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Høytidenes dilemmaer
At tider endrer seg og ideer sprer 
seg, er en evig trussel mot oppfat-
ningen av enkelte fenomener som 
uangripelige og enhetlige. Ett 
eksempel er kontroversene som 
oppstår omkring kristne høytider 
som jul og påske. 

I en skandinavisk kontekst erkjennes det 
at selve ordet «jul» er av hedensk opprin-
nelse, mens også påsken har et verdslig 
aspekt, i kraft av å tidfestes til første søndag 
etter første fullmåne etter vårjevndøgn. 

De fleste forholder seg ganske pragmatisk 
i eventuelle diskusjoner om slike relativt 
uskyldige realiteter. Men i et pluralistisk 
samfunn medfører de unngåelig også et par 
prinsipielle spørsmål, som for eksempel om 
skolen må tilby alternativer til kirkebesøk 
for ikke-kristne elever.

Alle moderne samfunn har noen slike 
dilemmaer som offentligheten aldri ser ut til 
å bli ferdig med. Til syvende og sist blir man 
sittende igjen med spørsmålet om man bør 
velge den prinsipielle eller pragmatiske 
tilnærmingen. 

Men man slipper ikke unna de harde 
realitetene innenfor slike metafysiske pro-
blemstillinger, for også forskere har menin-
ger om når på året Jesus virkelig ble født, og 
hvilke høytider som absorberte, eller ble 
absorbert av, de andre. Slike undersøkelser  
i en slags «komparativ mytologi» gjør seg 
gjeldende også for Notre-Dame – den 
gotiske katedralen i Paris’ hjerte som ble 
herjet av en storbrann 15. april i 2019.

To bøker har  
steget opp fra 
asken etter den 
tragiske brannen  
i Notre-Dame  
i Paris i april  
for to år siden. 

På hver sin 
måte forteller  
de historien om 
dette symbol-
tunge bygget,  
som nok har et 
mer sammensatt 
opphav enn dets 
ikoniske status 
skulle tilsi.
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Nasjonens sjel
Notre-Dame har en mangslungen historie, 
som kanskje vil overraske mange lesere. 
Dens primære funksjon er selvsagt knyttet 
til den katolske kirke, men akkurat denne 
katedralen har en symbolverdi som plasse-
rer den et nivå over alle de andre kirkene, 
katedralene og politiske monumentalbyg-
gene i Frankrike. 

Grunnen til dette er delvis bygningens 
alder og plassering – den ble påbegynt i 
1163 og ligger rett ved stenen som markerer 
sentrum for den ekspanderende franske 
nasjonen – og det faktum at det sekulære 
Frankrike så inderlig elsker sin kultur og 
historie.

I talen som president Macron holdt foran 
det osende skjelettet av Notre-Dame i april 
2019, refererte han til «denne katedralen 
som tilhører hele folket og dets tusen år lange 
historie», mens det nærmeste han kom 
religion var å referere til «det materielle og 
spirituelle Frankrike». 

Dagen etter brukte representanter fra 
samtlige franske politiske partier ord som 
«nasjonens sjel» eller lignende i sine taler. 
Her holdes orgelkonserter, presidenter 
gravlegges og, når den er blitt brukt til 
minnestunder etter terroraksjoner, har de 
naturligvis også omfattet ofre fra landets 
jødiske og muslimske minoriteter. Den 
metafysiske følelsen av tap etter brannen 
var ikke bare knyttet til religionen, men 
også til kunsten, arkitekturen og historien.
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Akkurat denne katedralen har en symbolverdi  
som plasserer den et nivå over alle de andre kirkene,  
katedralene og politiske monumentalbyggene i Frankrike. 

Gotisk ikon Interiør fra skipet  
i Notre-Dame før brannen. I 
august 2020 begynte arbeidet 
med å demontere orgelet, som 
må tas fra hverandre pipe for 
pipe for rensing av blystøv og 
restaurering. Arbeidet med  
de nesten 8000 orgelpipene 
forventes å vare i fire år.
Foto: AP/NTB og PETER K. BURIAN/
WIKICOMMONS

Nasjonal tragedie Frankrikes president Emmanuel Macron var raskt til stede ved den 850 år gamle 
Notre-Dame-katedralen 15. april 2019, etter at en voldsom brann fikk et av spirene til å kollapse og 
etterlot seg enorme skader, blant annet ved alteret inne i katedralen. Restaureringen er blitt kraftig 
forsinket av koronapandemien, men både Macron og lederen for gjenoppbyggingen håper at bygget kan 
ferdigstilles til OL i Paris i 2024. Macron har uttalt at han ønsker seg visse moderniseringer, men 
meningsmålinger viser at de fleste franskmenn ønsker å tilbakeføre katedralen til slik den var. 
Foto: PHILIPPE LOPEZ, AFP/NTB

Landemerke i lockdown 
Notre-Dame på Ile de la Cité 
sett fra Rådhuset i Paris like 
etter brannen i april 2019. 
Middelalderkatedralen er 
gjort spesielt kjent gjennom 
Victor Hugos verk. T.v.  
i bildet ses Panthéon. 
Foto: ERIC FEFERBERG, AFP/NTB

  
En arkitektonisk 
blomst eller 
avlegger?
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En katedrals historie
I sin bok «Notre-Dame – The Soul of France» 
oppsummerer Agnès Poirier byggets 850 år 
lange historie. Selve byggeprosessen, som 
tok nesten hundre år, er særlig knyttet til 
daværende biskop de Sullys navn. Det var 
han som besluttet at den gamle romanske 
katedralen skulle rives, og en langt større 
katedral i den rådende gotiske stilen skulle 
oppføres. 

Deretter fulgte tre hundre gode år, som 
dessverre ble etterfulgt av like mange dår-
lige år, der Notre-Dame ble overlatt til seg 
selv og forfalt drastisk. 

I det gudløse styret som hersket i kjøl-
vannet av Den franske revolusjon i 1789, ble 
kirkeklokkene og flere av bronserelikviene 
attpåtil smeltet om til kanonkuler, og bly-
kistene ble til geværkuler. I tillegg ble 28 
statuer av en rekke konger av Judea hals-
hugget, fordi de revolusjonære trodde det 
var snakk om franske konger. Napoleon, 
som prøvde å forene republikkens og 
monarkiets pomp og prakt, lot seg krone i 
Notre-Dame. 

Men det var Frankrikes kanskje mest 
folkekjære forfatter gjennom tidene, Victor 
Hugo, som virkelig tok til orde for en omfat-
tende restaurering. Det er vel knapt noe 
litterært verk gjennom tidene som knyttes 
så sterkt til en enkelt bygning som hans 
«Ringeren fra Notre-Dame» (1830). Denne 
romanen mobiliserte opinionen til å kreve 
at noe måtte gjøres, og slik banet den vei for 
arkitekten Eugène Viollet-le-Ducs betydelige 
arbeid. Hans mål var stort sett å bringe 
katedralen tilbake til sin fordums prakt, 
men han betraktes likevel den dag i dag som 
dens høyest skattede formgiver.

Sarasenske aner
Britiske Diana Darkes bok «Stealing from 
the Saracens» handler ikke først og fremst 
om Notre-Dame, men om den flere tusen år 
lange innflytelsen som muslimsk (egentlig 
«sarasensk») arkitektur har hatt på euro-
peisk byggeskikk, og da særlig nettopp de 
gotiske katedralene. 

Utgangspunktet for Darkes bok er den 
store britiske arkitekten Christopher Wren, 
som i sine memoarer (1713) skrev: «Slike 
bygninger er vulgært blitt kalt moderne 
gotiske, men deres virkelige betegnelse er 
arabiske, sarasenske eller mauriske.» 

Det er med andre ord et godt underbygd 
argument imot ideenes renhet og de enhet-
lige tolkninger. Muslimenes historiske 
tilstedeværelse mange steder i Europa er 
kjent, men ses gjerne som en kontrast til 
kristenheten. 

Den himmelstrebende gotikken repres-
enterte et brudd med den mer klumpete 
romanske og normanniske stilen. Den 
gotiske stilarten som særlig er kjennetegnet 

ved sine spisse buer, slo igjennom i den 
religiøse vekkelsesstemningen som hersket i 
forbindelse med korstogene på 1100-tallet. 

Men Diana Darke viser med en rekke 
eksempler at gotikken ikke oppsto i et 
vakuum, men tvert imot ble preget av ulike 
ideer. Disse var  synlig i helheten så vel som 
i detaljene, og noe korsfarerne hadde tatt 
med seg fra Levanten, der «sarasenerne» var 
kommet et godt stykke lengre innen mate-
matikk og arkitektur. 

«De som stjeler»
Det er interessant hvordan begge disse 
bøkene – hver på sin måte – får frem det 
allmennmenneskelige med Notre-Dame. 

Inspirert og erkebritisk Westminster Abbey, Stor-
britannias tradisjonelle kroningskirke og siste hvilested 
for landets monarker, er hovedsakelig bygget i gotikk  
og ble reist i 1065. Foto:  WIKICOMMONS OG AP/NTB

Gotikk i utvalg 
Klippedomen 
(nederst lengst t.v.) 
regnes som verdens 
eldste islamske 
byggverk, bygget i 
årene 687–691.  
Den står oppført  
på Tempelhøyden i 
Jerusalem, muslim-
enes helligste sted 
etter Mekka og 
Medina. De to 
bildene øverst: 
Palace of Westmin-
ster er et gotisk 
byggverk som huser 
det britiske parla-
mentet. Byggets 
eldste del ble  
påbegynt i 1097.  
Det 98 meter høye 
tårnet huser klokken 
«Big Ben» (skjult av 
stillaser). T.v. fra 
innsiden av moské-
katedralen Mezquita 
i den spanske byen  
Cordoba. 
Foto: AHMAD GHARABLI, 
AFP, HALVARD ALVIK/ 
NTB og JORGE ROYAN/
WIKICOMMONS

Skjebnesvangert 
treverk Sammen-
setningen av Notre-
Dames konstruksjon  
i et tverrsnitt før 2019- 
brannen. De røde 
delene markerer tre-
verk, de blå mur, mens 
grått angir metall.
Tegning: WIKICOMMONS

  
En arkitektonisk 
blomst eller 
avlegger?

Agnès Poirier har mest sans for 
de symbolske anekdotene og 
følelsene som knyttes til bygnin-
gens tilstand, og hun påpeker 
det nærmest mirakuløse i at 
enkelte uerstattelige relikvier  
ble reddet i aller siste liten. 

Darkes mer undersøkende stil 
har en litt tydeligere brodd rettet mot dem 
som ikke vil vedkjenne seg sin «sarasenske» 
arv, selv om storheter som Christopher 
Wren skrev åpent om det. Selve begrepet 
«sarasener» kan bety «de som stjeler», men 
det er ikke en benevnelse de fortjener.

Det er heller et forsøk på historie-
forenkling som ingen er tjent med.

Englevakt Statuene av de tolv 
apostlene og fire evangelistene ved 
foten av spiret på Notre-Dame var 
blitt fjernet for restaurering kun få 
dager før brannen i 2019.
Foto: PEDRO SZEKELY/WIKICOMMONS

I det gudløse styret 
som hersket  
i kjølvannet av  
Den franske revolusjon 
i 1789, ble kirke- 
klokkene og flere  
av bronserelikviene 
attpåtil smeltet om  
til kanonkuler.

Den himmelstrebende gotikken 
representerte et brudd med  
den mer klumpete romanske  
og normanniske stilen. 


