KUNST IN DE KIJKER
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HRISTUS PANTOCRATOR
UIT HET CATHARINAKLOOSTER IN DE SINAÏ

Deze icoon werd geschilderd tijdens de heerschappij van Justianus (482-565),
stichter van het Sint-Catharinaklooster in de eerste helft van de zesde eeuw.
Een theologie van het christelijke beeld steunt op twee vooronderstellingen.
Vooreerst: God heeft de mens geschapen, zodat zijn blik de heerlijkheid van de
Schepper kan aanschouwen. ‘Want wat een mens over God kan weten, is hem
bekend omdat God het aan hem kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken,
zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.’
(Rom 1,19-20). Vervolgens: Jezus is Gods evenbeeld. In zijn afscheidsrede zei
Jezus tot Filippus: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus.
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de
Vader te mogen zien?’ (Joh 14,9)

Christus Pantocrator uit het Catharinaklooster in de Sinaï
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Volgens de orthodoxe traditie zou
het allereerste beeld van Christus zelf
komen. Hij liet zijn beeld na op het
Mandylion (is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor handdoek)
van Edessa. De Christusiconen werden geschilderd naar deze afdruk.
Dit gewijde beeld verspreidde zich
in de christelijke wereld tijdens de
zesde en zevende eeuw.

tocratorvoorstellingen uit de christelijke kunst. Het oudste? Dat is misschien
te veel gezegd, denken sommige historici. Het beeld werd gerestaureerd
in 1962. Het frontale beeld met zegeningsgebaar is zeker al bekend in
de vijfde eeuw. Het ontwikkelde zich
tot het oermodel van de Pantocrator
zowel in de westerse als de oosterse
kunst.

Iconen zijn epifanische beelden,
door genade geschonken. Zij worden niet alleen geschilderd, zij worden afgebeden. De Christusicoon
toont niet de historische Jezus, maar
het beeld van de Pantocrator (het
Griekse woord voor Albeheerser),
een eschatologische Christus. Hij zal
als God verschijnen bij de parousie,
de wederkomst van Jezus op het einde der tijden.

Deze icoon is merkwaardig door zijn
artistieke stijl op het smeltpunt van
twee tradities. Je vindt er de versmelting van het Romeinse funerair portret
met naturalistische gelaatstrekken dat
in Egypte ontstond. De Byzantijnse
traditie daarentegen werkte naar een
geijkt model. Door deze dubbele invloed krijg je met deze Christus Pantocrator uit het Catharinaklooster een
afbeelding met realistische gelaatsuitdrukking en met gecodificeerde attributen en gebaren.

De meeste van deze vroege beelden
werden verwoest tijdens de beeldenstrijd van de achtste en negende
eeuw. Het Christusbeeld uit het Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn
overleefde de beeldenstrijd en werd
het klassieke beeld van de Pantocrator. Waarschijnlijk werd het ontworpen in Constantinopel en stond het
oorspronkelijk in het midden van de
iconostase in deze kloosterkerk.
Dit beeld is een van de vroegste Pan-

Christus wordt in vooraangezicht afgebeeld met lange lokken en een in
het midden gescheiden baard. Hij is
gekleed met het klassieke chiton (een
purperen tuniek) en himation (schoudermantel). In zijn linkerarm houdt
Hij een groot evangeliarium met
een omslag vol edelstenen. Hier zie
je het omgekeerde perspectief. De
vluchtlijnen richten zich naar het hart
van de gelovige. Deze werkwijze ge-
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tuigt ook symbolisch van de hemelse
waardenschaal, tegengesteld aan
wat de wereld belangrijk acht.
Zijn rechterarm brengt een stijlvol zegeningsgebaar. Je ziet achter hem
nog net de leuning van de troon
waarop Hij is gezeten. Zijn hoofd
is omkranst met een gouden aureool, gevat door een kruisnimbus.
Het gezicht is edel, zacht en zonder
strengheid. Zijn haren, donker als de
baard, vallen op de linkerschouder.
Zijn wangen zijn smal, zijn hals is
krachtig. Zijn houding neigt lichtjes
naar links. Dat wekt de illusie dat
Christus in driekwarthouding ons
toekijkt, ofschoon Hij in voorzicht
wordt getekend. Deze indruk wordt
versterkt door een zware schaduw
op de linkerwang en door de dissymmetrie van de mond en de verschillen
van beide ogen. Eén wenkbrauw is
hoger dan de ander en één wang is
smaller dan de ander.
Deze ongelijkheid van de helften
is geenszins een teken van onbekwaamheid in het vakmanschap. Zij
symboliseert op suggestieve wijze de
dubbele natuur van Christus: God en
mens. Het beeld laat Jezus’ beide naturen zien. Dit was het brandend theologisch dispuut in die zesde eeuw: of
Jezus waarlijk God en mens kon zijn.
Johannes kiest voor de incarnatie een

tastend woord: ‘Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons gewoond.’
(Joh 1,14) De eerste Johannesbrief
begint zo: ‘Wat er was vanaf het
begin, wat wij gehoord hebben, wat
wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen
hebben aangeraakt, dat verkondigen wij.’ (1 Joh 1,1). De Logos van het
leven is niet alleen denkbaar, maar
ook zichtbaar. Tegen het gnostisch
spiritualisme kunnen we zeggen: Hij
wordt zichtbaar voor de ogen, hoorbaar voor de oren, tastbaar voor de
handen. Het gaat hier niet over fysiek kijken, maar over het oog dat tot
het waarachtig liefhebbende hart behoort. Dat vraagt om aandacht. Het
fascineert en ondervraagt ons.
Deze Pantocrator is de volmaakte
synthese van een goddelijk wezen
en een ideale mens. Deze icoon van
Christus werd het prototype van het
religieuze beeld. De laatste Griekse
kerkvader, Johannes Damascenus
(± 690-749), de grote pleitbezorger
van de beeldtoelaatbaarheid, heeft
de beeldverering met verve verdedigd. Hij stelt de vraag: Wat doet de
iconenschilder? Hij creëert een beeld
van het Beeld van de onzichtbare
God. De icoon ‘vertegenwoordigt’,
dat wil zeggen: stelt tegenwoordig
Hem die tastbaar beeld is van de
onzichtbare God. Zonder Christus’
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menswording omhult God zich in
radicale transcendentie, onttrokken
aan de blik van mensen.
Damascenus vergelijkt de authenticiteit, het waarheidsgehalte van een
icoon met het woord schaduw. Elke
schaduw immers hoort wezenlijk bij
het voorwerp of de persoon waarvan hij de schaduw is. Die schaduw
getuigt van de nabijheid van dit ding,
van die mens. Aldus verleent Damascenus aan het woord umbra een
meerwaarde van mystieke betekenis.
De icoon is meer dan een schim-schaduw. De icoon is een transcendentale
werkelijkheid. Het beeld heeft niet enkel, zoals in het Westen, een bemiddelende functie. Het participeert aan
de goddelijkheid. Damascenus nuanceert terzelfder tijd zijn stelling, want
idolatrie is de gevaarlijke tegenpool

19

van iconoclasme. Een icoon is tevens
mimetisch van aard. De wezenlijke
mimesis ligt in de nabootsing van het
mysterie van transfiguratie. Daarom
is het beeld van het Beeld nooit wisselbaar met dit Beeld. Het blijft slechts
nabootsing. De materie van de icoon
is tenslotte niets meer dan een houten
plank. Door Damascenus ontstaat
een christelijk-iconografische traditie
die er mede over waakt niet in afgodendienst te vervallen. De mens die
het beeld van Christus met zuiver hart
aanschouwt, ziet de volheid van de
goddelijke werkelijkheid. Christelijk
geïnspireerde kunst is consonant aan
dit mysterie. Het is niet de taak van
het religieuze beeld te onderrichten,
pedagogisch te beïnvloeden, wel de
weg te effenen naar Epifanie.
Mark DELRUE

