ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ
Είς τό Ιερόν Βήμα τοΰ Καθολικού τής άγ. Αικατερίνης τής Μονής τοΰ Σινό
διασφζεται μεγά/π| τοιχογραφία, παριστώσα την Θυσίαν τοΰ ’Αβραάμ (πίν. I). Αΰτη
είναι μοναδικόν λείψανον τής αρχαίας τοιχογραφήσεως τής ιουστινιάνειου Βασιλικής,
την αψίδα τής οποίας καταλαμβάνει τό περίψημον μωσαϊκόν τής Μεταμορφώσεο^ς
περιβαλλόμενον από εγκόλπια τών ’Αποστόλων και Προφητών1.
Τό θέμα τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ ανήκει, ώς γνωστόν, είς τον εκ τής Πα
λαιός Διαθήκης είλημμένον συμβολικόν κύκλον, τον ένέχοντα την έννοιαν τής σω
τηρίας από τοΰ θανάτου, διό είκονίζεται συχνά είς την έπιτΰμβιον τέχνην τών
πρώτων χριστιανικών αιώνων (Κατακόμβας Ρώμης, Σαρκοφάγους, ΜαυσοΆεϊα
’Αλεξανδρείας).
Άφ’ ετέρου ό ’Ισαάκ θεωρείται άπό τούς έκκ?ιησιαστικούς συγγραφείς ώς
πρότυπον τοΰ Χρίστου έκ τοΰ χωρίου τοΰ ’Αποστόλου Παύλου (Γαλατ. 3, 16), ή
δε θυσία αύτοΰ άλληγορεΐ την επί τοΰ σταυροΰ θυσίαν τοΰ Χριστοΰ. Ύπό την
έννοιαν δε αύτήν περιλαμβάνεται ή Θυσία τοΰ ’Αβραάμ είς τά θέματα λειτυυργικοΰ συμβολισμοΰ τοΰ Ί. Βήματος τών ’Εκκλησιών, συμβολίζουσα την αίματηράν
θυσίαν τοΰ σταυροΰ καί συγχρόνως είναι είκών τής άναιμάκτου ευχαριστιακής
θυσίας τοΰ ’Αμνοΰ, είς την οποίαν ανανεώνεται ή θυσία τοΰ σταυροΰ. ’Άριστα
δείγματα έχομεν, τοΰ μεν συμβολισμοΰ τής αιματηρός θυσίας τό μωσαϊκόν τοΰ άγ.
Βιταλίου τής Ραβέννης, ένθα είκονίζεται ή στιγμή τής θυσίας τοΰ ’Ισαάκ, τής δέ
ευχαριστιακής είς τό μωσαϊκόν τοΰ άγ. Άπολλιναρίου in Classe, όπου ό Ισαάκ
οδηγείται είς την άγ. Τράπεζαν ύπό τοΰ ’Αβραάμ, ένθα ώς άρχιερεύς παρίσταται
ό Μελχισεδέκ, ό κατά την Γραφήν «άρχιερεύς είς τον αιώνα».
Ή τοιχογραφία τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ είς τό Ί. Βήμα τοΰ Καθολικοΰ τοΰ
Σινα εύρίσκεται χαμηλά επί τοΰ άριστεροΰ πεσσοΰ τής άψΐδος, έζωγραφημένη επί
τής όρθομαρμαρώσεως, διατηρείται δέ ούχί είς καλήν κατάστασιν.
Παρίσταται ή κυρία σκηνή τής θυσίας. Ό ’Αβραάμ όρθιος, μέ ταχεΐαν κίνησιν προς τά δεξιά καί άποστρέφων τό πρόσωπον είναι έτοιμος νά βυθίση τήν μάχαιραν είς τήν ώμοπλάτην τοΰ ’Ισαάκ, ενώ διά τής αριστερός χειρός τον συγκρα1 g. sotiriou, Τό Μωσαϊκόν τής Μεταμοριρώσεως
του Καθολικού τής Μονής Σινα, εν Atti dello VIII
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τεΐ άπο την κόμην. Είναι ένδεδυμένος χιτώνα και πολύπτυχον ίμάτιον, έξ ών δεν
διασώζονται παρά τα ισχυρά μαύρα περιγράμματα καί αί λεπταί γραμμαί των πτυ
χών. Την κεφαλήν τού ’Αβραάμ περιβάλλει φωτοστέφανος· από τά χαρακτηριστικά
τού προσώπου διακρίνονται άμυδρώς τά ερυθρά διαγράμματα καί οί μεγάλοι οφθαλ
μοί, με το βλέμμα έντονον, έστραμμένον πλαγίως καί άνω. Επίσης από την μακράν
κόμην καί το γενειον σώζονται μόνον τά διαγράμματα. ’Αριστερά τής κεφαλής
υπάρχει ή επιγραφή στυληδόν ΑΒΡΑΑΜ.
Οί πόδες τού ’Αβραάμ καί τό κάτωθεν αυτών τμήμα τής τοιχογραφίας είναι
έφθαρμένα καί δυσδιάκριτα.
Ό μικρός Ισαάκ είκονίζεται επί τού θυσιαστηρίου κάμπτων τά γόνατα καί
έ'χων τάς χεΐρας δεδεμένας όπισθεν φορεΐ μακρόν χειριδωτόν χιτώνα ερυθρού
χρώματος μετά κίτρινων κυκλικών στιγμάτων. Σχηματικώς απλοποιημένα ισχυρά δια
γράμματα διαγράφουν τό σώμα, τά χαρακτηριστικά τού προσώπου καί τούς μεγά
λους ζωηρούς οφθαλμούς.
Τό θυσιαστήριον, κυβικού σχήματος, καλύπτεται εις τάς κατακορύφους πλευ
ράς δι’ ερυθρού υφάσματος μέ κιτρίνας πτυχάς. Μέγας ισοσκελής μέλας ^σταυρός
εντός ορθογωνίου, εις τήν πρόσσψιν τού ερυθρού καλύμματος, δηλοΐ ότι πρόκει
ται περί χριστιανικής αγίας Τραπέζης. Αύτη στηρίζεται έπί υψηλού βάθρου μετά
γλυφών, τό όποιον μιμείται μαρμαρίνην βάσιν εθνικού ή χριστιανικού θυσιαστηρίου.
Δεξιά τού ’Ισαάκ, υψηλά, διακρίνονται αί φλόγες τής πυράς, αριστερά δέ αυτού
είκονίζεται ή δέσμη τών ξύλων εν εΐδει ερυθρών γραμμών δεδεμένων είς τό μέσον.
’Αριστερά τού ’Αβραάμ σχηματικόν δένδρον αντιπροσωπεύει τό τοπίον, υψηλά
δέ εις τήν δεξιάν γωνίαν είκονίζεται διά λευκού, ύποπρασίνου καί μελανού χρώμα
τος τό τόξον τού Ουρανού, από τού οποίου κατέρχονται έπί τού ’Αβραάμ ακτίνες
λευκαί καί έρυθραί, δηλωτικαί τής θείας ένεργείας. Τό βάθος κοσμούν μεγάλοι
αστέρες (βλ. παρένθ. πίνακα).
Ή απλή καί μεγαλειώδης αυτή παράστασις τής Θυσίας τού ’Αβραάμ μαρτυ
ρεί τήν αρχαιότητα τής τοιχογραφίας, όπως καί ή τεχνοτροπία, ώς θά ίδωμεν κα
τωτέρω.
Αί λεπτόμέρειαι τής εικονογραφίας είς τάς στάσεις τών δύο προσώπων καί τό
ένδυμα αυτών, είς τήν μορφήν τού θυσιαστηρίου καί τού δένδρου παρουσιάζουν
κοινά τινα σημεία προς άλλα πα?ωιιοχριστιανικά μνημεία αλλά καί ασυνήθεις τινάς
παραλλαγάς.
Είς τήν χειρονομίαν τού ’Αβραάμ παρατηρεΐται διαφορά από τά μνημεία τής
Ρώμης. Είς τάς τοιχογραφίας τών κατακομβών1 καθώς καί είς πλείστας σαρκοφά
γους τής Ρώμης2 καί τό μωσαϊκόν τού άγιου Βιταλίου τής Ραβέννης3 ό ’Αβραάμ
είκονίζεται μέ τήν δεξιάν χεΐρα υψηλά, κρατούσαν τήν μάχαιραν μακράν τού Ισαάκ,
ενώ τήν άριστεράν επιθέτει έπί τής κεφαλής τού παιδιού.
1 j. wilpert, Die Katakomben Roms, Freiburg
1903, σ. 350 κ.έ., πίν. 73, 188, 196, 208.
2 o. wolff, Altehristliche und byzantinische
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Kunst, Berlin 1913, είκ. 90, 96, πίν. VII, VIII.
3 ch. diehl, Manuel d’art byzantin, Paris 1925,
είκ. 103.
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Ή τοιχογραφία τοΰ Σινά, πλέον δραματική καί ρεαλιστική, συγγενεύει περισ
σότερον προς την περιγραφήν τής είκόνος τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ υπό τοΰ I ΡΗΓΟΡΙΟΥ Νυςςης, έχουσαν οΰτω:
Πρόκειται ό ’Ισαάκ τώ πατρί παρ’ αύτώ τώ θυσιαστήρια) όκλάσας επί γόνυ καί
περιηγ μένας εχων εις τούπίσω τάς χεϊρας" δ δε έπιβεβηκώς κατόπιν τώ πόδε τής
αγκύλης και τή λαια χειρι την κόμην τοΰ παιδδς προς έαντδν άνακλάσας έπικύπτει
τώ προσώπω έλεεινώς προς αυτόν άναβλέποντι, και την δεξιάν καθωπλισμενην τώ
ξίφει προς την σφαγήν κατευθύνει και άπτεται ήδη τοΰ σώματος ή τοΰ ξίφους άκμή
καί τότε αύτώ γίνεται θεόθεν φωνή το εργον κωλύονσα (MiGNE, Ε. Π. τ. XLVI, στ. 572).
Προς την περιγραφήν αύτήν σύμφωνος είναι πλήν τών στάσεων των δύο
προσώπων καί ή άπεικόνισις τής θείας ένεργείας ώς φωνής υπό μορφήν ακτινών
καί οΰχί όπως εις τα μνημεία τής Ρώμης διά τής παραστάσεως τής χειρός τοΰ
Θεοΰ καί άργότερον τοΰ ’Αγγέλου. Διαφέρει δέ μόνον έκ τής ανωτέρω περιγρα
φής τοΰ Γρηγορίου Νύσσης ή λεπτομέρεια, καθ’ ήν ό ’Αβραάμ, αντί νά έπικύπτη
προς τον ’Ισαάκ, στρέφει τήν κεφαλήν προς τήν αντίθετον κατεύθυνσιν. Όμοια
στροφή τής κεφαλής παρατηρεΐται συχνότατα εις τά παλαιοχριστιανικά μνημεία καί
έπεκράτησε καί εις τήν μεταγενεστέραν εικονογραφίαν, πανταχοΰ όμως εν συσχετίσει
προς τήν άπεικόνισιν τής χειρός τοΰ Θεοΰ ή τοΰ ’Αγγέλου προς τον όποιον ατενίζει
ό ’Αβραάμ. Ή αντίθετος ενταύθα προς τήν παράστασιν τοΰ Ούρανοΰ στροφή
τής κεφαλής τοΰ ’Αβραάμ είναι μοναδικόν παράδειγμα, καθ’ όσον γνωρίζομεν.
Ό’Ισαάκ εις τά αρχαιότερα μνημεία τοΰ έλληνιστικοΰ συρο - αίγυπτιακοΰ κύ
κλου παρίσταται γυμνός, όπως εις τήν περίφημον εξ ελεφαντοστού πυξίδα τοΰ Βε
ρολίνου1. Εις τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν τουναντίον έκδηλος είναι ό ανατολικός
χαρακτήρ εις τήν όκλαδόν στάσιν τοΰ Ισαάκ, εις τό μακρόν χειριδωτόν έ'νδυμα αυ
τού με τάς διακοσμήσεις καί εις τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του.
Με ανατολικά μνημεία συνδέεται καί ή σχηματική μορφή τοΰ δένδρου, ήτις
είναι όμοια εις τήν μικρογραφίαν τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ τοΰ Ευαγγελίου Έτσιμιατσίν2.
Τό κυβικόν σχήμα τοΰ θυσιαστηρίου, επί τοΰ όποιου γονατίζει ό ’Ισαάκ,
ομοιάζει προς τό τοΰ μωσαϊκού τοΰ άγ. Βιταλίου τής Ραβέννης, άλλ’ εις τήν
σιναϊτικήν τοιχογραφίαν ή παράστασις τοΰ σταυρού επί τοΰ καλύμματος καθι
στά τον συμβολισμόν τής θυσίας τοΰ Χριστού έμφανέστερον.
Άντιθέτως προς τήν δραματικήν παραστατικότητα τής πράξεως τής θυσίας,
ή πυρά καί ή δέσμη τών ξύλων αίωρούμεναι εις τό βάθος, εκατέρωθεν τοΰ ’Ισαάκ,
είκονίζονται όλως συμβατικώς.
Ή παράστασις τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ, κράμα ρεαλισμοΰ καί συμβολικής
άφαιρέσεως, συνδέει τήν τοιχογραφίαν προς τον ανατολικόν συρο-παλαιστινιακόν
κύκλον, εις τον όποιον ανήκουν καί τά μωσαϊκά τής άψΐδος τοΰ Καθολικού.
’Ανάλογος ιδίως προς τό μωσαϊκόν τής Μεταμορφώσεως είναι ή όλη άντί1 ο.
ε. ά. σ. 186, είκ. 183.
2 j. STRZYGOWSKI, Byzantinische Denkmaeler, I,

Das Etschmiatzin - Evangeliar, Wien 1891, πίν. IV.
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ληψις τής τέχνης τής τοιχογραφίας, ώς καί αι τεχνοτροπικαί αυτής λεπτομέρειαι.
"Οπως είς τό μωσαϊκόν τής Μεταμορφώσεως οΰτω καί εις την σκηνήν τής Θυ
σίας τοΰ Αβραάμ ούδεμία υπάρχει δήλωσις χώρου, ενώ τα πρόσωπα είς άμφοτέρας τάς σκηνάς αποδίδονται ρεαλιστικά μέ έ'ντονον παραστατικότητα κινήσεων.
Συγγένεια ΰψους παρατηρεΐται καί είς την έκτέλεσιν των δύο παραστάσεων.
Αί ύψηλαί άναλογίαι καί ό όγκος τοϋ σώματος τοΰ ’Αβραάμ, τό έπίμηκες λεπτόν
σχήμα τής κεφαλής του καί ό ισχυρός τονισμός των οφθαλμών χαρακτηρίζουν καί
την διάπλασιν τών τριών ’Αποστόλων τής Μεταμορφώσεως1. Επίσης πολλήν ομοιό
τητα προς τό μωσαϊκόν παρουσιάζει ή καμπύλη φορά τών σχηματικώς απλο
ποιημένων ισχυρών περιγραμμάτων τών δύο παραστάσεων καί ή αδρά διαγραφή
τών μελών τοΰ Ισαάκ, μόνον δέ αί πυκναί γραμμαί τής πτυχώσεως τοΰ χιτώνος
καί τοΰ ίματίου τοΰ Αβραάμ δεικνύουν μεγαλυτέραν λεπτότητα καί εύλυγισίαν,
όφειλομένην είς τήν πλέον έλευθέραν τεχνικήν τής τοιχογραφίας.
Συμφώνως προς τ’ ανωτέρω ή τοιχογραφία τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ είς τό
I. Βήμα τοΰ ναοΰ τοΰ Σινά δύναται μετά τίνος βεβαιότητος νά θεωρηθή σύγ
χρονος τοΰ μωσαϊκοΰ τής άψΐδος, άνήκουσα είς τον αυτόν συρο-παλαιστινιακόν
κύκλον τέχνης τοΰ 6ου αίώνος.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

1 G.

sotiriou,

ε. ά. πίν. 4 καί 5.
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IIIΝ Λ Ξ I.

Ή ihiaict του ’Αβραάμ.
Τοιχογραορία τοΰ Καθολικού τής Μονής Σινά.
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