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NEÞINOMO AUTORIAUS MOZAIKA. IMPERATORIUS JUSTINIANAS I SU PALYDATai viena ið dviejø mozaikø Ravenos (Italija) Ðv.Vitalio bazilikoje. Ði baþnyèia, kaip vienas ið svar-biausiø Bizantijos meno pavyzdþiø Vakarø Europo-je, 1996 metais buvo átraukta á JUNESKO pasauli-nës kultûros paveldo sàraðà. Sodriø spalvø fresko-je, kurioje akivaizdi helenizmo ir romënø meno tra-dicija, vaizduojamas Rytø Romos (taip buvo vadi-nama Bizantijos imperija) imperatorius JustinianasI (483-565) - jis valdë ðalá nuo 527 metø iki savo mir-ties. Freskos centre - imperatorius auksu siuvinëtaisdrabuþiais. Rankose jis laiko didelæ, galbût jo pa-ties dovanotà baþnyèiai, katalikø liturgijoje naudo-jamà auksinæ patenà, Bizantijos apeigose vadina-mà diskosu. Imperatorius ásakë pastatyti Konstanti-nopolyje katedrà. Ji tuo metu buvo didþiausia pa-saulyje. Be to, jis dëjo daug pastangø, kad bûtø stip-rinamas baþnyèios autoritetas. Uþ ðiuos nuopelnusRytø ortodoksai imperatoriø laikë ðventuoju. Mozai-koje jis vaizduojamas su aureole. Imperatoriaus de-ðinëje - pirmasis Ravenos arkivyskupas Maksimia-nas. Akivaizdi stipri valdþios ir baþnyèios sàjunga.Kairëje - á imperatoriaus nemalonæ dar nepatekæs,dar neapakintas kariuomenës vadas Belizarijus. Va-dovaudamas kariuomenei 534 metais, jis uþkariavo

dalá Ðiaurës Afrikos, 535 m. - Italijà, taip pat ir Ro-mà. Vëliau ties rytine Bizantijos siena kovësi su per-sais prie Eufrato upës. Belizarijus uþ narsà ir dràsàbuvo mylimas ir gerbiamas labiau negu imperato-rius. Tai þeidë Justinianà I - 562 metais jis apkaltinoBelizarijø sàmokslu, atëmë turtà, apakino. Nors 563metais Belizarijus buvo iðteisintas, taèiau turtas ne-buvo sugràþintas - Belizarijus skurdo ir elgetavo.Dailininkai labiau buvo pamëgæ elgetaujanèioBelizarijaus siuþetà. Pirmiausia menininkus traukëBelizarijaus istorija ir ypaè - jo aklumas. Mûsø ko-lekcijoje - tik vienas darbas, kuriame Belizarijus vaiz-duojamas dar iki apakinimo. Tai Ðv. Vitalio bazili-kos freska. Joje, be Belizarijaus, imperatoriaus ir ar-kivyskupo, vaizduojami dar keturi ilgomis iki þemëssniego baltumo tunikomis vilká didþiûnai. Kairëjemozaikos pusëje - akylø þvilgsniø imperatoriaus sar-gybiniai, su ietimis ir skydais rankose. Daugiau kaipketuriolika ðimtmeèiø senumo glazûruota mozaikaiðlaikë laiko iðbandymus, iðsaugojo spalvingumà.Iki ðiol ðis meno ðedevras þavi ðventyklos lankyto-jus. Vytautas GUDONIS


