvor Kristus er den sande dør.
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Her uddybes, at føromtalte oplysning består af en bevægelse via de sande
lys, lumina, til det sande lys, lumen. En art illuminerende vandring, eant,
finder altså sted i den besøgendes sind.
Hvad er det for sande lys, lumina vera, sindene skal rejse igennem? Svaret
gives muligvis i sidste del af portalinskriptionen (se 2.2.5), som forkynder,
at sindet stiger, surgit, gennem materialerne, per materialia. Dette indikerer, at lumina vera refererer til noget materielt, og vi erindrer Panofskys
oversættelse af 2.2.1, som betoner, at materialerne vidner om et håndværk:
Det er altså håndværket, der er de sande lys (tolkning 1). Lumina vera og
materialia kunne dog også hentyde til dørenes motiver: Ved kontemplation over Kristi gerning, nemlig opus Christi-ikonografien, opstiger
sindet (tolkning 2). Det må yderligere overvejes, om der med lumina vera
o g materialia refereres til de konkrete materialer: Håndværket/Kristi
værk overgår rigtignok disse jf. 2.2.1, men kontemplationen over fx aurum
kan måske danne et springbræt for, at den besøgende kan fatte, at Kristi
gerning overgår verdens kostbarheder, og sindet ledes således til Kristus
(vi benævner dette tolkning 3). Endelig må det overvejes, om det blot er
ved en indre kontemplation af materialerne og det, de afbilder, at
opstigningen sker, eller om en ydre, kropslig og fysisk opstigning gennem
materialerne, i dette tilfælde kirkens døråbning, bør medtænkes? Et
argument herfor præsenteredes i 2.1, hvor jeg viste, hvordan der bag kirkemurene befinder sig en himmelsk, hellig virkelighed, som adskiller sig fra
den omkringliggende profane. Når den besøgende altså går igennem kirkeportalen, ”opstår” vedkommende til det ny Jerusalem (tolkning 4).
Man kan tænke sig en sammenkobling af alle fire tolkninger: Ved den
fysiske passeren gennem kirkens lysfyldte døråbning, ad lumina, finder en
indre spirituel erfaring sted i det sind, som kontemplerer over dørenes
håndværk, ikonografi og materialer.
Opstigningens mål er det sande lys, hvor Kristus er den sande dør, ad
verum lumen, ubi Christus janua vera – en sætning, som emmer af kristologiske temaer fra Johannes-evangeliet, hvor Jesus i ladede e˙gw¿ ei˙mi8

udsagn proklamerer om sig selv, at han er verdens lys, sandheden og
døren35. Når den besøgende altså træder ind i kirken, idet vedkommende
kontemplerer over dørens materialer/håndværk og opus Christi (og derved
”går igennem Kristus”, som var han en dør), opstiger vedkommende til et
stade karakteriseret af Kristi eget nærvær – dvs. også Gud Jahves nærvær,
jf. e˙gw¿ ei˙mi-udsagnene36. Det sande lys, som sindet opstår til et møde med,
er således Gud Søn – eller måske Treenigheden selv.

2.2.4
Quale sit intus in his determinat aurea porta:37
I denne indledning til portalinskriptionens storslåede konklusion lærer vi,
at den fysiske gulddør definerer, hvorledes den åndelige vandring til Kristus, det sande lys, finder sted inde i, intus, den besøgendes sind:

2.2.5
Mens hebes ad verum per materialia surgit,
Et demersa prius hac visa luce resurgit.38
Portalinskriptionens budskab sammenfattes: Det er gennem materialerne,
per materialia, at sindet stiger, surgit (se udlægningen i 2.2.3). En skærpelse i sproget fornemmes i sidste vers, idet opstigningens middel39, som
tidligere defineredes som lumina vera og materialia, nu beskrives som
synet af dette Lys40. Det demonstrative pronomen, hac, indikerer, at dette
Lys formodentlig er lig det i 2.2.3 omtalte verum lumen; altså Kristus41,
som jo i 2.2.3 ikke var opstigningens middel, men dens mål. Således anes
en stærk forbindelse mellem middel og mål – mellem materialerne/de
sande lys og det sande lys/Lyset: Det er som om, materialerne ”indeholder” Lyset, og det er måske netop derfor, at opstigningen via disse kan ske:
35 Joh 8,12; 14,6; 10,7
36 Ex 3,14
37 Hvorledes disse ting indvendigt er, bestemmes af guldporten
38 Det svage sind stiger til sandhed gennem materialerne
og tidligere nedsænket, opstiger det ved synet af dette Lys.
39 Absolut ablativ
40 For at differentiere mellem de to latinske gloser benytter jeg kapitalbogstav i min
oversættelse af lux (Lys).
41 Eller Gud Fader, lux, hvorudfra Gud Søn, verum lumen, udgår. Jeg hælder dog til
ovennævnte forståelse, for ifølge Apok 21,23 er Kristus lyset i det ny Jerusalem: Den
stad, hvortil den kristne stiger per materialia jf. tolkning 4.
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Vejen opad er så at sige brolagt med glimt fra det Lys, som er slutmålet for
vandringen.

2.3 Sammenfatning og udblik
Portalinskriptionen formidlede, at der med kirkebygningen tilsigtes en
spiritualitet, hvori den besøgendes sind opstiger til Kristus. Imidlertid er
det stadig diffust, hvad dette indebærer – og desuden hvordan opstigningen konkret finder sted: Som erfaret i 2.2.3, kan per materialia/lumina vera nemlig både hentyde til håndværket, Kristi værk, dørenes
materialer og døråbningen til det ny Jerusalem. Som foreslået gælder alle
tolkninger samtidigt – men har én hovedvægten? Svaret herpå har stor
relevans for nærværende opgave, som netop spørger til, hvilken rolle det
sanselige – eller materialerne42, om man vil – spiller i den spiritualitet,
kirken skal huse. Inden jeg forsøger at besvare spørgsmålet, vil jeg kort
lade Suger komme til orde med sin beskrivelse af materialerne på SaintDenis Klosterkirkes hovedalter:
Unde, cum ex dilectione decoris domus Dei aliquando multicolor,
gemmarum speciositas ab exintrinsecis me curis devocaret,
sanctarum etiam diversitatem virturtum, de materialibus ad
immaterialia transferendo, honesta meditatio insistere
persuaderet, videor videre me quasi sub aliqua extranea orbis
terrarum plaga, quæ nec tota sit in terrarum fæce nec tota in cæli
puritate, demorari, ab hac etiam inferiori ad illam superiorem
anagogico more Deo donante posse transferri.43
Her beretter Suger, hvordan han via alterets materielle kostbarheder44, de
materialibus, overføres på anagogisk vis, anagogico45 more, til en im42 Ikke alt sanseligt er materielt. Foranlediget af portalinskriptionens ord, er det dog her
primært det materielles sanselighed, jeg behandler.
43 Suger 1979, Administratione XXXIII
Jeg gengiver Panofskys oversættelse:
Thus, when – out of my delight in the beauty of the house of God – the loveliness of
the many-colored gems has called me away from external cares, and worthy
meditation has induced me to reflect, transferring that which is material to that
which is immaterial, on the diversity of the sacred virtues: then it seems to me that I
see myself dwelling, as it were, in some strange region of the universe which neither
exists entirely in the slime of the earth nor entirely in the purity of Heaven; and that,
by the grace of God, I can be transported from this inferior to that higher world in
anagogical manner. (Panofsky 1979, 63, 65).
44 Illustration 3
45 Af aÓna¿gw, at opstige, jf. surgit/resurgit i portalinskriptionen
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materiel virkelighed, ad immaterialia.
Dermed gives en nøgle til at forstå, hvad Suger mener med portalinskriptionens per materialia: Som i inskriptionen beskrives i citatet en
art opstigning. Denne finder dog ikke sted pga. de betragtede materialers
ikonografi (som i tolkning 2) eller materialernes funktion i kirkens arkitektur (som i tolkning 4 – bemærk endvidere, at Suger befinder sig i
kirken, da han siger ovenstående. Den spirituelle opstigning betegner altså
noget andet eller mere end blot den fysiske indtrædelse i kirken). Nej,
Suger knytter her alene opstigningen til de konkrete materialer, som
stråler fra kirkens alter (jf. tolkning 3 – og måske tolkning 1)46.
Som det blev gjort i portalinskriptionen og af Suger, da han stod ved
hovedalteret, vil vi nu tage udgangspunkt i kirkens materialer og derudfra
forsøge at begribe den spirituelle proces, disse danner springbræt for.
Således skal der i det følgende redegøres for, hvordan det materielle
anvendes i Saint-Denis Klosterkirke og andre gotiske kirkebygninger, idet
særligt gennemgående træk i den gotiske arkitektur og ikonografi påvises.
Dette sker i afsnit 3. Per materialia. Dernæst undersøges i afsnit 4. Mos
anagogicus, hvorledes det materielle kan føre til en spirituel anagogisk
erfaring, idet bl.a. de observerede materielle træk fra del 3 analyseres.
Slutteligt skal vi i afsnit 5. De immaterialia, bevæge os til den spirituelle
erfarings mål, som i portalinskriptionen var Kristus (lux), og i ovenstående citat beskrives som immaterialia.

46 Sugers kærlighed til kostbarheder og materialer er bemærkelsesværdig i lyset af det
faktum, at Saint-Denis i år 1127 reformeredes i en sådan grad, at Bernhard bifaldt det
(Panofsky 1979, 10). Panofsky foreslår derfor, at Suger i citatet forsvarer sin brug af
kostbarheder i kirkeudsmykningen ved at understrege, at disse ikke leder væk fra Gud,
som Bernhard frygtede, men snarere op til Gud (ibid., 15).
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3. Per materialia
Som særligt Erwin Panofsky og Otto van Simson påpeger, er to styrende
principper for den gotiske kirkebygnings arkitektur lux og mensura47.
Disse begreber skal der nu redegøres for, hvorefter få af periodens
ikonografiske træk opridses med hjælp fra Emile Mâles iagttagelser.

3.1 Lux
Afgørende for gotikkens fødsel var det, da Suger gennemførte en omfattende ombygning af Saint-Denis Klosterkirkes kor48, som indviedes i
114449. Dette er omgivet af et dobbelt ambulatorium, hvoraf det yderste
umærkbart glider over i ni luftige kapeller, som hver rummer to høje,
smalle vinduer, der udgør en stor del af korets ydervæg og derved tillader
lys at strømme ind i kirken50.
Således introduceredes et træk, som skulle blive gennemgående for de
gotiske kirkebygninger, hvis vægge nærmest udgøres af enorme glasmalerier51. Disse transparante vægge52 gennemtrænges af udefrakommende lys, som derved brydes gennem deres klare farver og bader
kirken i et magisk skær. Uden det udefrakommende lys ville de
transparante vægge miste deres virkning og det karakteristiske udtryk i
kirkerummet forsvinde, hvorfor solens lys figurerer som en uundværlig
”byggesten” for kirken.
Det er da også netop lyset, Suger vægtlægger i sine skildringer af det nye
kor: Ombygningen har ifølge ham muliggjort, at et nyt lys, lux nova, kan
gennemstrømme, perfundit, kirken53, hvorved den præges af et uophørligt
lys, lux continua54 – for sollyset udbrænder i modsætning til vokslys og
47 Jeg anvender de latinske betegnelser for at tydeliggøre begrebernes rod i
kirkehistorien og ikke mindst Bibelen:
Ordene forekommer i Vulgata, hhv. Joh 1,4.5.8.9 og Visd 11,21.
48 Simson 1989, 99
49 Suger 1979, Administratione XXVIII
50 Illustration 4. Simson 1989, 99-100
51 Ibid., 4
52 Ibid., 4
53 Suger 1979, Administratione XXVIII
54 Suger 1979, Consecratione IV
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olielamper aldrig. Desuden er det ikke blot i relation til vinduerne, at
Sugers begejstring for lyset fornemmes i hans skrifter: Når han betaget
beskriver kirkens krystalvaser, ædelstene, guld og sølv, lyder en undertone
af kærlighed til det skinnende, funklende og klare55.
Som vi skal se i 4.2.1, tales der med betoningen af lux ind i en neoplatonisk og kristen tradition, hvor lyset anskues som den del af skaberværket, hvori Gud åbenbares tydeligst. Indtil videre skal vi nøjes med at
gentage, at denne centrale byggesten for det gotiske udtryk har sin kilde i
sollyset og dermed er et naturfænomen; en skabelsesordning – og sågar
en væsentlig én af slagsen, idet alt jordisk liv er afhængigt heraf.

3.2 Mensura
Som Panofsky har vist, kan man ud fra blot et enkelt pillebundt56 i SaintDenis Klosterkirke slutte sig til nærmest hele kirkens arkitektoniske
systems opbygning, idet pillebundets småsøjler alle fortsætter ud i kirkerummet og således markerer dets konturer57. De geometriske principper,
som er gennemgående for hele kirken, er dermed rummet i et eneste pillebundt.
Her strejfes endnu et konstituerende træk ved gotikkens arkitektur, hvis
mindste og største dele på harmonisk vis gennemsyres af bestemte mål 58,
mensura, såsom geometriske skemaer, figurer59 og proportioner60. Derved
rummer det samlede arkitektoniske formskema samme logiske konsistens
som summaen61, der hænger sammen som et omfattende system af tandhjul: Hvis blot der skrues en smule på et af dem, ændrer hele systemet sig.

55 Fx Suger 1979, Administratione XXXIV A
56 Illustration 5
Pillebundet er fra højgotikken efter Sugers tid, men dets principper kan betragtes som
liggende latent i kirkens tidligste gotiske udtryk, som Suger skabte.
57 Panofsky 2002, 53-54, figur 52
58 Simson 1989, 206-211: Simson viser, hvorledes dette muligvis er allertydeligst i
Chartres-katedralen.
59 Ibid., 14, 19: Ofte kvadratet
60 Ibid., 48, 212: Særligt 1:1, 1:2 og 1:3
61 Panofsky 2002, 50-54
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Det bemærkes endvidere, at disse mensura ikke blot er det bagvedliggende
princip for den gotiske arkitekturs konstruktion (som i romanske kirkebygninger), men også idealet for dens visuelle udtryk. Således har næsten
alle bygningens elementer en teknisk funktion, men deres form er samtidig
det æstetiske ideal, hvorved ingen distinktion mellem form og funktion
reelt findes, og eventuel ornamentering søger derfor som regel at understrege bygningens struktur frem for at dække den62.
I lighed med lux stammer betoningen af mensura fra en neoplatonisk og
kristen tradition, hvor målene betragtes som et gennemgående træk ved
skaberværket. Dette uddybes i 4.2.2. Her skal blot fremhæves, at målene
ligesom sollyset dybest set ansås som en skabelsesordning.

3.3 Fauna, flora og folk
Det overmåde rene udtryk, som målenes konsistens medfører, hindrer
ikke, at der i den gotiske kirkebygning findes en fager ikonografi: Som
Emile Mâle viser, har fauna og flora stor plads heri63 – også i Saint-Denis
Klosterkirke64. En længsel efter at omfavne hele naturen fornemmes65, for
alle væsener – inklusive de, der måtte udspringe af fantasien, såsom gargoils og bæster66 – bor i kirkebygningen67. Også mennesket har sin plads;
fx i friser i Amiens, Rampillon og Notre Dame, hvor kalendere, der viser
arbejderens relation til årets gang, er indhugget: Her gengives et konkret
levet liv med dets slid og glæder68. Desuden forekommer utallige motiver
fra helgenlegender og Bibelen69. Ikke blot forsøges alt levende i skaberværket altså rummet, men også al åbenbaret sandhed70.
Her skal vi primært hæfte os ved faunaen, floraen og folkene og konstatere,
62 Simson 1989, 4-7
63 Mâle 1972, 28
64 Ibid., 47
65 Ibid., 51, 56
66 Ibid., 58
67 Ibid., 63
68 Ibid., 64-75
69 Ibid., 131-389
70 Illustration 6
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at i den bygning, som er konstitueret af skabelsesordningerne lux og
mensura, bor al skaberværkets liv.

3.4 Sammenfatning og udblik
Af 3.1-3.3 erfaredes, at den gotiske kirkebygnings arkitektur følger centrale
skabelsesordninger og desuden med sit ikonografiske udtryk signalerer at
være bolig for skaberværkets liv. Den dennesidige virkelighed kan således
siges at fremstå i særlig fortættet form inde bag kirkens mure – i den hinsidige virkelighed: det ny Jerusalem.
Det må være dette fortættede skaberværk, der danner springbræt for den
føromtalte anagoge, som ifølge Suger skulle tage udgangspunkt i kirkens
materialer. Denne skal vi nu forsøge at begribe nærmere.

4. Mos anagogicus
At noget materielt kan bidrage til en spirituel erfaring må have to forhold
som forudsætning:
–

At Gud i det materielle har nedlagt sandheder om sig selv.

–

At den kristnes71 perceptionsapparat besidder evnen til at begribe
det materielle uden ganske at fordreje dets eventuelle iboende
guddommelige sandheder.

I det følgende tages udgangspunkt i sidstnævnte forhold: I 4.1 præsenteres,
hvordan man i højmiddelalderen betragtede perceptionsapparatet, idet der
fokuseres på synet – sansen, som umiddelbart spiller den væsentligste
rolle i den anagogiske proces, Suger skildrer, og desuden dengang opfattedes som den primære sans72. På den baggrund undersøges i 4.2, om
71 Om det naturlige menneskes perceptionsapparat kan erkende eventuelle
guddommelige sandheder i det materielle behandles ikke indgående her (jf. fodnote 18
og 26), omend spørgsmålet nok besvares implicit.
72 Se fodnote 42. Woolgar 2006, 23
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de i 3.1-3.3 opridsede gotiske karakteristika i højmiddelalderen ansås som
indeholdende guddommelige sandheder.

4.1 Spiritualitet og sansning
I højmiddelalderen forklaredes synssansen ud fra særligt to modeller,
ekstramission og intromission73:

4.1.1 Ekstramission
Bl.a. Augustin var præget af platonismens ekstramissionsteori, som forklarer synsakten som foregående ved, at en stråle udgår fra betragterens
øje, idet sjælens bevidsthed rettes mod det betragtede – hvorfor synsakten
er en art viljessag. Den udgående stråle mødes med det betragtede objekt,
formes af det og returnerer til betragteren, som dermed forenes med, formes af74 og nærmest rører ved det betragtede, og synssansen kan derfor
betegnes haptisk75. Altså medfører ekstramissionsteorien en emfase af for
det første betragterens initiativ og for det andet det betragtedes påvirkning på betragteren76.
Den fysiske synsakt bliver hos Augustin et billede på den indre åndelige
synsakt, som ligeledes består af en ”stråle”, der udgår fra mennesket:
nemlig troen og længslen efter Gud77. Denne kan så at sige gribe Gud, hvilket dog sker under forudsætning af, at Gud først har illumineret menneskets sjæl – ligesom solen skal lyse, for at det fysiske øje kan se78. Som det
betragtede former betragteren, formes den kontemplerende menneskesjæl
også af Gud79.
Det fysiske øje er dog ikke blot en metafor for det åndelige øje: Da den
fysiske synsakt ikke kan foregå uden sjælens medvirken, findes i denne et
73 Da intromissionsteorien først var i færd med at nå Europa på Sugers tid (Findlen
2015), er det ikke sandsynligt, han har været påvirket af den. Det har senere gotiske
bygherrer dog formentlig (Camille 2000, 207).
74 Miles 1983, 127-128
75 http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_perception
76 Miles 1983, 129
77 Ibid., 131, 134
78 Ibid., 130
79 Hahn 2000, 184
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åndeligt element80. Ifølge Augustin kan genstande derfor betragtes på flere
måder, og hvis de betragtes, som Gud har tiltænkt, vidner de om deres
skaber. Imidlertid er de fysiske genstande forbundet med fristelse, idet
mennesket ofte binder sig til dem81, hvorfor deres sande karakter som
guddommelige vidnesbyrd kun begribes i glimt82. Yderligere påpeger
Augustin, at mennesket efter opstandelsen formentlig vil kunne se den immaterielle Gud med det fysiske øje83 – og dette ikke blot i et glimt, men i en
intens, kontemplerende skuen84.
Hvis man i Augustins udlægning af synsakten vægtlægger, at perception
nemt leder i fordærv, og at en indre guddommelig illumination er nødvendig for gudserkendelsen, er det klart, at perceptionens positive bidrag
til spiritualiteten underkendes85 – således skete det fx hos den augustinsk
inspirerede Bernhard. Augustins synsteori rummer imidlertid også
potentialet til at fremhæve perceptionens positive bidrag til den kristnes
spiritualitet: Idet det fysiske øje indimellem formår at opfange glimt af
skaberen, ægges sjælen til længsel og retter dermed det åndelige øje mod
Gud i kontemplation86. Cynthia Hahn har påvist, at sidstnævnte emfase
efterhånden vandt indpas i middelalderen, hvis afbildninger af mennesker,
der kontemplerer over korset, går fra at gengive kontemplationen som en
indre proces, hvor korset ikke betragtes med det fysiske øje, til en ydre
proces, som indeholder en længerevarende betragtning af et konkret,
fysisk kors87. Et eksempel herpå findes i Arnulf fra Louvains storslåede
højmiddelalderhymne Hil dig, Frelser og Forsoner88, som er en malende
skildring af og kontemplation over korsets fysiske udtryk.
Dermed forstås, at selv den strømning, som fik Bernhard til at foretrække
mere abstrakte sanseindtryk89, indeholder potentialet til en positiv vurde80 Miles 1983, 139
81 Augustin 2009, Confessions 10,34; Miles 1983, 140
82 Ibid., 141
83 Ibid., 140
84 Ibid., 142
85 Ibid., 126
86 Hahn 2000, 184
87 Ibid., 176-185
88 DDS 192: Grundtvigs gendigtning
89 Panofsky 1979, 14
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ring af perceptionens evne, og at dette potentiale måske i særlig grad
udfoldedes i middelalderens anden halvdel.

4.1.2 Intromission
Med indtoget af Aristoteles' skrifter i vesten i højmiddelalderen introduceredes intromissionsteorien, der beskriver synsakten som foregående
ved, at det betragtede udefra rammer den betragtendes øje og som et segl
efterlader sit aftryk, men intet af sit originale materie 90. Øjet fungerer altså
i modsætning til en ekstramissionsteoretisk opfattelse nærmere som modtager end som afgiver af en ”stråle”91, men ”røres” dog stadig af det betragtede, hvorved synssansen også ifølge denne teori kan betegnes haptisk.
Med intromissionsteorien blev synet ikke længere forstået som baseret på
en viljesakt. Dermed var det heller ikke betragterens evne til at percipere
korrekt, som afgjorde, om omverdenen kunne erkendes via sansningen –
tværtimod blev det synliges aftryk indprentet direkte på øjet, upåvirket af
betragterens eventuelle syndighed. Således befriet fra frygten for sansernes
faldgruber kunne blikket frimodigt rettes mod det synlige, der ubesmittet
af øjets tilbøjeligheder måtte være en central kilde til erkendelse. Fokus
blev altså med intromissionsteorien flyttet fra betragteren til det
betragtede92, hvorved perceptionen heraf blev grundlaget for erkendelse,
hvilket bl.a. aristotelikeren Thomas Aquinas betonede93.
Opvurderingen af synets værdi for erkendelsen fik indvirkning på dettes
funktion i spiritualiteten: Bl.a. Thomas taler for, at Gud rigtignok giver
mennesket troen uden om perceptionen94, men at mennesket gennem
sansning af skaberværket kan opnå en mængde viden om Gud95. Således
betragtedes sanserne langt fra som farlige for gudserkendelsen som hos
Augustin, men snarere som nærende derfor96.

90 Camille 2000, 204, 210
91 Findlen 2015
92 Camille 2000, 206-207
93 Ibid., 200
94 http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
95 Thomas 2008, Summa Theologica 1,Q2,3
96 Camille 2000, 206
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4.1.3 Sammenfatning og udblik
I 4.1.1-4.1.2 påpegedes det, som Hahn og Camille har vist, at synets rolle i
spiritualiteten blev vægtlagt i højmiddelalderen. Dette skyldes, at synssansen både ud fra platonisk og aristotelisk tankegang betragtes som
besiddende evnen til at begribe det materielle og sågar nærmest røre ved
det uden ganske at fordreje dets sande karakter – omend faren for fordrejning i høj grad understregedes af Augustin.
Det er med opfyldelsen af denne forudsætning hos betragteren, at vi nu
kan bevæge os til en undersøgelse af, hvilke guddommelige sandheder det i
kirkebygningen betragtede eventuelt måtte indeholde.

4.2 Spiritualitet og det sanselige
I afsnit 3 erfaredes, at den gotiske kirkebygning afspejler hele det materielle skaberværk med dets lux, mensura, fauna, flora o g folk. I det følgende skal vi ud fra særligt Sugers tanker forsøge at forstå, hvilke guddommelige sandheder der ligger gemt i disse træk – og dermed, hvordan de
kan bidrage til den spirituelle erfaring: anagogen.

4.2.1 Lux: Sløret, som afslører
4.2.1.1 Baggrunden for Sugers brug af lux
Nærmest alle middelalderens forfattere omtaler lyset97. Roden til interessen herfor findes for det første hos Platon, som kobler det godes idé til
sollyset98, og for det andet i Bibelen, hvor lyset er et gennemgående tema:
Her læser vi, at Gud som det første skabte lyset99, at Gud selv er lys100, at
Guds lo/goß, Jesus, er lys101, og at Jesus oplyser ethvert menneske102, som
således kan være lys for verden103, idet det stråler som et himmellys104.
97 Simson 1989, 50
98 Platon 2003, Republic VI
99 Gen 1,3
100 Ps 27,1; 1 Joh 1,5: fw◊ß
101 Joh 1,9; 8,12
102 Joh 1,9: fwti÷zei
103 Matt 5,14
104 Fil 2,15: fwsthvreß
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I senantikken behandles temaet bl.a. i De Genesi ad Litteram105 af
Augustin, som betoner, at Guds første skabning, lyset, er immateriel106. Da
lys dog samtidig er synligt, fungerer det som mediator mellem det usynlige og det synlige, det materielle og det immaterielle107. Forbindelsen
mellem det guddommelige og lyset, vi her i verden perciperer, understreges endvidere, idet Kristus er lys – ikke forstået billedligt, men bogstaveligt, proprie108.
I den spæde middelalder udfoldes emnet desuden af Pseudo-Dionysios
Areopagitten; 500-tallets ukendte syriske forfatter til Corpus Areopagiticum. Flere forskere109 argumenter for, at hans ideer i særlig grad har
inspireret Suger og det gotiske udtryk generelt. Jeg finder sammenhængen sandsynlig af primært følgende årsag: Da Abbed Hilduin af SaintDenis i 800-tallet fremsatte tanken om, at Sankt Denis, den tidlige biskop
og martyr fra Paris, var identisk med forfatteren til Corpus Areopagitum,
som i sine værker påstår at være elev af Paulus, vandt ideen genklang i Îlede-France: Den folkekære og vigtige helgen viste sig at være apostelelev –
og oven i købet var man i besiddelse af hans storslåede teologiske skrifter110!
I kraft af denne tredobbelte forveksling og i kraft af Johannes Scotus
Eriugenas oversættelse af og kommentar til Corpus Areopagitum blev
Pseudo-Dionysios' skrifter i løbet af de næste århundreder særdeles kendte
i Île-de-France111 og nåede – muligvis gennem Hugo af Saint-Victor112 –
formentlig også Suger113, for hvem det må have været oplagt at hente
teologisk inspiration hos klosterkirkens skytshelgen.

105 Om Genesis-kommentaren har haft direkte indflydelse på Sugers tanker om
kirkebygningen lader sig ikke afgøre, men augustinsk spiritualitet påvirkede med
garanti gotikkens udtryk. For mere herom, se 4.2.2.1.
106 Augustin 1982, Genesis I,3
107 García-Rivera 2003, 65
108 Augustin 2015, Genesi XXVIII,45
109 Panofsky 1979, 18-26; Simson 1989, fx 120
I 1980'erne begyndte Panofskys tese om, at Sugers primære inspirationskilde var
Pseudo-Dionysios, at blive kritiseret. Eksempelvis pointeredes det, at Suger ikke var
højtuddannet nok til at have studeret Corpus Areopagiticum, at Sugers fascination af
lys kunne stamme fra andre kilder, og at Suger ikke nævner Pseudo-Dionysios i sine
skrifter (Gábor 2014, 113, 125).
110 Simson 1989, 104
111 Coulter, 1997
112 Jf. Grover Zinn og Conrad Rudolph (Ibid.)
113 Panofsky 1979, 18
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Pseudo-Dionysios om lyset og det guddommelige
Pga. denne tænkers formodede indvirkning på Sugers udformning af det
gotiske udtryk skal hans ideer om lysets forbindelse til det guddommelige
nu præsenteres:
Hos Pseudo-Dionysios betragtes Gud som absolut transcendent114. Særligt i
skriftet ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ forklarer Pseudo-Dionysios
dog, at Gud qua sin skaberakt har åbenbaret sig, idet alt skabt er emaneret
fra Gud115: Skabelsen er en illuminationsakt116, hvor Gud, som selv er lys,
lader sit lys strømme, hvorved kosmos dannes med skaberens lys, dvs. Gud
selv, som fundamental byggesten117.
Pga. denne stærke forbindelse mellem skaber og skaberværk betragtes
sidstnævnte som symboler, συµβόλοις118, på Gud. Pseudo-Dionysios forstår
vel at mærke symbolerne som genstande, der ontologisk har noget tilfælles
med det, de symboliserer119 – akkurat, som når Jesu kød og blod er reelt
tilstede i eukaristien120. Af alle skabninger er det lyset, der udgår fra Gud
og er Gud, som klarest symboliserer Gud121. Idet lys bliver svagere, jo
længere det kommer fra dets kilde, dannes et hierarki i det skabte122, hvor
det, der er tættest på Gud, afspejler ham mest. Alle skabninger har dog del
i lyset, for ved deres blotte eksistens bærer de det guddommelige lys i sig
og vidner dermed om det123.
114 Barasch 1992, 161
I fx Mystical Theology 1,1 betones det, at Gud er absolut transcendent. I fx The
Celestial Hierarchy 1,1 beskrives imidlertid Guds emanation i skaberværket. Disse to
tendenser i Corpus Areopagiticum kontrasterer umiddelbart: Gud kan ikke både være
transcendent og have emaneret sig. Fortolkere af Pseudo-Dionysios vægtlægger derfor
de to aspekter forskelligt: Thomas Aquinas understreger fx i sin læsning, at symbolet
participerer i det guddommelige (Eco 2003, 90-91) og således besidder lighed med
Gud per alius, men ikke per se (Thomas 1998, John I,3-5). Jeg hælder dog mere til en
læsning, hvor emanationstanken understreges, for jeg mener ikke, den kan ignoreres i
Pseudo-Dionysios' skrifter, hvor det fx i The Celestrial Hierarchy 1,3 understreges, at
symbolet ontologisk har lighed med det symboliserede – hvilket må siges at være en
lighed per se! Således følger jeg i min udlægning af Corpus Areopagiticum mestendels
forskere som Dale Coulter, som vægtlægger skrifternes neoplatoniske grundtone.
115 Pseudo-Dionysios 1987, Celestial 1,1; García-Rivera 2003, 65
116 Simson 1989, 52-53
117 Pseudo-Dionysios 1987, Celestial 1,2
118 Pseudo-Dionysios 1991, caeliste, 1,2
119 Barasch 1992, 167
120 Pseudo-Dionysios 1987, Celestial 1,3
121 Ibid., 1,2; García-Rivera 2003, 65
122 Pseudo-Dionysios 1987, Celestial 1,3; García-Rivera 2003, 66
123 Simson 1989, 53-54
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Selvom Gud åbenbares i symbolerne, viser disse dog ikke ifølge PseudoDionysios Gud til fulde: et vist element af noget, der ikke er Gud, forbliver,
hvorved hans transcendens fastholdes124. Ligheden med Gud er altså
begrænset og fragmenteret, og da mange af symbolerne er materielle og
jordiske, rummer de ligefrem hans modsætning og er diametralt
forskellige fra ham125. Symboler af denne art betegner Pseudo-Dionysios
ulige ligheder, ἀνοµοίους ὁµοιότητας126. At symbolerne ikke er identiske
med Gud og dermed ikke komplette, er dog til menneskets eget bedste, for
mennesket ville slet ikke kunne holde til at skue Gud direkte127. Derfor er
Guds selvåbenbaring dækket af beskyttende lag, en mængde af hellige slør,
τῇ ποικιλίθι τῶν ἱερῶν παραπετασµάτων128. Desuden er det særligt qua
symbolernes mangelfuldhed, slørene, at mennesket kan tolke disse og
således opstige, ἀναγωγικὴν129, til Gud: Mangelfuldheden provokerer nemlig mennesket og ægger dermed dets sjæl til at fortolke symbolet og ”løfte
sløret”130, hvorved sjælen nærmer sig Gud, og anagogen finder sted.
Karakteristisk for denne er, at det materielle negeres131: Da dette nemlig
konstitueres ved forholdet mellem dele, er det ikke simpelt – men det er
den immaterielle Gud132 og hans lys, der beskrives som funklende mørke133.
4.2.1.2 Lyset og det guddommelige i Saint-Denis Klosterkirke
Jf. 3.1 spillede lyset en vigtig rolle i Sugers kor, som oplyste kirken med et
lux nueva og continua. Ud fra portalinskriptionen, som beskriver den
spirituelle opstigen med ordene lumina, claret og clarificio, kan det overvejes, om korets lys er tiltænkt en rolle i en spirituel proces som den,
inskriptionen beskriver: Er det via vinduernes lys, de lumina, at den spirituelle opstigen til det sande lys, lux/Kristus, skal finde sted? Idet særligt
tolkning 3 (2.2.3) erindres, og per materialia forstås som kirkens vinduer,
kan spørgsmålet besvares positivt.
124 Barasch 1992, 170. Om dette systematiske kneb kan lade sig gøre er omdebatteret! Se
fodnote 114.
125 Barasch 1992, 170
126 Pseudo-Dionysios 1991, caeliste 2,4
127 Barasch 1992, 174
128 Pseudo-Dionysios 1991, caeliste 1,2
129 Ibid., 1,2
130 Barasch 1992, 175; Eco 2003, 85
131 Pseudo-Dionysios 1987, Mystical 1,3
132 Barasch 1992, 177-178; Pseudo-Dionysios 1987, Names 2,11
133 Pseudo-Dionysios 1987, Mystical 1,1
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Hvis denne interpretation af Suger er korrekt, harmonerer hans tanker
med Pseudo-Dionysios' idé om, hvorledes lyset som det primære gudssymbol kan lede sjælen til Gud på anagogisk vis. At lyset fra vinduerne var
tiltænkt denne funktion ifølge Suger bekræftes muligvis af sætningen: una
quarum de materialibus ad immaterialia excitans134, som han knytter til
beskrivelsen af et af dem: Hensigten med vinduet er, at beskueren via dette
kan opstige, excitans, fra det materielle til det immaterielle, de materialibus ad immaterialia. Måske sker denne opstigning netop via det lux, som
strømmer igennem vinduet – hvorom Panofsky derfor benytter betegnelsen anagogical window135.
At det er det omtalte vindues lys, der får den beskuende til at rejse til det
immaterielle, må imidlertid anfægtes: Er det ikke snarere er dets motiv?
Motivet udgøres af Paulus, som maler på en mølle, og skal formodentlig
forstås sådan, at Paulus med sin læsning af det Gamle Testamente,
Mosaicæ legis, ”maler dets korn”, hvorved dets sande mening fremkommer136. Det er således sandsynligt, at Suger med begrebsparret materialibus/immaterialia primært hentyder til den eksegetiske proces137, som indtræffer, når lovens bogstav tolkes ifølge den nye Åndens pagt138.
Dog er det bemærkelsesværdigt, at Suger anvender just samme begrebspar
om den spirituelle erfaring, han fik ved kirkens hovedalter (2.3). Med
denne konstatering præsent er det nærliggende også at tolke ordene om
vinduet som refererende til en spirituel erfaring – af dionysisk art vel at
mærke: I beskrivelsen af hovedalteret betegnes nemlig de materialibus ad
immaterialia-processen med udtrykket mos anagogicus, og hvis samme
betegnelse er gældende for den de materialibus ad immaterialia-proces,
som hænder ved betragtningen af vinduet, kan der vel nærmest ingen tvivl
herske om, at det var dionysiske tanker om anagogen, der fik Suger til at
konstruere de store glasmalerier139, hvis funktion ud fra portalinskrip134 Suger 1979, Administratione XXXIV
135 Panofsky 1979, 20-21
136 Mâle 1972, 171-172
137 Gábor 2014, 122
138 2 Kor 3,6
139 Trods terminologiske sammenfald er Sugers udbrud over hovedalterets skønhed ikke
dionysisk i sin essens, mener Endrődi Gábor: Destinationen, hvortil der opstiges, er
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tionens og Pseudo-Dionysios' system dermed kan forstås som følger:
Vinduerne må opfattes som vældige slør, der bryder Kristi rene og evige
lys, verum lumen/lux (continua). I deres farverige materiale indfanges
altså det immaterielle lys, som ifølge både Augustin og Pseudo-Dionysios
er identisk med Kristus selv140. I kraft af dets manifestation i glasmalerierne brydes lyset til nye, sande og klart perciperbare lys, lumina
vera/lux nueva. Via disse – per lumina vera eller sagt anderledes: via
vinduernes materialer, per materialia – kan betragteren skue det immaterielle lux, Kristus, som således nærved afsløres. Derved etableres en nær
forbindelse, som vi så glimt af i 2.2.5, mellem vinduet og det
guddommelige – en forbindelse, der vel at mærke når hele vejen til
betragteren, som ikke blot betragter på afstand: Nej, pga. datidens
haptiske synsopfattelse er der tale om en direkte kontakt med det
guddommelige, hvor betragteren ligefrem rører ved Kristus – eller måske
ved det ny Jerusalem, hvori Kristus er lyset141.

4.2.2 Mensura: Harmoniens graciøse overensstemmelse
I afsnit 3.2 erfaredes, at også mensura konstituerer den gotiske kirkebygning. Vi skal nu analysere, hvilke guddommelige sandheder, der ligger
gemt i dette princip, og hvorledes det dermed kan danne springbræt for
anagogen.
4.2.2.1 Baggrunden for den gotiske brug af mensura
Ligesom lux er mensura et hyppigt omtalt tema i middelalderen. Kilden til
interessen findes hos pythagoræerne, der opfattede kosmos som gennemsyret af visse proportioner, som sanseligt fremtræder i bestemte musikalnemlig ikke Gud/Kristus som hos Pseudo-Dionysios, men en udefinerbar region
mellem himmel og jord: quasi sub aliqua extranea orbis terrarum plaga. Desuden
kan mos anagogicus ligesåvel hentyde til en eksegetisk metode (Gábor 2014, 114).
Jeg finder ikke Gábors indvendinger synderlig vægtige, da Suger nærmest med
sikkerhed lod sig inspirere af Pseudo-Dionysios, jf. 4.2.1.1.
140 Hvor Augustin betoner Kristus, betoner Pseudo-Dionysios oftere Gud. Jeg skriver her
Kristus, fordi Suger gør det i portalinskriptionen – en vægtlægning hos Suger, som
muligvis er foranlediget af Hugo af Saint-Victors forfatterskab (Coulter 1997).
141 Apok 21,23
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ske intervaller142. Ideen videreførtes af bl.a. Augustin og inkorporeredes
således fuldkomment i vestlig tænkning. I 1100-tallets Frankrig blomstrede den særligt i Clairvaux omkring Bernhard og i Chartres-skolen – de
dengang to mest toneangivende bevægelser i miles omkreds143.
Samtidig opstod gotikkens spæde udtryk med bl.a. Sugers ombygning af
Saint-Denis Klosterkirke, og man må formode, at han har været påvirket af
den augustinske strømning i en eller anden grad – dette gjaldt i al fald
andre gotiske bygherrer144. Derfor er det relevant nu at udfolde Augustins
tanker om mensura.
Augustin om målene og det guddommelige
I De Musica fremhæver Augustin intervallerne 1:1, 1:2, 2:3 og 3:4145 som
særligt skønne og konstituerende for musikken, der som videnskab er rent
matematisk146. Den matematik, som konstituerer musikken, er deriveret
fra og i overensstemmelse med det skønne princip, hvorudfra Gud har
skabt verden, for med Salomos ord har Gud ordnet alt efter mål147, tal og
vægt148, og uden målenes fortsatte opretholdelse ville kosmos returnere til
kaos149. Målene, dvs. de nævnte intervaller, og således skønheden selv er
altså primært en metafysisk realitet150, understreger Augustin. Musikken,
de producerer, er derfor heller ikke hørbar, men betegnes en anden
musik151, som dog synæstetisk anes både i det auditive og det visuelles
skønne proportioner.
Fordi målene er det princip, hvorudfra kosmos på symfonisk vis blev
142 Jensen 2004, 53-54
143 Simson 1989, 25-28
144 Fx den ukendte Chartres-bygherre (ibid., 206-211)
Peter Vergo argumenterer for, at den gotiske kirkebygning ikke så meget er
konstrueret ud fra fx Augustins tanker om mensura, men i stedet ud fra tidens
spirende polyfoniske musik (Vergo, 2005, 95-135). Jeg vurderer, at de to
forklaringsmodeller ikke modarbejder hinanden.
145 Ved lydbølgernes knudepunkter i strengeinstrumentets streng høres overtonerne
klinge i flageoletter. Fx findes i knudepunktet 1:2 anden overtone, som er grundtonens
kvint: Et tonalt interval, som har været konstituerende for musik gennem alle tider.
146 Simson 1989, 21
147 Mensura jf. Vulgata
148 Visd 11,20
149 Simson 1989, 21-22
150 Ibid., 24
151 Jensen 2004, 53: Sfærernes musik ifølge pythagoræerne
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strukturet, forkynder de den oprindelige skønne hensigt med skaberværket
– en hensigt, som sker fyldest i det genoprettede kosmos, det ny Jerusalem, som proportionerne også er styrende for152. Betoningen af målenes
rolle i den kommende herlighed tilsluttede bl.a. Pierre Abélard sig i
højmiddelalderen og forklarede yderligere, at Salomos tempel qua konstrueret ud fra intervallerne153 forbandt sig med det himmelske tempel, det
ny Jerusalem.
Alt dette betyder, at mennesket ved sansning af154 og kontemplation over
de særligt skønne mål, den guddommelige harmoni155, sættes i kontakt
med de principper, som konstituerer den guddommelige virkelighed.
4.2.2.2 Mensura og det guddommelige i den gotiske kirkebygning
I den storslåede åbning af De Consecratione udfolder Suger, hvordan
kosmos' utallige dele sammenholdes, concopulat, af den allerhøjeste, herskende harmonis graciøse overensstemmelse, superioris moderatae armoniae convenientia grata. Suger taler her ind i den just skildrede tradition for at benytte musikalske termer (armoniae) til beskrivelse af
kosmos' sammenhængskraft – og det kan overvejes, om han gør det med
tanke på den nys ombyggede kirke156.
I al fald blev netop harmonien med tiden et altafgørende princip for den
gotiske kirkekonstruktion, og med en augustinsk tolkning heraf begriber vi
tendensens dybde: Både bygningens struktur (funktion, jf. 3.2) og
skønhed (form) er forankret i den metafysiske realitet, hvormed Gud med
skønhed strukturerede kosmos – og som en model af templet157 er kirken
152 Apok 21,15-17
153 1 Reg 6,3; Simson 1989, 37-38
154 Ibid., 22
Jf. 4.1.1 er Augustin skeptisk, hvad angår den sansendes evne til at opfatte det
sanselige uden at fordreje dets sandheder. Når det imidlertid gælder målene, ligefrem
opfordrer han til kontemplation over dem (ibid., 25). Muligvis skyldes det, at målene
ejer et så rent udtryk, at de ikke distraherer sanserne, men snarere renser dem.
155 Ibid., 24-25
156 Som konstateret i fodnote 56 er vægtlægningen på mensura ikke så tydelig i Sugers
ombygning af Saint-Denis Klosterkirke, men i citatet her fornemmes, hvordan trækket
ligger latent i hans tanker om konstruktionen.
157 Suger 1979, Administratione XXXIII, Consecratione II: Suger sammenligner SaintDenis Klosterkirke med templet, dog uden at nævne dets mål.
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dermed koblet på den anden musik, som konstituerer kosmos og sågar det
himmelske Jerusalem.
Således kan den besøgende betragte kirkens rene og skønne mål og qua
øjets haptiske funktion røre denne guddommelige skabelsesordning – og
med Sugers ord via kirkens konkrete arkitektur, de materialibus, på anagogisk vis opstige ad immaterialia til Gud i det ny Jerusalem (tolkning 3,
2.2.3). Desuden bør det overvejes, om ikke også kontemplationen over
kirkebygningens håndværk, som i kraft af målene var udført efter det
guddommelige håndværks forbillede158, var tiltænkt at skulle katalysere
anagogen (tolkning 1).

4.2.3 Fauna, flora og folk: Ormen og den lille nød
I 3.3 erfaredes, at den gotiske kirkebygning er befolket af fauna, flora og
folk. Hvordan dette væld af liv i lighed med lux og mensura rummer guddommelige sandheder skal nu vises.
4.2.3.1 Baggrunden for det gotiske væld af fauna, flora og folk
Interessen for relationen mellem skaberværkets liv og det guddommelige
findes allerede i den israelitiske kult, hvor tabernaklet og Salomos tempel
er udsmykket med blomster159. Disse refererer formodentlig til Edens
Haves frodighed, og vi aner, at floraen i post-syndefaldstiden bærer slægtskab til paradistilstanden. Måske bevirker dette slægtskab, at skaberværkets liv sågar formidler guddommelige sandheder, hvilket fornemmes i
Ny Testamente med Jesu forkyndelses rige brug af billeder hentet fra både
faunaen, floraen160 og menneskelivet161.
Jf. 4.2.1.1 blev skaberværkets forbindelse til det guddommelige i kraft af
den neoplatoniske emanationstanke i middelalderen fremhævet i en sådan
grad, at det materielle og det åndelige helt sammenflettedes. Middelalder158 Laugerud 2005, 142
159 Ex 37,17-20; 1 Reg 6,18
160 Matt 13,31-32; 6,25-34; Luk 15,4-7
161 Matt 13,3-9; Luk 15,8-32
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litteraturen rummer således utallige eksempler på, hvordan selv den
mindste skabning vidner om guddommelige sandheder: Hos PseudoDionysios symboliserer ormen som en ulige lighed Gud på apofatisk vis162
– og med en mere katafatisk tilgang udbryder Adam af Saint-Victor: What
is a nut if not the image of Jesus Christ? The green and fleshy sheath is
His flesh, His humanity […] but the kernel of the nut from which men
gain nurishment is His hidden divinity163. Han finder altså ligefrem en
kristologisk sandhed i faunaen.
Den neoplatoniske strømning suppleredes i højmiddelalderen af aristoteliske tendenser. Trods at disse ikke bifaldt emanationstanken med dennes
ontologiske forbindelse mellem symbolet og det symboliserede164, underkendtes ikke slægtskabet mellem skaberværkets liv og det guddommelige:
Skaberværket vidnede om en skaber165, og da dette uhindret kunne
erkendes (4.1.2), voksede interessen for studier af konkrete naturfænomener såsom fauna og flora – også i kirkerummet166.
4.2.3.2 Fauna, flora, folk og det guddommelige i den gotiske
kirkebygning
Selvom ikonografiens skabninger nok mestendels har dekorative formål,
og hver enkelt ikke har til hensigt at formidle ét bestemt budskab167, kan
kirkebygningens fortættede samling af skaberværkets liv ud fra særligt en
neoplatonisk/dionysisk tankegang forstås som udgørende ét stort symbol:
Dette mangefold af skabninger danner et solidt springbræt for en anagoge,
som måske leder til Edens have, Salomos tempel – eller, helt i tråd med,
hvad vi har set i 4.2.1-4.2.2, nok snarere til det himmelske tempel: det Ny
Jerusalem, som også skal være opfyldt af fauna, flora og folk168 – og den
fuldt åbenbarede sandhed169.

162 Pseudo-Dionysios 1987, Celestial 2,5
163 Mâle 1972, 30
164 Se fodnote 114
165 Thomas 2008, Summa 1,Q2,3
166 Camille 2000, 207
167 Mâle 1972, 49-51
168 Jes 65,17-25
169 1 Kor 13,12. Jf. slutkommentaren, 3.3
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4.2.4 Sammenfatning og udblik
Af 4.2.1-4.2.3 erfaredes, at når kirkens materialer skues, røres det ny
Jerusalem i form af lyset, som er Kristus, der oplyser den kommende stad,
og som i glasmalerierne har materialiseret sig, så mennesket kan percipere
det klart (4.2.1) – og i form af målene, som er konstituerende for det ny
Jerusalem, og som klart ses i kirkebygningen (4.2.2) – og i form af alt
levende, der ligesom før syndefaldet opfyldte jorden og ligeledes skal
opfylde den kommende jord (4.2.3). Anagogen indtræffer i det øjeblik,
blikket berører kirkens materialer (tolkning 1/3, 2.2.3), og betragter og det
betragtede forenes. Dette sker således alene ved, at den besøgende træder
ind i kirken og skuer dens by (tolkning 4).
Et nært slægtskab sås altså løbende til det himmelske tempel: det ny
Jerusalem. Et sådant bekræftes af adskillige passager i Sugers skrifter, som
fremhæver templet som forbillede for Saint-Denis Klosterkirke170 – hvor
for øvrigt ædelstene pryder væggene171 som i den kommende stad172.
At mennesket kan opstige til den immaterielle Guds bosted, ja ligefrem til
Kristus, via det materielle klinger formentlig uortodokst i mangen
dogmatikers øre. Her må vi imidlertid erindre portalinskriptionens ord:
Opstigningen gælder kun for den, som ønsker at ære portene og som
kontemplerer over Kristi værk og ”går igennem Kristus” (tolkning 2,
2.2.3): Altså er det den kristne, som Gud giver at kunne stige fra det
materielle til det immaterielle173.
Det er i denne evighed vi nu slutteligt for en kort stund skal opholde os:

170 Suger 1979, Consecratione II, Administratione XXXIII
171 Ibid., XXXI
172 Apok 21,19-20
173 Se fodnote 18 og 26
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5. Afslutning
Ad immaterialia
5.1 Lær mig, o lille trækfugl, du
Ad den vej, som er brolagt med glimt fra Kristi lys, nemlig kirkebygningens materialer, rejser den besøgende til det ny Jerusalem. Ja, som
erfaret i 4, nærmest forenes den besøgende med den guddommelige sfære:
Samhørigheden understreges i det, at kirkens besøgende ifølge Suger
ligefrem udgør kirkebygningen174, hvilket også fremkommer i beskrivelserne af den praktiserede liturgi: Til kirkens indvielsesceremoni er fx en
mængde gejstlige placeret i hierarkisk orden med Kong Louis VII i
midten175. Dette må forstås på dionysisk vis som symbol på det himmelske
hierarki med kongen i midten som Christus Domini176.
Med inkorporeringen af kirkens besøgende og ikke mindst landets regent i
den guddommelige sfære fremstår kirkebygningen som et prægtigt
monument af højmiddelalderlig enhedskultur, hvor stat og kirke, materielt
og immaterielt, fuldstændig sammensmelter. I denne enhedskultur er ikke
blot kirken og kongen forbundne som i én stor summa, men også alle
sanseindtrykkene, som vælder frem fra lysindfaldets farvespil, de kostbare
genstandes funklen, arkitekturens rene formskema, ikonografiens livlighed, liturgiens toner og røgelsesduftene: Disse samspiller i en synæstesi,
hvor det sete samtidig røres (4.1) og ikke mindst høres (4.2.2) i den frosne
musik177, som kirkebygningen qua konstrueret ud fra auditive principper
er.
Denne sammenhængskraft konstitueres af immaterielle og metafysiske
principper, hvorved den således sikres. Den kan imidlertid ikke udfoldes,
med mindre den faldne, kaotiske verdens mennesker aktivt ønsker at
indgå i genoprettelsen af kosmos. Genoprettelsen sker, når mennesket –
og samfundet repræsenteret ved dets konge – går igennem Kristus (2.2.3),
174 Jf. 1. Pet 2,5. Suger 1979, Consecratione V
175 Ibid., VI-VII
176 Simson 1989, 137-139
177 Mâle 1972, 22
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dvs. træder ind i kirken og opsøger Kristi frelse, og derved forenes med
den immaterielle virkelighed og det genoprettede kosmos. Den gotiske
kirkebygning fungerer således som en central kilde til enhedskulturens
sammenhængskraft.
Når mennesket er koblet på den genoprettede og immaterielle virkelighed,
kan det via selv den faldne verdens sanseindtryk ane sammenhængen til
det guddommelige – og af selv den mindste fugl beriges spirituelt og derfor
frimodigt med Oehlenschläger synge:
Lær mig, o lille trækfugl, du,
at svinge mig med frejdig hu
til ubekendte strande!178

5.2 Konklusion
I nærværende opgave erfaredes, at den gotiske kirkebygning, og her særligt
Saint-Denis Klosterkirke, er tiltænkt at skulle opfordre til en spiritualitet,
hvor der på anagogisk vis opstiges via materialerne til det immaterielle:
Når kirkens besøgende er trådt ind gennem bygningens portal og derved
har kontempleret over Kristi frelsesgerning, skuer vedkommende et
fortættet kosmos, som er konstitueret af de guddommelige skabelsesordninger, lux og mensura, og her bor alt levende. Dette kosmos er
uløseligt forbundet med det himmelske tempel – det ny Jerusalem – dvs.
det genoprettede kosmos. Når den besøgende skuer kirkebygningens
materialer, røres samtidig lyset, harmonierne og livet fra den
guddommelige sfære, hvorved den besøgende ganske forenes med denne
og således kobles på den sammenhængskraft, som også gennemsyrede
middelalderens enhedskultur.
Det er således via den gotiske kirkebygnings sanselige materialer, at den
besøgende spirituelt kan opstige ad immaterialia.

178 DDS 537
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Illustrationer
Forside:
Vindueslysets spil på gulvet i Saint-Pierre de Montmartre, 2007
Denne kirke grundlagdes efter sigende i det tredje århundrede
af Saint-Denis, som led martyrdøden akkurat dér.
Denne helgen krediterede man i højmiddelalderen formodentlig
for de idéer, der ligger til grund for gotikkens glasmalerier.

Illustration 1:
Tympanon, Saint-Denis Klosterkirke, 1140

Nederst ses de dødes opstandelse, herover apostlene, og i midten troner
Kristus som dommer. Ved Kristi højre hånd er Paradiset og ved hans
venstre Helvede.
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Illustration 2:
Vestportalinskription, Saint-Denis Klosterkirke, 1140

Illustration 3:
Sardonyxkalk fra hovedalter, Saint-Denis Klosterkirke, midt 1100-tal

Sardonyxkalkens materiales kaotiske struktur er blevet formet
ved menneskehænder – jf. Ovids ord, materiam superabat opus.
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Illustration 4:
Kor, Saint-Denis Klosterkirke, 1144

Kapellernes luftighed lader lys strømme ind i koret.

Illustration 5:
Tværsnit af pillebundt, Saint-Denis Klosterkirke, start 1200-tallet

Det er markeret, hvilke linjer småsøjlerne danner,
og dermed anes kirkerummets formskema.
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Illustration 6:
Isajs rodskud, Saint-Denis Klosterkirke, 1144

Ved at benytte faunaen (det naturlige) som form
udfolder dette glasmaleri hele frelseshistorien (det guddommelige):
Ikonografien forsøger således at rumme al sandhed.
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