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WSTĘP 

Złoto uchodzi za materiał artystyczny bardzo charakterystyczny dla sztuki bizantyńskiej, ten 

stereotyp nie jest zupełnie pozbawiony podstaw, ponieważ artyści tego kręgu z wielką wprawą 

i na znaczną skalę posługiwali się złotem. Tym bardziej więc jest rzeczą zaskakującą, że 

problematyka ta dotąd nie zyskała osobnego opracowania. Badacze coraz więcej uwagi 

poświęcają zagadnieniom związanym ze złotnictwem bizantyńskim1, lecz zdają się niezbyt 

doceniać jego rolę w malarstwie. Wprawdzie dostrzegają obecność złota, ale niemal nie 

wykraczają poza ogólne spostrzeżenia. Mimo braku szczegółowych badań, przyjęły się pewne 

poglądy na temat znaczenia złota, wśród których do najbardziej utartych należy założenie, że 

było ono tak szeroko wykorzystywane ze względu na postrzeganie go za symbol boskiego 

światła. Można jednak sądzić, że myśl ta stanowi przede wszystkim streszczenie 

współczesnych przekonań dotyczących bizantyńskiego malarstwa, właściwie nie dostarczając 

wiedzy o nim samym. 

 W związku z zarysowaną sytuacją konieczne wydaje się odrębne opracowanie 

problemu znaczenia złota w malarstwie bizantyńskim. Zdając sobie sprawę z wielkości i 

trudności tego rodzaju przedsięwzięcia, należy podkreślić, że niniejsza rozprawa jest jedynie 

wstępnym zarysem najistotniejszych zagadnień, z których każde wymaga osobnego i 

pogłębionego omówienia. Tu zaś poprzestano na syntetycznej prezentacji, w której starano 

się uchwycić podstawowe prawidłowości związane ze stosowaniem i pojmowaniem złota w 

Bizancjum. Główna teza, słuszności której dowodzi się w tej pracy, opiera się na założeniu, że 

złoto w malarstwie bizantyńskim stanowiło istotny środek wyrazu artystycznego, stosowany 

na dużą skalę ze względów przede wszystkim estetycznych. 

Rozprawa składa się z dwóch głównych rozdziałów poprzedzonych stanem badań. 

Pierwszy z nich, Złoto w źródłach artystycznych, dotyczy roli złota w malarstwie bizantyńskim 

i polega na historyczno-artystycznej analizie wybranych obrazów. Najpierw zaprezentowano 

przykłady czterech dzieł szczególnie istotnych i charakterystycznych pod względem 

zastosowania złota: rękopisów Sacra Parallela (Par. gr. 923) i Menologionu Bazylego II (Vat. 

 
1 Zob. m.in. New Research on Late Byzantine Goldsmiths’ Works (13th–15th Centuries). Neue Forschungen zur 
spätbyzantininischen Goldschmiedekunst (13.–15. Jahrhundert), red. A. Bosselmann-Ruickbie, Mainz 2019 
(Byzanz zwischen Orient und Okzident 13); ta sama, Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Untersuchungen 
zum metallenen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinischen Zeit anhand datierter Funde, Wiesbaden 
2011 (Spätantike–Frühes Christentum–Byzanz 28); Intelligible Beauty. Recent Research on Byzantine Jewellery, 
red. Ch. Entwistle, N. Adams, London 2010 (Research Publication 178). 
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gr. 1613), mozaik w katholikonie klasztoru Hosios Lukas i ikony Zwiastowania ze zbiorów 

klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Kolejne podrozdziały odnoszą się do kwestii złotego tła, 

modelunku chryzograficznego, funkcji złota w budowaniu realizmu przedmiotowego oraz 

grupy tak zwanych „złotych” ikon synajskich, które można uznać za kwintesencję 

bizantyńskiego kunsztu w posługiwaniu się złotem. Rozdział ten poświęcony jest ukazaniu, że 

złoto było ważnym materiałem artystycznym, wykorzystywanym przez bizantyńskich malarzy 

z wielką wprawą i w wielu kontekstach – zarówno w malarstwie monumentalnym, jak i w 

tablicowym oraz miniaturowym. 

 W rozdziale drugim znaczenie złota przedstawiono w oparciu o krytyczną analizę źródeł 

pisanych. Najpierw poruszono problem pojmowania złotego tła, wskazując także możliwe 

powody, dla których złoto mogło być uważane za szczególnie odpowiednie dla tej partii 

obrazu. Następnie podniesiono kwestię ideowych znaczeń złota, dowodząc, że wśród nich jako 

najważniejsza jawi się idea piękna, ponieważ z tekstów wynika, że dla bizantyńskich autorów 

było ono przede wszystkim źródłem zachwycających efektów wizualnych, a nie sensów 

symbolicznych, do których nie odnosili się zbyt często. Ostatni podrozdział jest poświęcony 

technikom pozłotniczym wykorzystywanym w malarstwie bizantyńskim i składa się z dwóch 

części: pierwszej przybliżającej dostępne źródła oraz drugiej dotyczącej zawartej w nich wiedzy 

technologicznej. Rozprawa kończy się krótkim podsumowaniem, zawiera także wybór tekstów 

źródłowych opatrzonych przekładami na język polski – przy czym nie uwzględniono w nim 

tekstów, które mają wydane polskie tłumaczenia – oraz listę wraz z objaśnieniami istotnych 

terminów greckich, które wystąpiły w pracy. Wyodrębnienie owej osobnej części ze źródłami 

bezpośrednio wiąże się z udziałem w rozpisanym na lata 2018–2020 projekcie 

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – odbywającym się w Wydziale Historycznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowanym przez mgr. Jana Cieślaka, a merytorycznie 

nadzorowanym przez dr. hab. Wojciecha Mruka, prof. UJ. 

 Z istotnych kwestii technicznych trzeba zaznaczyć, że w przypadku przytaczania słów 

pochodzących z języka greckiego zdecydowano się na przyjęcie Arystotelesowskiej zasady 

konsekwentnej niekonsekwencji, ponieważ część z nich ma powszechnie akceptowaną 

spolszczoną formę, inne wręcz przeciwnie. Dlatego też w pierwszym wypadku 

wykorzystywane są owe wypracowane formy – nierzadko zaczerpnięte z Encyklopedii kultury 
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bizantyńskiej2 – w drugim zaś wyrazy zasadniczo są transkrybowane, przy czym tym 

szczególnie istotnym towarzyszy podana w nawiasie wersja oryginalna. Ponadto wersy z Pisma 

Świętego są podawane za: Septuaginta. Editio altera3 oraz Novum Testamentum Graece4. Jeśli 

zaś chodzi o pojawiające się w pracy przekłady tekstów źródłowych, wszystkie – poza 

autorskimi – opatrzone są przypisami z informacjami bibliograficznymi. Mając pełną 

świadomość, że każde tłumaczenie jest zarazem formą interpretacji, zdecydowano się, by za 

każdym razem podawać również tekst oryginalny – zasada ta dotyczy także wyboru źródeł – 

będący rzeczywistą podstawą prowadzonych rozważań. Głównym dążeniem było 

przedstawienie tekstów, które przekazując treść oryginału, pozostają w zgodzie z zasadami 

języka polskiego, a zarazem nie są nazbyt uciążliwe w lekturze. Stąd nacisk położono przede 

wszystkim na wydobycie sensu, nie zaś na zachowanie dosłowności, szczególnie w 

przypadkach, gdzie poskutkowałoby to zatarciem znaczenia. Ze względu na charakter pracy 

nie było miejsca, by osobno objaśniać wszystkie translatorskie wybory, dołączenie tekstów 

oryginalnych ma więc przynajmniej do pewnego stopnia niwelować te niedogodności. 

Dołożono także wszelkich starań, by wszystkie tłumaczenia sporządzić na podstawie uznanych 

edycji krytycznych, lecz w niektórych przypadkach nie było to możliwe. Odnosi się to przede 

wszystkim do pism z zakresu technik artystycznych, które w większości takowych wydań 

jeszcze nie mają. Wówczas są one przytaczane dokładnie w takiej wersji, w jakiej zostały 

przygotowane przez badaczy publikujących je po raz pierwszy. 

*** 

Najserdeczniejsze podziękowania za cenne rozmowy i poświęcony czas składam mojej 

Promotor Profesor Małgorzacie Smorąg Różyckiej, która już od lat z cierpliwością i 

wyrozumiałością sprawuje funkcję mojego opiekuna naukowego, wspierając mnie w 

rozmaitych okolicznościach. Osobne słowa wdzięczności kieruję do Doktor Kamilli 

Twardowskiej, ze strony której doświadczyłam wiele życzliwości, jak również do Pani Ewy 

Śnieżewskiej, która na swych zajęciach skutecznie i ostatecznie przekonała mnie o 

wspaniałości języka greckiego we wszystkich jego formach. Dziękuję także Fundacji z Brzezia 

Lanckorońskich za umożliwienie prowadzenia badań w londyńskich bibliotekach. Tego rodzaju 

 
2 Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002. 
3 Septuaginta. Editio altera, red. A. Rahlfs, R. Hanhart, Stuttgart 2006. 
4 Novum Testamentum Graece, red. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 2012 (wyd. XXVIII). 
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wyjazdy ułatwił mi także udział we wspomnianym projekcie Interdyscyplinarnych Studiów 

Doktoranckich. Bardzo wdzięczna jestem też Pani Katarzynie Polak odpowiedzialnej za studia 

doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ bez jej 

pomocy przebrnięcie przez wszystkie etapy tych studiów byłoby bez porównania trudniejsze, 

o ile w ogóle możliwe. Najgłębsze podziękowania należą się również moim Bliskim, zwłaszcza 

Rodzicom i Mężowi. 

  



9 
 

STAN BADAŃ 

Złoto stanowi środek wyrazu artystycznego niezwykle istotny dla sztuki bizantyńskiej, artyści 

tego kręgu stosowali je bowiem na znaczną skalę i z wielkim kunsztem. Mimo to zagadnienie 

sposobów stosowania złota oraz jego roli artystycznej i symbolicznej w sztuce bizantyńskiej 

pozostaje na marginesie zainteresowań badawczych. W literaturze przedmiotu przeważają 

lapidarne, uogólnione stwierdzenia na ogół dotyczące złotych teł w malarstwie. Szczególnie 

uderzający wydaje się ten brak w omówieniach – stosunkowo nielicznych – zagadnień z 

zakresy estetyki sztuki bizantyńskiej, w których w centrum uwagi ich autorów pozostaje 

przede wszystkim wpływ myśli neoplatońskiej. Wiktor N. Łazariew w monumentalnej syntezie 

malarstwa bizantyńskiego (История византийской живописи) w rozdziale pt. Bizantyńska 

estetyka (Византийская эстетика) wyraża przekonanie, że w Bizancjum sensualistyczna 

estetyka antyku ustąpiła miejsca estetyce spirytualistycznej, a sztuka podporządkowana 

regułom dogmatycznym i formom kultu, stała się specyficznym wyrazem „mistycznego 

materializmu”. Materialne i materiałowe aspekty sztuki mają rolę drugorzędną, więc Łazariew 

nie poświęca im zbyt wiele uwagi, poprzestając na kilkuzdaniowych uogólnieniach 

dotyczących sposobów przedstawienia postaci. W takim kontekście postrzega także rolę 

złotego „abstrakcyjnego” tła ikon i mozaik bizantyńskich, które sprawia, że wyobrażone 

postaci przenoszone są w ten sposób w „idealny świat oderwany od ziemi i jej fizycznych 

zasad”. Sformułowana przez Łazariewa spirytualno-religijna koncepcja estetyki bizantyńskiej 

wyznaczyła kierunek badawczych analiz wielu kolejnych badaczy5. 

Podobnie postrzega problematykę estetyki bizantyńskiej Panagiotis A. Michelis, w 

pracy dotyczącej bizantyńskiej estetyki (Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης) uwagę 

skupiając głównie na występującej w sztuce, jak zdecydowanie podkreśla, dychotomii piękna 

(το ωραίο) i wzniosłości (το υψηλό), tę pierwszą wiążąc ze sztuką grecką, drugą zaś z 

bizantyńską. W odniesieniu do złota zasadniczo poprzestaje na uwadze, że za sprawą 

migotliwych złotych teł powstaje wrażenie niebiańskiej przestrzeni, w której unoszą się istoty 

niebieskie. Jego książka ukazała się wprawdzie po raz pierwszy w 1946 roku, jednakże szerzej 

dostrzeżono ją dopiero po przełożeniu na język angielski (1955) i francuski (1959)6. Można przy 

 
5 Zob. В.Н. Лазарев, История византийской живописи, t. 1, Москва 1947, s. 23–33, 104. 
6 Zob. Π.Α. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήνα 2006, m.in. s. 106–111, 131, 156–157 (I 
wyd. Αθήνα 1946); przekład na j. angielski: P.A. Michelis, An Aesthetic Approach to Byzantine Art, przedmowa H. 
Read, London 1955; przekład na j. francuski: ten sam, Esthétique de l'art byzantin, Paris 1959. Zob. także ten sam, 
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tym zauważyć, że bardzo krytycznie książkę Michelisa ocenił David Talbot Rice, zarzucają 

greckiemu badaczowi między innymi zbyt swobodne porównania sztuki bizantyńskiej z 

gotycką, a także lekceważenie kwestii chronologicznych, objawiające się w zestawianiu dzieł, 

które pod względem czasu powstania dzieli tysiąc lat7. Na bizantyńskie upodobanie do złota 

ogólnie wskazał także Gervase Mathew w książce Byzantine Aesthetics (1963), zauważając, że 

złote tła mozaik w konstantynopolitańskiej Chorze – na których ukazano niewielkie postaci – 

mogą dawać wrażenie odległych i nieskończonych8. Wiktor W. Byczkow podjął próbę 

kompletnego, syntetycznego opracowania systemu podstawowych kategorii estetyki 

bizantyńskiej w ujęciu historycznego jej rozwoju. Podkreślił także rolę sztuki jako sposobu 

wyrażenia zasad estetyki bizantyńskiej. Jednak na temat złotych teł wypowiedział się podobnie 

jak inni badacze, uznając, że roztaczają one charakterystyczny blask i sprawiają, że ukazane na 

nich sceny zdają się być osadzone w nieziemskiej przestrzeni9. 

Pośród ogólnych rozważań dotyczących złota szczególne miejsce zajmuje artykuł 

Sergiusza S. Awierincewa, wybitnego rosyjskiego badacza kultury i literatury antycznej, 

poświęcony symbolice złota we wczesnym Bizancjum10. Rozpoczynając od Księgi Wyjścia, w 

której napisano o powołaniu przez Boga Besalela i Oholiaba na wykonawców Namiotu 

Spotkania oraz sprzętów liturgicznych (Wj 31, 1–11), wskazał na specjalny status złota jako 

materii wybranej przez samego Boga, a więc mającej znaczenie. Według autora złoto w 

pierwszym rzędzie stanowi najlepszą metaforę światła, ono zaś symbolizuje Boga11. Odbite od 

złota światło przybiera przy tym różne formy, gdyż może oświetlać, jak i roztaczać oślepiający 

 
Neo-Platonic Philosophy and Byzantine Art, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1952, 11, 1, s. 21–45, 
zwł. s. 39; ten sam, L’esthétique d’Hagia-Sophia, Faenza 1963, s. 44–60 (I wyd. Αθήνα 1946). 
7 Zob. D. Talbot Rice, An Aesthetic Approach to Byzantine Art by P. A. Michelis, „The Burlington Magazine” 1956, 
98, 639, s. 209 [recenzja]. 
8 Zob. G. Mathew, Byzantine Aesthetics, London 1963, m.in. s. 13–22, 144. 
9 Zob. В.В. Бычков, Византийская эстетика. Теоретические проблемы, Москва 1977, passim, zwł. rozdz. 
dot. światła; przekład na język włoski: V.V. Byckov, L'estetica bizantina. Problemi teorici, przeł. F.S. Perillo, Bari 
1983. Zob. także В.В. Бычков, Малая история византийской эстетики, Киев 1991, passim; ten sam, Русская 
средневековая эстетика. XI–XVII века, Москва 1992, s. 37–60. 
10 Zob. S. Awierincew, Złoto w systemie symboli kultury wczesnobizantyjskiej, w: ten sam, Na skrzyżowaniu 
tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej, przeł. i opatrz. wstępem oraz notami biograficznymi 
D. Ulicka, Warszawa 1988, s. 175–201 (I wyd. С.С. Аверинцев, Золото в системе символов 
ранневизантийской культуры, w: Византия, южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. 
Искусство и культура. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева, red. В.Н. Гращенков, Москва 1973, s. 43–
52; przedruk w: С.С. Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы, Санкт-Петербург 2004, s. 404–
425). Tekst ten przełożono także na j. francuski, dzięki czemu został dostrzeżony przez zachodnich badaczy, zob. 
S. Averincev, L'or dans le système des symboles de la culture protobyzantine, „Studi medievali. Spoleto Torino” 
1979, 20, 1, s. 47–68. 
11 Zob. S. Awierincew, Złoto w systemie symboli..., s. 180–184. 
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blask, co najbardziej charakterystyczne. Nadto: w przypadku złota blask nieodłącznie wiąże się 

jednak z ciężarem (nie tylko ciężarem substancji, lecz również z ciężarem samego niejako 

blasku, wskutek jego nieprzejrzystości). Dzięki temu jest ono idealnym emblematem biblijnego 

pojęcia „chwały”. Odpowiednie starohebrajskie słowo kabod etymologicznie znaczy ciężar, a 

leksykalnie – taką „chwałę”, która „bije” w oczy12.Badacz dostrzegł też, że złoto mogło 

symbolizować dziewictwo, będące stanem nieskazitelnej czystości, ponieważ samo nie 

podlega zepsuciu, a przy tym wytrzymuje również działanie ognia, który jednocześnie zmienia 

jego formę, ale i oczyszcza13. Stąd też symbolicznie łączy się: z blaskiem bijącym od 

męczenników – najświatlejszych, najpiękniejszych i obdarzanych największą czcią postaci 

bizantyjskiej i staroruskiej ikonografii14. Złoto może zatem także wskazywać na doskonałość 

męczenników, którzy niczym złoto stapiane w tyglu pomyślnie przeszli próbę wiary, ponieważ 

podczas tortur nie wyrzekli się Boga. Należy przy tym podkreślić, że stosunkowo krótki tekst 

Awierincewa zawiera wiele interesujących spostrzeżeń, wartych dalszego rozważenia w 

kontekście sztuki.  

Pisząca ostatnio na temat wczesnobizantyńskiej estetyki Nadine Schibille, jak inni 

autorzy uznała blask złotych tesser VI-wiecznych mozaik konstantynopolitańskiego kościoła 

Mądrości Bożej za odnoszący się do boskiego światła15. Zbliżone spostrzeżenia, zgodnie z 

którymi złote tła mają przedstawienia odrealniać i wzmagać wrażenie niematerialności oraz 

przynależności do pozaziemskiej rzeczywistości ukazanych postaci i przedmiotów, ale też 

stanowić istotny środek artystycznego wyrazu, zawierają również syntetyczne opracowania 

dziejów sztuki bizantyńskiej, między innymi Ormonde’a Maddocka Daltona16, Oskara Wulffa17, 

 
12 Tamże, s. 187. 
13 Zob. tamże, s. 191–195. 
14 Tamże, s. 196. 
15 Zob. N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine Aesthetic Experience, Farnham 2014, m. in. s. 119, 143–144. 
16 Zob. O.M. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911, s. 367. 
17 Zob. O. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst (Band 1). Die altchristliche Kunst von ihren Anfängen bis 
zur Mitte des ersten Jahrtausends, Berlin–Neubabelsberg, 1914, s. 352; ten sam, Altchristliche und byzantinische 
Kunst (Band 2). Die byzantinische Kunst von der ersten Blüte bis zu ihrem Ausgang, Berlin–Neubabelsberg, 1914, 
s. 567. 
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Davida Talbot Rice’a18, André Grabara19, Jeana Lassusa20, Irmgarda Huttera21, Johna 

Beckwitha22, Thomasa F. Mathewsa23 i Robina Cormacka24. Do problemu złotego tła odniósł 

się także Klaus Wessel w encyklopedycznym artykule pod tytułem Goldgrund w Reallexikon 

zur byzantinischen Kunst. Wessel omawia kwestie techniki, zastosowań w malarstwie 

(ikonowym, książkowym i ściennym) oraz w ornamentyce. W części poświęconej 

artystycznemu i symbolicznemu znaczeniu złotego tła przedstawia wybór poglądów 

badawczych form sformułowanych w literaturze przedmiotu25. Na istotną rolę złota w sztuce 

bizantyńskiej zwrócili uwagę również badacze zajmujący się zagadnieniem koloru, wśród nich 

przede wszystkim Liz James26, a także Maria Rzepińska27 i John Gage28. 

Temat symboliki złota w kulturze późnego antyku podjął Dominic Janes29. Osadził on 

kwestię posługiwania się złotem oraz szlachetnymi kamieniami w sztuce 

wczesnochrześcijańskiej w kontekście pogańskiego, cesarskiego Rzymu, gdzie drogocenne 

materiały były jednym z elementów wizualnej propagandy, stwierdzając, że chrześcijanie – gdy 

 
18 Zob. D. Talbot Rice, Byzantine Art, Harmondsworth 1968, s. 84, 101 (Pelican Book A287), (I wyd. 
Harmondsworth 1954). 
19 Zob. A. Grabar, The Art of Byzantine Empire. Byzantine Art in the Middle Ages, przeł. B. Forster, New York 1967, 
s. 147 (I wyd. Baden-Baden 1963). 
20 Zob. J. Lassus, The Early Christian and Byzantine World, New York–Toronto 1967, s. 69–70, 84 (Landmarks of 
the World’s Art). 
21 Zob. I. Hutter, Early Christian and Byzantine Art, New York 1971, s. 11 (Universe History of Art), (I wyd. Stuttgart 
1968). 
22 Zob. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1986, s. 115 (The Pelican History of Art), (I 
wyd. Harmondsworth 1970). 
23 Zob. Th.F. Mathews, Byzantium. From Antiquity to the Renaissance, New York 1998, s. 114. 
24 Zob. R. Cormack, Byzantine Art, Oxford 2000, m.in. s. 25, 173 (Oxford History of Art). 
25 Zob. K. Wessel, Goldgrund, w: Reallexikon zur byzantinischen Kunst, t. 2, red. ten sam, Stuttgart 1971, szp. 882–
893. Marlia Mundell Mango oraz Laskarina Ph. Bouras, autorki hasła dotyczącego złota w The Oxford Dictionary 
of Byzantium, wskazały jedynie, że było ono używane zarówno w rzemiośle artystycznym, jak i malarstwie, a 
także ogólnie stwierdziły, że teolodzy interpretowali je jako skondensowane światło oraz uważali za symbol 
niezniszczalności, prawdy, chwały oraz słońca, zob. M. Mundell Mango, L.Ph. Bouras, Gold, w: The Oxford 
Dictionary of Byzantium, t. 2, red. A.P. Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 858. 
26 Zob. L. James, Light and Colour in Byzantium, Oxford 1996, m.in. s. 31–33, 46, 70–72, 100–109. Zob. także ta 
sama, Colour and the Byzantine Rainbow, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1991, 15, s. 66–87; ta sama, 
What Colours Were Byzantine Mosaics?, w: Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, red. E. Borsook, F. Gioffredi 
Superbi, G. Pagliarulo, Milano 2000, s. 35–46 (Villa I Tatti 17); ta sama, Colour and Meaning in Byzantium, „Journal 
of Early Christian Studies” 11, 2, 2003, s. 223–233; ta sama, Senses and Sensibility in Byzantium, „Art History” 27, 
4, 2004, s. 522–537. 
27 Zob. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa 1989, s. 115–135, 151–
157 (I wyd. Warszawa 1970). 
28 Zob. J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, przeł. J. Holzman, Kraków 2008, 
m.in. s. 39–47, 58–61 (I wyd. London 1993); ten sam, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, przeł. J. 
Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2010, s. 86–87, 71–72 (I wyd. London 1999). 
29 Zob. D. Janes, God and Gold in Late Antiquity, Cambridge 2010 (I wyd. Cambridge 1998). Zob. także ten sam, 
Gold, w: Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World, red. G.W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge, 
Mass.–London 2000, s. 474 (I wyd. Cambridge, Mass. 1999). 
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ich religia nie tylko stała się dozwolona, ale też zyskała wsparcie cesarza – zaadaptowali na 

swe potrzeby cały zasób środków wyrazu ukształtowanych na rzymskim dworze30. 

Chrześcijanie jednakże wzbogacili odziedziczoną po antyku symbolikę o elementy własnej 

wykładni zasadzającej się na treściach zawartych w Piśmie Świętym, zgodnie z którymi złoto 

mogło być symbolem między innymi boskiej jasności, splendoru niebieskiej Jerozolimy oraz 

piękna świętości31. Janes poruszył także problem złota w sztuce, rozpatrując go pod kątem 

symboliki światła, w związku z którą stwierdził, że złoto – jak i srebro – najlepiej nadawało się 

do ukazywania niebiańskiego światła32. 

 Na istotne kulturowe znaczenie złota zwrócił uwagę także Michael Grünbart, 

podkreślając, że wciąż jest to metal najbardziej kojarzony z bizantyńską kulturą, co miało mieć 

też miejsce przez cały okres istnienia Cesarstwa Bizantyńskiego, gdy służyło jego władcom do 

realizacji różnych celów. Z jednej strony bowiem stanowiło podstawę gospodarki, 

posługiwano się nim też w dyplomacji – czy to wprost w postaci monet, czy też kosztownych 

przedmiotów – z drugiej zaś obficie korzystano z niego zarówno na dworze, jak i w świątyniach, 

co wzbudzało zachwyt zwłaszcza w przybyszach. Stąd też rola złota w Bizancjum nie 

ograniczała się jedynie do sztuki, a na jego znaczenie było złożone ze względu na liczne i 

zróżnicowane konteksty, w których się pojawiało33. 

Najczęściej podejmowanym przez badaczy zagadnieniem, jak już wspomniano, jest 

kwestia znaczenia złotego tła. Problem ten dostrzeżono jednakże dopiero w XVIII wieku, co 

odnotowano w Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm34. Początkowo 

 
30 Zob. ten sam, God and Gold…, s. 18–42. 
31 Zob. tamże, s. 78, 79. 
32 Zob. tamże, s. 148. 
33 Zob. M. Grünbart, Zur Kulturgeschichte des Goldes, w: Gold und Blei. Byzantinische Kostbarkeiten aus dem 
Münsterland, red. ten sam, Wien 2012, s. 53–66. 
34 Zob. seit dem ende des 18. jhs. bezeugt als bezeichnung für den goldenen hintergrund auf gemälden, mosaiken 
und glasschmuck; Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=goldgrund, dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]. Johann Joachim 
Winckelmann, w swej Geschichte der Kunst des Altertums – gdzie narrację doprowadził do sztuki rzymskiej po 
cesarzu Kommodusie (180–192) – wydanej po raz pierwszy w Dreźnie w 1764 roku wspomina o złotych i 
złoconych rzeźbach bóstw i rzymskich cesarzy. Winckelmann pokrótce opisał także dwie metody ogniowego 
złocenia posągów, a także kładzenia złota na marmur uprzednio pokryty białkiem jaja. Warto dodać, że tego 
rodzaju rzeźby ocenił pozytywnie; zob. Geschichte der Kunst des Altertums, red. W. Senff, Weimar 1964, m.in. s. 
22, 28–31, 72, 176, 216–217, 243. Stanisław Kostka Potocki, który przygotował przekład dzieła Winckelmanna 
(wydany drukiem w 1815 r.), rozszerzył je, doprowadzając swój wykład do upadku Konstantynopola, ale nie 
zwrócił większej uwagi na problem złota w malarstwie bizantyńskim. Ponadto uważał, że Justynian (527–565) 
doprowadził sztukę do upadku, który w kolejnych wiekach zasadniczo postępował, tak więc sztukę bizantyńską 
postrzegał negatywnie, jak zbytkowną i pozbawioną dobrego smaku. Wspomniał też ogólnie o złoconych 
kopułach jednego z kościołów wzniesionych przez Teofila (829–842); zob. O sztuce u dawnych czyli Winkelman 
polski. Część III, oprac. J.A. Ostrowski, J. Śliwa, Warszawa–Kraków 1992, s. 229–273. 



14 
 

też autorzy odnosili się do malarstwa gotyckiego, z nim bowiem przede wszystkim kojarzono 

złote tła, ich ocena zaś podlegała zmianom. Pod tym względem znamienny jest przykład 

Johanna Wolfganga von Goethego. W liście z 12. października 1801 roku, skierowanym do 

malarza Johanna Augusta Nahla Młodszego, poprosił o cztery obrazy ukazujące cnoty 

Sprawiedliwości, Umiaru, Mądrości i Siły. Chciał, by były to kompozycje historyczne – nie 

alegoryczne – z szarymi postaciami na złotym tle35. Nie wiadomo, czy projekt został 

zrealizowany, ale wskazuje się, że w ostatniej dekadzie XVIII wieku pewną popularnością 

cieszyły się przedstawienia ciemnych sylwetek na złotym tle – o ich wykonywaniu powstawały 

wówczas podręczniki36. Jednakże już w roku 1805 Goethe w Tag- und Jahreshefte w kontekście 

konkursu weimarskiego pisał o złotych tłach jako przesadnej aberracji (überhandnehmende 

Verirrung)37. 

Po pewnym zaś czasie Goethe zaczął cenić malarstwo gotyckie, zwracając także uwagę 

na złote tła obrazów, które oglądał podczas swych podróży38. Złote tła w dawnych obrazach 

zaczęli dostrzegać także inni pisarze tego okresu, jak na przykład Jean Paul i Johanna 

Schopenhauer. Należy zauważyć, że wówczas złote tło wiązane bywało głównie z brakiem 

perspektywy oraz koniecznością stosowania intensywnego kolorytu – nie przypisywano mu 

szczególnych znaczeń symbolicznych. W ten sposób problem ten poruszali także XIX-wieczni 

badacze historii sztuki, między innymi Franz Kugler, Karl Schnaase, Rudolf Eitelberger i 

Wilhelm Lübke. W tym okresie też artyści tacy jak na przykład Edward Jakob von Steinle, Marie 

Ellenrieder oraz Hans Makart zaczęli sięgać po złote tła39. 

 Mimo coraz częstszego pojawiania się złota w XIX-wiecznej sztuce, nie było ono 

oceniane pozytywnie. Wcześnie przekonał się o tym Philipp Otto Runge, który planował za 

pomocą złotego tła uzyskać nowe efekty artystyczne. Swe szkice do obrazu Der Tag 

 
35 Zob. Goethes Werke. Weimarer Ausgabe, IV. Abteilung, Bd. 16, http://www.zeno.org/nid/20004860616, 
dostęp: 20.09.2019 [An Johann August Nahl]. 
36 Zob. Th. Zaunschirm, Die Erfindung des Goldgrundes, w: Gold, red. A. Hausslein-Arco, Th. Zaunschirm, Wien 
2012, s. 12. 
37 Zob. Johann Wolfgang von Goethe, Berliner Ausgabe. Poetische Werke [Band 1–16], Band 16, Berlin 1960 ff, S. 
133–171, http://www.zeno.org/nid/20004860012, dostęp: 20.09.2019 [Tag- und Jahreshefte]. 
38 Goethe do złota jako takiego odniósł się także omawiając barwę żółtą w Zur Farbenlehre: Das Gold in seinem 
ganz ungemischten Zustande gibt uns, besonders wenn der Glanz hinzukommt, einen neuen und hohen Begriff 
von dieser Farbe; so wie ein starkes Gelb, wenn es auf glänzender Seide, z. B. auf Atlas, erscheint, eine prächtige 
und edle Wirkung tut; Goethes Saemtliche Werke. Band XVII. Naturwissenschaftliche Schriften. Band II, red. G. 
Ipsen, Leipzig ca. 1925, s. 219–220, 767 [Zur Farbenlehre]. 
39 Zob. Th. Zaunschirm, Die Erfindung des Goldgrundes, s. 13–14. Zob. także A. Klee, Die Verwendung von Gold – 
Symptom eines Paradigmenwechsels in der Materialästhetik des 19. Jahrhunderts?, w: Gold, s. 56–63; Th. 
Zaunschirm, Eine kurze Kunstgeschichte des Goldes, w: tamże, s. 124–127. 
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zaprezentował innemu malarzowi, Johannowi Gottfriedowi Quistorpowi, który usiłował – 

wprawdzie bezskutecznie – odwieść go od pomysłu użycia złotego tła, w jego mniemaniu 

elementu barbarzyńskiego, nie zaś średniowiecznego, a nadto sprawiającego, że barwy 

połyskują – niejako same świecą40. Dla tradycjonalisty Quistropa to barwa służyła do 

przedstawiania w obrazie światła, a złoto, jak sądził, wpływało na kolory jedynie negatywnie, 

przekreślając też efekty iluzjonistyczne41. Podobnie krytyczną ocenę złotego tła, 

charakterystyczną dla XIX wieku, znajdujemy również w Meyers Konversations-Lexikon, gdzie 

odnotowano, że jego stosowanie wiązało się z dążeniem do przydania obrazowi większej 

wartości materialnej poprzez zastosowanie kosztownego metalu, ponadto uważano je za 

element barbarzyński. W tym leksykonie wskazano też, że ich źródłem są bizantyńskie 

mozaiki42. Negatywną ocenę złotych teł wyraził także Georg Wilhelm Friedrich Hegel w swych 

Vorlesungen über die Ästhetik, gdzie stwierdził, że najdawniejsi malarze zamiast ukazywania 

naturalnego otoczenia decydowali się na monochromatyczne złote tło, w związku z którym 

szaty musiały być malowane znacznie jaśniejszymi barwami, w przeciwnym razie nie 

odznaczałyby się na tle złota. Nadto wyraził przekonanie, że szczególne upodobanie w żywych, 

prostych kolorach mieli mieć barbarzyńcy43. 

 
40 Zob. Ph.O. Runge, Hinterlassene Schriften, t. 2, Hamburg 1841, s. 537, nr 10. Zob także P. Prange, Philipp Otto 
Runge, “Der Tag” (Mittelgruppe), 1803, https://www.hamburger-kunsthalle.de/sammlung-online/philipp-otto-
runge/der-tag-mittelgruppe#, dostęp: 20.09.2019. 
41 Zob. Th. Zaunschirm, Die Erfindung des Goldgrundes, s. 13. 
42 Zob. Meyers Konversations-Lexikon, t. 7, Leipzig 1888–1889, s. 488, 
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=106974, dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]. Warto jednak 
zauważyć, że dalej w haśle przyznano, iż mimo wszystko złoto tło posiada swój urok i że za jego sprawą figury 
wydają się oderwane od rzeczywistości. Wskazano również, że ze złotym tłem zerwano wraz z realistyczną 
koncepcją malarstwa braci van Eyck, do jego stosowania powrócono zaś w XIX wieku (Gleichwohl besitzt er, in 
richtiger Weise angewendet, einen unleugbaren Reiz, der darin liegt, daß die von der warm glänzenden Fläche 
sich abhebende Gestalt wie von der Wirklichkeit losgelöst und isoliert erscheint; besonders erweist er sich da 
von schöner Wirkung, wo Figuren in architektonischer Umrahmung ausgeführt sind. Der G. kam durch die 
Mosaiken der Byzantiner auf, ging von da auf die Miniaturmalerei, die Malerei mit Leim-, Tempera- und Ölfarben 
über und war bei den Italienern noch bis gegen Ende des 15. Jahrh. auf Heiligenbildern fast ausschließlich üblich, 
bis die durch die Brüder van Eyck vorbereitete realistische Auffassungsweise auch in Italien zum Durchbruch kam. 
Auch in neuerer Zeit ist der G. in kirchlichen Wandmalereien wie in Tafelbildern kirchlichen Inhalts vielfach 
wieder zur Anwendung gekommen, wenn auch nicht immer in so künstlerisch befriedigender Weise wie etwa im 
Dom zu Speier oder in der Altlerchenfelder Kirche zu Wien). W Brockhaus Konversations-Lexikon zaś możemy 
przeczytać, że w sztuce XIX-wiecznej sięgano po złote tła, by w obrazach religijnych osiągnąć efekt podniosłości 
(In neuerer Zeit hat man ihn mehrfach zur Erzielung einer feierlichen Wirkung bei Kirchengemälden wieder 
aufgenommen), Brockhaus Konversations-Lexikon, t. 8, Leipzig 1894–1896, s. 130, 
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=127576, dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]. 
43 Zob. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III. Das System der einzelnen Künste III. Die romantischen 
Künste I. Die Malerei 2. Besondere Bestimmtheit der Malerei. c. Die künstlerische Konzeption, Komposition und 
Charakterisierung, https://www.textlog.de/5784.html, dostęp: 20.09.2019. 
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Jacob Burckhardt w Das Altarbild w odniesieniu do XV-wiecznego malarstwa 

ołtarzowego Italii – omawiając działalność artystów takich jak Francesco Francia, Cosimo Tura, 

Stefano da Ferrara i Lorenzo Costa – stwierdził, że odrzucenie złotych teł doprowadziło do 

narodzin w obrazie prawdziwego powietrza i chmur oraz wprowadzenia pięknego 

krajobrazu44. Uważał je więc za przeciwieństwo natury, element pozbawiający realizmu, co 

stanowiło bardzo charakterystyczny pogląd u XIX-wiecznych autorów. W tym kontekście tym 

bardziej więc wyróżnia się myśl, jaką Julius Lange w roku 1893 zawarł w tekście Et blad af 

koloritens historie – artykuł ten ukazał się w 1912 roku w języku niemieckim (Die Geschichte 

eines Motivs)45. Doszedł on bowiem do wniosku, że złote tło niekiedy mogło mieć także 

znaczenie symboliczne, będąc na przykład obrazem Bożego królestwa i ognia niebiańskiej 

miłości46. Podkreślił również, że w średniowieczu szczególnie ceniono złoto ze względu na jego 

walory estetyczne, barwę i blask: przyciągające wzrok i wręcz hipnotyzujące47. Wydaje się przy 

tym, że to Lange jako pierwszy wyraźnie wskazał, że złote tła w średniowiecznych obrazach 

mogą być pojmowane też w kategoriach symbolicznych. Zarysowany przez niego kierunek 

badań został rozwinięty w późniejszej literaturze i z czasem stał się dominujący. 

W XIX wieku, jak starano się ukazać na wybranych przykładach, złote tło jako takie 

stanowiło problem przede wszystkim natury formalnej, ponadto związany przede wszystkim z 

malarstwem gotyckim48. Zasadniczo też nie przypisywano mu szczególnych znaczeń ideowych, 

złote tła średniowiecznych obrazów postrzegano bowiem jako przeciwieństwo natury, 

ponieważ ujmowały – jak wskazywano – przedstawieniom realizmu. Warto przy tym 

zauważyć, że wówczas w literaturze dotyczącej sztuki wykształcony został pogląd na temat 

Leona Battisty Albertiego jako teoretyka surowo potępiającego stosowanie złotych teł. Myśl 

ta, jak można sądzić, dodatkowo wpłynęła na postrzeganie tego rodzaju teł jako przede 

wszystkim nierealistycznych. Utarło się bowiem przekonanie, że Alberti w swym traktacie 

poświęconym malarstwu – De pictura (1435 ), Della pittura (1436) – nie pochwalał złotego tła, 

 
44 Zob. J. Burckhardt, Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien. Das Altarbild. Das Porträt in der Malerei. Die 
Sammler, Basel 1898, s. 36 [Das Altarbild]. 
45 Zob. J. Lange, Die Geschichte eines Motivs, w: Ausgewählte Schriften, red. Georg Brandes, P Købke, Straßburg 
1912, s. 85–99. 
46 Zob. J. Lange, Et blad af koloritens historie (1893), w: Udvalgte Skrifter af Julius Lange, red. Georg Brandes, P 
Købke, København 1901, s. 145. 
47 Zob. J. Lange, Et blad af koloritens…, s. 141. 
48 Złote tło nadal bywa postrzegane jako szczególnie charakterystyczne dla sztuki gotyckiej. Świadczą o tym 
choćby nazwy wystaw prezentujących dzieła tego okresu, zob. np. Auf goldenem Grund – Italienische Malerei 
zwischen gotischer Tradition und dem Aufbruch zur Renaissance, red. J. Kräftner, A. Hanzl, Wien 2009; Goldgrund 
und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg, red. U.M. Schneede, Hamburg 1999. 
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ponieważ malarzowi więcej chwały miało przysparzać przedstawianie złotego blasku farbami. 

Tym samym więc miał on wskazać na cel nowego malarstwa – iluzjonistyczne ukazywanie 

rzeczywistości49: 

Są znów malarze, którzy bez miary używają złota, ponieważ im się zdaje, że złoto dodaje 

obrazowi majestatu. Nie uznaję tego; gdybym nawet miał malować Dydonę Wergiliusza, która 

miała złoty kołczan, włosy związane w węzeł złotą opaską i suknię spiętą złotą szpilką, a jadąc 

używała złotych cugli i w ogóle wszystko lśniło na niej od złota50 – to jednak to mnóstwo 

złotych promieni, które ze wszystkich stron raziły oczy patrzących, starałbym się oddać raczej 

innymi kolorami niż złotem. O ile większy podziw i uznanie przynosi malarzowi umiejętne 

rozmieszczenie kolorów, można zauważyć chociażby z tego, że nałożenie na płaszczyznę 

obrazu złota daje taki skutek, iż powierzchnie, które należało przedstawić jako jasne i 

błyszczące, robią przeważnie wrażenie ciemnych; inne znów, które miały być ciemniejsze, 

wydają się rozjaśnione. Nie będę natomiast sprzeciwiał się temu, ażeby pewne części dodane 

do obrazu, wykonywane przez rzemieślników, jak np. kolumny (circumsculptae), bazy, 

przyczółki, były zrobione z prawdziwego, nawet najczystszego złota czy srebra. Albowiem 

doskonałe wykończenie obrazu warto osiągnąć nawet przez dodanie drogich kamieni51. 

Trzeba jednak zauważyć, że autor w przywołanym passusie nie odniósł się do tła, ale 

elementów ze złota – takich jak kołczan, części stroju złotowłosej Dydony oraz lejce jej koni. 

Mimo to badacze zwykli interpretować tę wypowiedź jako dotyczącą teł. Może być to 

związane z tym, że określenie Goldgrund pojawiło się w przekładzie Della pittura autorstwa 

Huberta Janitscheka z roku 187752. Następnie zaś, jak się wydaje, narzuciło dotąd powielane – 

nie dotyczy to jednak polskiego tłumaczenia – rozumienie pierwszego zdania z powyższego 

 
49 Truovasi chi adopera molto in sue storie oro, che stima porga maestà. Non lo lodo. E benché dipignesse quella 
Didone di Virgilio, a cui era la faretra d'oro, i capelli aurei nodati in oro, e la veste purpurea cinta pur d'oro, i freni 
al cavallo e ogni cosa d'oro, non però ivi vorrei punto adoperassi oro, però che nei colori imitando i razzi dell'oro 
sta più ammirazione e lode all'artefice. E ancora veggiamo in una piana tavola alcune superficie ove sia l'oro, 
quando deono essere oscure risplendere, e quando deono essere chiare parere nere. Dico bene che gli altri fabrili 
ornamenti giunti alla pittura, qual sono colunne scolpite, base, capitelli e frontispici, non li biasimerò se ben 
fussero d'oro purissimo e massiccio. Anzi più una ben perfetta storia merita ornamenti di gemme preziosissime. 
Leon Battista Alberti, De pictura, red. C. Grayson, Bari 1980, 2.49. 
50 Por. cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum, / aurea purpuream subnectit fibula uestem; P. Vergilius 
Maro, Aeneis, red. G. Biagio Conte, Berlin–New York 2005, 4.138–139. 
51 Leone Battista Alberti, O malarstwie, oprac. M. Rzepińska, przeł. L. Winniczuk, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1963, s. 48 (Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki 13). 
52 Zob. Leon Battista Alberti, Della pittura, red. H. Janitschek, Wien 1877, s. 138 (Quellenschriften für 
Kunstgeschichte 11). 
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rozdziału z drugiej księgi traktatu Albertiego (Truovasi chi adopera molto in sue storie oro, che 

stima porga maestà), tak że, jak zauważył Thomas Zaunschirm, Albertis Goldgrund ist seither 

eine liebgewonnene Projektion der Kunsthistoriker53. 

Na początku XX wieku kwestia złotych teł nadal zajmowała piszących o sztuce, choć 

Max Dvořák, odnosząc się do malarstwa wczesnogotyckiego, wskazał, że tło – w tym złote – 

zasadniczo miało znaczenie drugorzędne, stanowiąc zawsze przede wszystkim materiał w 

postaci podłoża, ściany lub pergaminowej karty54. Wówczas, co istotne, problem ten zaczęto 

coraz wyraźniej dostrzegać także w kontekście badań nad sztuką wczesnochrześcijańską oraz 

bizantyńską. Zainteresowanie to rozwijało się stopniowo, ponieważ na przykład piszący o 

enkaustycznych portretach odnalezionych w Egipcie Josef Strzygowski w ogóle nie poruszył 

kwestii złotych teł, choć występuje ono w niektórych z nich. W odkryciu tych obrazów bowiem 

widział głównie szansę na ostateczne wyeliminowanie poglądu o decydującej dla sztuki roli 

Rzymu55. Istotną rolę w kontekście refleksji nad rolą złotych teł w malarstwie bizantyńskim 

odegrała krótka uwaga poczyniona przez Aloisa Riegla, którą zawarł w pierwszym tomie Die 

spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn im Zusammenhange mit 

der Gesamtentwicklung der Bildenden Künste bei den Mittelmeervölkern, wydanym w roku 

190156. Stwierdził on bowiem, że złote tła bizantyńskich mozaik – w porównaniu do błękitnych 

teł mozaik rzymskich – oznaczają postęp, ponieważ nie stanowią płaszczyzny podłoża, ale 

idealne przestrzenne tła (idealer Raumgrund)57, które następnie, na Zachodzie, zapełniono 

realistycznymi przedmiotami i rozszerzono w nieskończoną głębię58. Według badacza w 

 
53 Th. Zaunschirm, Albertis Goldgrund, w: Gold, s. 53. 
54 Zob. M. Dvořák, Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei, München 1918, s. 62. 
55 Zob. J. Strzygowski, Orient oder Rom. Beitrag zur Geschichte der spätantiken und frühchristlichen Kunst, Leipzig, 
1901, s. 6–7. 
56 Zob. A. Riegl, Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn im Zusammenhange mit 
der Gesamtentwicklung der Bildenden Künste bei den Mittelmeervölkern, Wien 1901. 
57 Por. The tridimensional illusion of space was superseded by a form which has less variability. In place of the 
atmospheric medium a fixed gold or blue background or definite bands were used. Blue and gold, in contrast to 
other colors, express the special environment surrounding the religious figures, for these colors enrich the setting 
not only by their association with precious materials but also by their symbolic significance: blue for Heaven; gold 
for Divine Light. […] Spatial form in early Christian art is thus the result of many factors operating on the optical 
representation in Roman art. Briefly, the spatial character may be described as the reduction of tridimensional 
figures and objects to two-dimensional forms on a vertical surface. The forms are, however, sharply defined 
areas which retain a hint of their previous optical characteristics. In accordance with the tendencies in the 
representation of the figures, the picture plane became a concrete background which is not dependent on the 
figure or its accessories for constructive features. It is sometimes symbolic, as when gold was used, and it is 
sometimes but a solidification of an illusionistic representative space, but above all it is a definite pictorial 
surface; M.Sch. Bunim, Space in Medieval Painting and the Forerunners of Perspective, New York 1940, s. 42–44. 
58 Zob. A. Riegl, Die spätrömische Kunst-Industrie…, s. 8. Zob. także s. 19–22; Riegl opisuje tam trzy główne fazy 
rozwoju sztuki starożytnej, charakteryzujące się różnymi sposobami ukazywania przestrzeni. Zob. R. Woodfield, 
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późnostarożytnej sztuce rzymskiej wprawdzie oderwano pojedynczą figurę od płaszczyzny, 

przestrzeni jednak jeszcze nie zaczęto ukazywać jako nieskończonej59. Riegl więc nie 

postrzegał złotych teł w mozaikach jako nieokreślonej, niebiańskiej przestrzeni, jak niekiedy 

się sugeruje. 

Z kolei Hans Berstls w Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei doszedł do 

wniosku, że złote tło było jedynie abstrakcyjną dekoracją i nazwał je powierzchnią bez końca 

(Fläche ohne Ende)60. W sposób nieco bardziej ogólny do kwestii złotych teł odniósł się Oswald 

Spengler, uznając je za element magiczny, wręcz baśniowy i związany ze sztuką arabską, lecz 

znany również z bizantyńskich mozaik i miniatur, a także dzieł północnej Italii i gotyckich 

iluminacji. Zwrócił on także uwagę, że ze złotem – które nie jest jedną z barw, ale metalem – 

wiążą się szczególne wrażenia zmysłowe, wytwarzane na połyskującej powierzchni, zaś jego 

wspaniały metaliczny połysk może wydawać się nadprzyrodzony. Uznał też, że w sztuce 

chrześcijańskiej złote tło miało znaczenie dogmatyczne – oznaczając istnienie i działanie 

boskiego ducha – nadto zaś uchodziło za jedyne odpowiednie dla obrazowania treści 

chrześcijańskich. Stąd też, jak pisze, pojawiające się w gotyku tła bardziej realistyczne miały 

początkowo wydawać się nieodpowiednie – nazbyt doczesne i wręcz bluźniercze61. 

W omawianym kontekście znaczącą pozycję stanowi praca doktorska Josefa 

Bodonyi’ego, napisana w Wiedniu pod kierunkiem Juliusa von Schlossera oraz Emila Reischa i 

poświęcona genezie i znaczeniu złotych teł w malarstwie późnoantycznym62. Bodonyi wystąpił 

w niej z krytyką Riegla, gdyż uznał, że krótka uwaga na temat złotego tła dobrze streszcza 

podstawowe poglądy na sztukę autora Die spätrömische Kunstindustrie63. Jeśli zaś chodzi o 

określenie idealer Raum, Bodonyi wskazał, że Riegl najpewniej zaczerpnął je od Augusta 

 
Reading Riegl’s “Kunst-Industrie”, w: Framing Formalism. Riegl's Work, komentarz ten sam, Amsterdam 2001, s. 
65–71 (Critical Voices in Art, Theory and Culture). 
59 A. Riegl, Die spätrömische Kunst-Industrie…, s. 8. 
60 Zob. H. Berstl, Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei, Bonn–Leipzig 1920, s. 40–42, 52. Por. L. Coellen, 
Der Stil in der bildenden Kunst. Allgemeine Stiltheorie und geschichtliche Studien dazu, Darmstadt 1921, s. 206 
(Der Goldgrund ist die Allgemeinraum Sphäre, in die das Einzelräumliche polar kompositionell erhoben und mit 
der es zur formlogisch vollständigen Bildeinheit so verbunden wird, daß der Bildbau die Charakteristik der 
ornamentalen Flächengenese hat); D. Frey, Gotik und Renaissance. Augsburg 1929, s. 56 (nicht einen wirklichen 
Raumabschluß, etwa einen Vorhang oder eine Tapete darstellen, sondern nur undifferenzierten Raum bedeuten, 
in dem die Figuren stehn und sich bewegen); T. Köves, Les problèmes de la peinture chrétienne du IVe au IXe siècle, 
Paris 1927, s. 62 (Le mur d'or est un élément purement artistique, un élément abstrait, dont le rôle est de limiter 
la composition). 
61 Zob. O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, München 1963, s. 320–321 (I wyd. Wien 1918). 
62 Zob. J. Bodonyi, Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der spätantiken Bildkomposition. Ein Beitrag 
zur Sinndeutung der spätantiken Kunstsprache, Wien 1932 [dysertacja doktorska]. 
63 Zob. tamże, s. 121–123, 137. 
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Schmarsowa64, który odnosił je jednak do średniowiecznych złotych teł, a także błękitnego 

nieba, widząc w nich neutralne podejście do powierzchni, ułatwiające śledzenie 

poszczególnych scen, a także wzrost wiary u odbiorców, których, jak podkreśla, nie 

dekoncentrowały nieistotne szczegóły. Uznawał je także za istotny element odrealniający 

przedstawienia, ponieważ objaśniał, że każdy element zaczerpnięty z rzeczywistości ziemskiej 

mógłby jedynie utrudniać pobożną kontemplację malowideł65. Dla Riegla jednakże nie były 

istotne ani znaczenia symboliczne złota, ani psychologiczne efekty z nim związane66. Bodonyi, 

omawiając koncepcję Riegla, objaśnił jej, w jego mniemaniu, słabe strony. W kontekście 

problemu złotych teł zaś wskazał, że błękitne, „powietrzne” tło rzymskich mozaik nie zawsze 

jest płaszczyzną, z której wyrastają poszczególne przedmioty, rozpoznawalne poprzez 

odmienne barwy, a tło złote zasadniczo nie jest idealnym, przestrzennym tłem, jako że tło 

samo w sobie nie jest ani przestrzenią, ani płaszczyzną, lecz staje się uświadomione tylko 

wtedy, gdy jest widziane wraz z przedstawieniem. Nadto stwierdził, że przestrzenne 

pojmowanie tła zależy od nastawienia odbiorcy, który winorośl raz może postrzegać jako 

konkretną roślinę, a raz jako zwykły ornament67. 

Za punkt wyjścia dla własnych analiz dotyczących V-wiecznych mozaik w rzymskim 

kościele Santa Maria Maggiore Bodonyi obrał wnioski, które przedstawił wspomniany już 

Julius Lange68. Badacz zauważył, że w poszczególnych kompozycjach – zarówno na ścianach 

nawy, jak i na łuku tęczowym – uwzględniono zielony pas gruntu oraz tła, które są złote lub 

zbudowane z pasów: złotego i błękitnego, niekiedy z chmurami. Złote tło uznał zaś za symbol 

wypełnionej światłem przestrzeni (Lichtraum). Według Bodonyi’ego artystom w Santa Maria 

Maggiore nie chodziło o przedstawienie rzeczywistej przestrzeni, mimo że złoty pas zajmuje 

 
64 Zob. tamże, s. 142, przyp. nr 1. 
65 Zob. A. Schmarsow, Zur Frage nach dem Malerischen, sein Grundbegriff und seine Entwicklung, Leipzig 1896, 
s. 47–48 (Beiträge zur Ästhetik der Bildenden Künste 1). Kwestię idealnej przestrzeni Schmarsow poruszył także 
w innej, późniejszej pracy: Der Goldgrund der byzantinischen Mosaiken ist nicht mehr Reliefgrund, sondern 
idealer Raum; aber vermöge des Glanzes auf der Oberfläche zunächst ohne Tiefe, ein Scheinraum, d. h. eigentlich 
die Region der geistigen Vorstellung und nicht mehr der sinnlichen Anschauung; für den inneren Blick, nicht für 
das sinnliche Auge: es ist das Reich des Geistes, dem alles dient; A. Schmarsow, Grundbegriffe der 
Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter kritisch erörtert und in systematischem 
Zusammenhange dargestellt, Leipzig 1905, s. 325. 
66 Zob. J. Bodonyi, Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes…, s. 144–146. 
67 Zob. tamże, s. 106–109, 153. 
68 Zob. tamże, s. 6: In der Richtung, die Lange gewiesen hat, soll hier weiter geforscht werden. Der Goldgrund soll 
nicht auf ein einziges logisch konstruiertes Begriffspaar – Raum oder Fläche – abgehorcht werden, es soll 
vielmehr versucht werden, nach seiner Bedeutung im gesamten räumlichen und farbigen Aufbau des Kunstwerks 
zu fragen. 
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miejsce pomiędzy podłożem a niebem – jak w niektórych dziełach późnoantycznych. Wskazał 

wprawdzie, że następujące po sobie pasy – zielony gruntu, złoty oraz błękitny nieba – 

pierwotnie odnosiły się do przestrzeni, w tym rzymskim kościele miały jednakże zostać 

zredukowane do abstrakcyjnych aluzji, ale nie czystej dekoracji, ponieważ takie rozumienie 

wykluczałoby symboliczne znaczenie złota. Dodał też, że wypełniony światłem pas środkowy 

– w którym dostrzegł reprezentację boskiego światła – w antyku był jednoznaczny z samą 

przestrzenią69. 

Należy zauważyć, że w mozaikach Santa Maria Maggiore ów środkowy pas ma 

zróżnicowane formy, przy czym rzadko stanowi on jedynie strefę składającą się wyłącznie ze 

złotych tesser ponad gruntem, częściej jest za to złożony z pasów o zróżnicowanej kolorystyce 

– w najbardziej rozbudowanej formie przechodzą one od złotego, poprzez biały i szary z 

dodatkiem złocistej ochry, do błękitnych, choć przejścia między nimi nierzadko są dość płynne, 

gdyż kostki o różnych barwach bywają ze sobą bardzo przemieszane – w przypadku zaś 

obrazów z najbardziej rozbudowanym pejzażem jest on zredukowany do niezwykle wąskiej 

partii zbudowanej z bieli i błękitów. Jeśli zaś chodzi o niebo w rozumieniu siedziby Boga oraz 

miejsca dla ciał niebieskich, zasadniczo nie stanowi ono osobnej części kompozycji, lecz jest 

wyróżniane za pomocą wielobarwnych obłoków. Tak też w Santa Maria Maggiore złote tessery 

pojawiają się w zróżnicowanych kontekstach, nie jedynie owej strefie środkowej, ponieważ 

nierzadko współbudują pagórkowaty krajobraz, nie sposób więc uznać je w każdym przypadku 

za reprezentację boskiego światła. 

Z kolei występujące w niektórych dziełach tła błękitne Bodonyi zinterpretował jako 

bardziej iluzjonistyczny sposób ukazywania przestrzeni, charakterystyczny dla wcześniejszej 

sztuki. Swą barwą miały przywodzić na myśl niebo – co nierzadko podkreślały różnokolorowe 

obłoki lub gwiazdy – ale nie odtwarzać go w obrazie. Miejsce teł błękitnych z czasem, jak 

wskazał, zaczęły zajmować złote: niebiańskie sfery boskiego światła (als der himmlischen 

Sphäre des göttlichen Lichtes; als das Symbol des Lichtraumes schlechthin, der zwischen Erde 

und Himmel liegt). Mimo tych wniosków badacz podkreślił, że każde dzieło należy jednak 

rozpatrywać osobno, ponieważ nie w każdym przypadku możliwe będzie potwierdzenie 

znaczenia złotego tła jako symbolu świetlistej przestrzeni70. Bodonyi objaśnił w swej pracy 

genezę formalną złotego pasa w mozaikach w kościele Santa Maria Maggiore, jak i jego 

 
69 Zob. tamże, s. 76–87, 109–111. 
70 Zob. tamże, s. 104–105, 111–120. 
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znaczenie ideowe. Zgodnie z jego interpretacją złota strefa stanowi zatem przetworzenie 

naturalistycznego elementu późnoantycznych kompozycji – nieokreślonej partii przestrzeni 

pomiędzy gruntem a niebem – która w sztuce chrześcijańskiej zyskała także dodatkowe, 

symboliczne znaczenie. Te zmiany struktury formalnej miały być zaś związane z generalną 

zmianą koncepcją sztuki, której zadaniem stało się opowiadanie, przekazywanie określonych 

treści, nie zaś swobodne ukazywanie71. 

Rozprawę Bodonyi’ego pozytywnie ocenił w swej recenzji Ernst Gombrich. Zwrócił przy 

tym uwagę, że złoto w gruncie rzeczy nie jest barwą, ale materią, a dokładniej drogocennym 

metalem. W związku z tym zaproponował, by brać pod uwagę to, że złoto przekształca 

iluzjonistyczny świat w dziele sztuki w materialną i drogocenną rzecz. Ponadto stwierdził – z 

czym nie można się zgodzić – że w późnym antyku zarzucono rozpatrywanie wartości 

estetycznych, w związku z czym wartość dzieła mogła być reprezentowana przez wartość 

samych materiałów, poza złotem takich jak purpura i porfir. Gombrich, podnosząc postulat 

Bodonyi’ego, by każde dzieło analizować oddzielnie, przywołał mozaikę w Sant’Apollinare 

Nuovo w Rawennie, gdzie ukazano scenę z apostołem Tomaszem dotykającym ran Chrystusa. 

W tym obrazie bowiem akcja toczy się we wnętrzu – na co też wskazują zamknięte drzwi – a 

mimo to tło jest złote, choć według Gombricha nie może tu oznaczać świetlnej przestrzeni 

(Lichtraum)72. Wniosek ten wydaje się słuszny, o ile ściśle przyjąć zaproponowaną przez 

Bodonyi’ego definicję tej przestrzeni jako symbolicznej i wypełnionej boskim światłem – 

wówczas kontekst sceny nie pozwala na taką interpretację. Jeśli zaś uznać zastosowane tu 

złote tło za ogólne przedstawienie przestrzeni wypełnionej światłem, to przestaje być one 

nieuzasadnione. 

 
71 Również Ernst Gombrich zwrócił uwagę na zmianę funkcji obrazów w sztuce chrześcijańskiej, wskazując przy 
tym na wykształcenie się stylu, który określił mianem piktograficznego: Tu czytelność wrażeń jest wymagana, 
podczas gdy w przedstawieniach scen z Pisma Świętego zabroniona jest swobodna dramatyczna ewokacja, znana 
ze sztuki greckiej. w sztuce greckiej artyści i odbiorcy musieli dysponować znacznie większymi umiejętnościami, 
aby wyodrębnić i zrozumieć, co się dzieje w kontekście wzajemnych odniesień. Dlatego w okresie późnego antyku 
i wczesnochrześcijańskim sztuka bezpiecznie grała rolę ilustracji narracyjnych tekstów. Z bardziej swobodnej 
tradycji sztuki klasycznej „wydestylowany” został obrazowy wykres (piktogram); E.H. Gombrich, Akcja i ekspresja 
w sztuce zachodniej, przeł. D. Folga-Januszewska, w: ten sam, Pisma o sztuce i kulturze, wybór i oprac. R. 
Woodfield, przeł. D. Folga-Januszewska, M. Wrześniak, K. Csernak, K. Włodkowska, red. D. Folga-Januszewska, 
Kraków 2011, s. 123 (I wyd. London 1996; artykuł: Action and Expression in Western Art, w: Non-Verbal 
Communication, red. R.A. Hinde, Cambridge 1972 , s. 373–392). 
72 Zob. E.H. Gombrich, Review of: J. Bodonyi, “Enstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der spätantiken 
Bildkomposition”, „Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur” 1935, 5 (1932/3), s. 65–75; 
https://gombricharchive.files.wordpress.com/2011/04/showrev21.pdf, dostęp: 20.09.2019. 
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Schild Bunim podobnie jak Josef Bodonyi uznała bizantyńskie tła za wywodzące się z 

naturalistycznych przedstawień antycznych i przekształcone w jednolite płaszczyzny, najpierw 

błękitne, a później też złote73. W przypadku tych ostatnich podkreśliła, że wiążą się z nimi 

charakterystyczne efekty świetlne i różne znaczenie symboliczne74. Należy zauważyć, że 

dysertacja Bodonyi’ego stanowi jak dotąd jedyną pracę w całości poświęconą problemowi 

złotego tła. Niestety jednak nie zapoczątkowała nad nim pogłębionej dyskusji – co najpewniej 

ma związek z tym, że nigdy nie ukazała się drukiem – badacze zaś odnoszą się do niej rzadko. 

Tak też rozważania na temat złota w malarstwie bizantyńskim nadal mają charakter 

marginalnych uwag i wciąż w głównej mierze odnoszą się do kwestii tła. Prawidłowość ta 

dotyczy tak przywołanych na początku prac dotyczących estetyki i koloru oraz syntetycznych 

opracowań dziejów sztuki w Bizancjum, jak i publikacji, w których podjęto bardziej 

szczegółowe tematy. Ich autorzy wprawdzie stwierdzają, że złote tła stanowią jeden z 

wyróżników sztuki bizantyńskiej, poprzestają jednak na ogólnych spostrzeżeniach. Można przy 

tym zauważyć, że problem złotego tła znacznie bardziej zajmuje badaczy sztuki zachodniej. 

Jest więc nieco zaskakujące, że problemowi złota tak niewiele uwagi poświęcają autorzy 

piszący o sztuce Bizancjum, choć uchodzi ono za tworzywo par excellence bizantyńskie. 

W badaniach nad sztuką bizantyńską istotną pozycję stanowi wydana w 1948 roku 

książka Byzantine Mosaic Decoration Otto Demusa75. Nie jest ona bez znaczenia również dla 

problemu złota, ponieważ badacz w rozdziale dotyczącym roli światła zawarł pewne 

spostrzeżenia na jego temat. Wskazał tam, że złote tła epoki środkowobizantyńskiej, 

stanowiące powierzchnię odbijającą światło, miały tworzyć dla ukazywanych postaci 

przestrzeń do działania, podkreślającą ich gesty i ruchy. Tworzące konkretną, zwartą, 

metaliczna powierzchnię złote tessery miały także raczej podkreślać kształt i ramy fizycznej 

przestrzeni, a nie ją rozmywać76. Poza tym połyskliwe materiały – jak na przykład złote kostki 

– stanowiły źródło światła, badacz zaś dowodzi, że bizantyńscy artyści nie przedstawiali 

światła, ale wykorzystywali to rzeczywiste77. Poza zwróceniem uwagi na rolę złota przede 

wszystkim w kształtowaniu przestrzeni dla obrazów oraz w zapewnianiu im światła, Demus 

 
73 Zob. M.Sch. Bunim, Space in Medieval Painting…, s. 47–49. Autorka jednakże nie powołuje się bezpośrednio 
na pracę Bodonyi’ego, ale na przywołaną recenzję Gombricha, zob. tamże, s. 64. 
74 Zob. tamże, s. 49. 
75 Zob. O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium, Boston 1955 (I wyd. 
London 1948). 
76 Zob. O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration…, s. 10. 
77 Zob. tamże, s. 35. 
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przyznał również, że złote tła zapewniają ukazanym postaciom atmosferę świętości. Uznał też, 

że przywodząca na myśl drogocenne kamienie technika mozaikowa, w której po okresie 

ikonoklazmu na dużą skalę wykorzystywano złoto, musiała uchodzić – wraz z dziełami 

emalierskimi – za szczególnie stosowną dla sztuki sakralnej, ponieważ wykorzystywano w niej 

tessery, które podczas wytwarzania były doświadczane w ogniu, a więc – jak wskazywał – 

najlepiej pasowały do przedstawiania nieziemskiej wspaniałości boskich prototypów78. 

Warto przy tym zauważyć, że Demus wskazał, że złote tessery tworzące tła, na których 

ukazywano postaci, dodatkowo miały wzmacniać wrażenie przestrzenności mozaik, co wpisuje 

się w zaproponowaną przez niego teorię ikony w przestrzeni (the icon in space; the spatial 

icon)79. Według tej koncepcji, odnoszącej się do środkowobizantyńskich programów 

mozaikowych, samo wnętrze świątyni stanowi przestrzeń obrazową dla ikon (The Byzantine 

church itself is the “picture space” of the icons. It is the ideal iconostasis), czyli poszczególnych 

przedstawień, które umieszczano na powierzchniach zakrzywionych jak kopuły, apsydy, 

trompy, pendentywy, sklepienia i nisze. Dzięki takiemu położeniu – jak wyjaśnia – zajmują one 

prawdziwą, fizyczną – nie iluzjonistyczną – przestrzeń. W ten sposób też nie odseparowywano 

obrazów od widzów, przez co bardziej mogli oni poczuć się świadkami świętych wydarzeń80. 

Przykładem takiego przedstawienia jest dla Demusa Zwiastowanie w kościele w Dafni, gdzie 

archanioła Gabriela i Marię usytuowano tak, że stykają się ze sobą twarzą w twarz, a oddziela 

ich fizyczna przestrzeń. Dystans pomiędzy nimi ma także oznaczać spotkanie różnych, 

odrębnych sfer81. 

Jak wskazuje Ian Verstegen, teoria Demusa wpisuje się w kontekst zainteresowań tak 

zwanej wiedeńskiej szkoły historii sztuki, przede wszystkim Aloisa Riegla, jak i Hansa 

Sedlmayra, Otto Pächta oraz Johannesa Wilde, przedstawicieli drugiej generacji historyków 

sztuki wiedeńskiego kręgu82. Wydaje się, że warto tu pamiętać również o wcześniej 

przywołanej interpretacji złotych mozaikowych teł jako idealnych przestrzennych teł (idealer 

Raumgrund), zaproponowanej przez Riegla w Die spätrömische Kunst-Industrie, tym bardziej 

że Robert S. Nelson dowodzi, że w kwestii relacji pomiędzy obrazem a jego odbiorcami, jaką 

 
78 Zob. tamże, s. 10. 
79 Zob. tamże, zwł. s. 13–14. 
80 Zob. tamże, s. 13. 
81 Zob. tamże, s. 23. 
82 Zob. I. Verstegen, Otto Demus, Byzantine Art and the Spatial Icon, „Journal of Art Historiography” 2018, 19, 
zwł. s. 1–8. 
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nakreślił Demus, ważną rolę odegrała inna publikacja twórcy idei Kunstwollen, Das 

holländische Gruppenporträt (1902), gdzie starał się wykazać, że w holenderskich portretach 

grupowych ustanowiono nowe relacje pomiędzy obrazem a widzem, który miał dopełniać 

kompozycję83. Demus problem bizantyńskich złotych teł jako takich poruszył także w 

późniejszej publikacji Byzantine Art and the West, gdzie podobnie podkreślił, że spowijają one 

postaci pozaziemskim światłem, co miało z jednej strony stanowić wyraźne odejście od 

późnoantycznego iluzjonizmu, z drugiej zaś być zdecydowanym krokiem ku sztuce 

średniowiecznej84. Badacz ten więc starał się godzić w swych rozważaniach dwa podejścia do 

złotych mozaikowych teł, ponieważ wskazywał na ich funkcje zarówno w budowaniu 

wykorzystującej ramy architektoniczne przestrzeni obrazowej, jak i w tworzeniu nieziemskiej 

atmosfery związanej ze świetlnymi efektami powstającymi na złotych powierzchniach. 

Wolfgang Braunfels, pisząc o złotych tłach i nimbach w malarstwie zachodnim, odniósł 

się pokrótce także do sztuki bizantyńskiej. Stwierdził, że występujące w niej złote tła tworzą 

dla ukazywanych postaci drogocenne otoczenie i przyczyniają się do ich sakralizacji, oderwania 

od doczesności. W związku z tym zaproponował, by złotej folii nie postrzegać jako tła, lecz 

swego rodzaju wotum. Te właściwości złota – zarówno w postaci tła, jak i chryzografii – miały 

być głównym powodem jego stosowania – istotniejszym niż wartość materialna. Autor 

podkreślił również, że złote tło mogło mieć różne znaczenia – zależne od kontekstu – tak więc 

poza wydobywaniem uduchowionego charakteru figur, mogło stanowić też obraz raju85. Na 

odrealniający efekt złotych teł wskazał także Wolfgang Schöne86. Z kolei John Beckwith, 

tłumacząc powody częstego występowanie złota w sztuce bizantyńskiej, odwołał się do 

Plotyna. Omawiając zaś cesarskie przedstawienia w San Vitale w Rawennie, wskazał, że złoto 

tło stanowi zmaterializowane światło i przydaje obrazom cudowności87, tak więc zasadniczo 

uznał złoto za element odrealniający. Beat Brenk zaś zarysowując problem najwcześniejszych 

chrześcijańskich mozaik, w których posłużono się złotymi tesserami, podkreślił, że złoto samo 

 
83 Zob. R.S. Nelson, To Say and See. Ekphrasis and Vision in Byzantium, w: Visuality before and beyond the 
Renaissance. Seeing as Others Saw, red. R.S. Nelson, Cambridge 2000, s. 157–159 (przedruk w: R.S. Nelson, Later 
Byzantine Painting. Art, Agency, and Appreciation, Aldershot 2007, 157–159). 
84 Zob. O. Demus, Byzantine Art and the West, New York 1970, s. 233. 
85 Zob. W. Braunfels, Nimbus und Goldgrund, w: ten sam, Nimbus und Goldgrund. Wege zur Kunstgeschichte 
1949–1975, Mittenwald 1979, s. 9–10 (I wyd. Nimbus und Goldgrund. Zur Entwicklung des Heiligenscheins, „Das 
Münster” 1950, 3, s. 321–334). 
86 Zob. W. Schöne, Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954, s. 25, 92–93. 
87 Zob. J. Beckwith, Byzantium. Gold and Light, w: Light from Aten to Laser, red. Th.B. Hess, J. Ashbery, New York 
1969, s. 51–52 (Art News Annual 35). 



26 
 

w sobie uosabia połysk, wspaniałość i bogactwo, a także stanowi nośnik różnych znaczeń, 

ponieważ może odnosić się między innymi do ognia, światła i zbawienia. Przede wszystkim 

jednak uznał je za synonim światła, tak ziemskiego, jak i metafizycznego88. Ernst Kitzinger, 

odnosząc się do mozaik w kopule kaplicy świętego Wiktora przy bazylice świętego Ambrożego 

w Mediolanie, podkreślił, że zastosowane tam złote stanowi idealne rozwiązanie, ponieważ 

zarówno podkreśla jedność i zwartość kopuły, a przy tym nasyca ją światłem kojarzącym się ze 

światem nadzmysłowym89. Związek złota z estetyką światła – decydujący o jego szczególnym 

znaczeniu – omówiła również Bojana Pejic90. 

Thomas F. Mathews uznał, że złote mozaikowe tła służyły do kreowania wrażania 

przestrzeni poza czasem91, a Robin Cormack podkreślił, że złote tła miały wymowę 

symboliczną związaną ze wspaniałością zarówno niebios, jak i cesarskiego dworu92. Rico 

Franses zaś wskazał, że złoto tło w malarstwie bizantyńskim miało wywoływać atmosferę 

świętości, stałej obecności Boga – nie tyle symbolizować boskość, ile ją aktualizować, 

stanowiąc prawdziwie boską substancję93. Ponadto badacz ten zwrócił uwagę na niezwykłą 

połyskliwość złota w kontekście fotografowania dzieł, kiedy to dąży się do jej zneutralizowania, 

przez co materiał ten nierzadko na fotografiach jawi się jako „zwykła”, płaska plama żółtej 

barwy94. Można przy tym zauważyć, że efekty wizualne powstające na złotych powierzchniach 

obrazów – wpływające także na postrzeganie innych elementów – o których pisze Franses, to 

te same, które sprawiły, że Leone Battista Alberti odradzał stosowanie złota, ponieważ nazbyt 

zaburzało ogląd95. Glenn Peers zaś doszedł do wniosku, że blask złotych powierzchni w 

kościołach bizantyńskich wytwarzał poczucie nierzeczywistości. Przywołując zaś mozaikę ze 

 
88 Zob. B. Brenk, Die ersten Goldmosaiken der christlichen Kunst, „Palette. Deutsche Ausgabe” 1971, 38, s. 16. 
89 Zob. E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making. Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art 3rd-
7th Century, Cambridge, Mass. 1980, s. 61–62 (I wyd. London 1977). 
90 Zob. B. Pejic, Die goldene Dimension, przeł. B. Rudolph, W. Winkler, w: Farbe Gold. Dekor, Metapher, Symbol. 
Beweggründe für Malerei heute, red. P. Corazolla, E. Deutsch, S. Gewecke, B. Rudolph, E. Liane Schmidt, Ch. 
Weber, Berlin 1992, s. 63–69. 
91 Zob. Th.F. Mathews, The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton–Oxford 2003, s. 109 
(I wyd. Princeton 1993). 
92 Zob. R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, przeł. K. Kwaśniewicz, Kraków 1999, s. 
46 (I wyd. London 1997). 
93 Zob. R. Franses, When All That Is Gold Does Not Glitter. On the Strange History of Looking at Byzantine Art, w: 
Icons and Word. The Power of Images in Byzantium. Studies Presented to Robin Cormack, red. A. Eastmond, L. 
James, Aldershot 2003, s. 18. Por. Ch. Barber, Figure and Likeness. On the Limits of Representation in Byzantine 
Iconoclasm, Princeton 2002, s. 120 (Beyond the body of the one portrayed, the icon presents a framing field of 
flat gold ground. Often read as the representation of divine light, this may now be understood as the formless 
matter of the icon that exists outside the specific impress of the form taken from the archetype). 
94 Zob. R. Franses, When All That Is Gold…, s. 13–17. 
95 Zob. Leon Battista Alberti, De pictura, 2.49. 
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sceną Zwiastowania w Dafni, stwierdził, że złote tło pomiędzy postaciami jest metaforą 

przybywającego Ducha Świętego. Miało ono także wskazywać na obecność Boga96. 

Problem złotych teł poruszył również Robert S. Nelson w referacie Gold Grounds. 

Aesthetic, Symbolic, Functional, Perceptual?, który zaprezentował podczas kolokwium 

zorganizowanego w Dumbarton Oaks, nie został on jednak opublikowany97. Z poglądami 

Nelsona dotyczącymi tej kwestii można zapoznać się poprzez wykład na temat złota w ikonach, 

który wygłosił podczas seminarium w The Bard Graduate Center w Nowym Jorku. Badacz 

wówczas podkreślił ważną rolę złota w bizantyńskim malarstwie ikonowym, bynajmniej nie 

ograniczającą się do kosztownej i prymitywnej ozdoby. Miało ono również symbolizować 

boskie światło98. Do roli światła odniosła się także Bissera V. Pentcheva, która badając rolę 

zmysłów w postrzeganiu sztuki bizantyńskiej przez jej pierwotnych odbiorców, doszła do 

wniosku, że najlepszym dowodem szczególnej pozycji złota w estetyce bizantyńskiej są 

reliefowe ikony wykonane ze szlachetnych metali i kamieni (the mixed-media relief icons), w 

których blask miał wywoływać poczucie ożywienia przedstawienia oraz obecności Boga. 

Wykorzystywane w nich złoto oraz inne drogocenne materiały miały być również środkiem do 

ukazywania świętości99. Iris Wenderholm stwierdziła, że złote tło mozaik podkreślało 

przynależność ukazanych figur do niebiańskiej sfery. Blask miał też determinować świętość 

miejsca100. Podobną opinię wyraziła również Barbara Schellewald, zwracając przy tym uwagę, 

że złote – lub srebrne – tessery to niejako światło uwięzione w materii101. Z kolei Charles 

 
96 Zob. G. Peers, Sacred Shock. Framing Visual Experience in Byzantium, University Park 2004, s. 107–108. Zob. 
także: ten sam, Byzantine Things in the World, w: Byzantine Things in the World, red. G. Peers, New Haven–
London 2013, s. 40–85. 
97 Zob. Light, Surface, Spirit. Phenomenology and Aesthetics in Byzantine Art. 2009 Colloquium. November 12–13 
Colloquiarchs: Ioli Kalavrezou and Bissera Pentcheva, 
http://www.doaks.org/research/byzantine/events/past/light-surface-spirit-phenomenology-and-aesthetics-in-
byzantine-art, dostęp: 29.09.2019. 
98 Zob. R.S. Nelson, The Gold of Icons, https://www.youtube.com/watch?v=I9Pgp_pZags, dostęp: 29.09.2019. 
99 Zob. B.V. Pentcheva, The Sensual Icon. Space, Ritual, and the Senses in Byzantium, University Park 2010, m.in. 
s. 7–8, 130–132,157–160. Zob. także ta sama, The Performative Icon, „The Art Bulletin” 2006, 88, 4, s. 631–655; 
ta sama, Moving Eyes. Surface and Shadow in the Byzantine Mixed-Media Relief Icon, „RES: Anthropology and 
Aesthetics” 2009, 55/56, s. 222–234; ta sama, Hagia Sophia and Multisensory Aesthetics, „Gesta” 2011, 50, 2, s. 
93–111; ta sama, Performing the Sacred in Byzantium. Image, Breath, and Sound, „PRI Performance Research 
International” 2014, 19, 3, s. 120–128; ta sama, Glittering Eyes. Animation in the Byzantine “Eikōn” and the 
Western “Imago”, „Codex Aquilarensis” 2016, 32, s. 209–236; ta sama, Hagia Sophia. Sound, Space, and Spirit in 
Byzantium, University Park 2017, m.in. s. 155–156. 
100 Zob. I. Wenderholm, Aura, Licht und schöner Schein. Wertungen und Umwertungen des Goldgrundes, w: 
Geschichten auf Gold. Bilderzählungen in der frühen italienischen Malerei, red. S. Weppelmann, Berlin–Köln 2005, 
s. 102. 
101 Zob. B. Schellewald, Gold, Licht und das Potenzial des Mosaiks, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 2016, 79, s. 
464. 
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Barber, który wydał swój artykuł nieco wcześniej, omówił w nim miniaturę ze sceną 

Przemienienia na górze Tabor w rękopisie z pismami cesarza Jana VI Kantakuzena (1347–1354) 

przechowywanym we Francuskiej Bibliotece Narodowej (Par. gr. 1242, fol. 92v) i datowanym 

na rok około 1370. W przedstawieniu tym poza złotym tłem występuje też złoty pas gruntu 

oraz częściowo pozłocone stoki góry. Te dodatkowe złote elementy badacz zinterpretował 

jako przypominające widzom o tym, że rzeczywiste doświadczenie przemienienia leży poza 

obrazem i wymyka się spojrzeniu. Powołał się przy tym na myśl hezychastyczną w wydaniu 

Grzegorza Palamasa102. 

W sposób bardziej szczegółowy do problemu złota w malarstwie bizantyńskim odniósł 

się Roland Betancourt. W swym artykule skoncentrował się on na analizie złotych teł, którym 

przyjrzał się poprzez pryzmat antycznych i bizantyńskich źródeł na temat postrzegania 

wzrokowego oraz koncepcji przestrzeni i metalu. Zaproponował on, by złote tła postrzegać 

jako bizantyński sposób ukazywania pustej i transparentnej (διαφανές) przestrzeni, 

stanowiącej ośrodek widzenia – poprzez który i dzięki któremu, przy udziale światła, widzenie 

jest możliwe103. Betancourt, postulując taką interpretację złotych teł, odrzucił więc popularną 

tezę, według której należałoby postrzegać je jako środek do przedstawienia bliżej 

nieokreślonej, idealnej przestrzeni lub wywoływania atmosfery boskości. 

W przypadku badań dotyczących złotych teł w malarstwie zachodnim, to literatura na 

ten temat jest znacznie bardziej rozwinięta, tak że poza badaczami skoncentrowanymi na 

dociekaniu możliwych znaczeń symbolicznych dotyczących złota część autorów postuluje, by 

złoto w sztuce zacząć postrzegać również w kategoriach fizycznej substancji, a nie jedynie 

symbolu i elementu odrealniającego obrazy. Nacisk na rozpatrywanie złota w kategoriach 

konkretnego tworzywa, metalu, zaproponował już Ernst Gombrich w omówionej wcześniej 

recenzji. Nieco później szczególnie mocno zaakcentowała ten kierunek Ellen Beer, nawołując 

badaczy do stawiania pytań dotyczących tego, czym złoto jest, a nie co może oznaczać. Uznała 

bowiem, że należy dostrzec w nim stricte tworzywo artystyczne, z którego korzystano w różny 

sposób, poddając je rozmaitym zabiegom104. Wątek ten podjął również Peter Cornelius 

 
102 Zob. Ch. Barber, Out of Sight. Painting and Perception in Fourteenth-Century Byzantium, „Studies in 
Iconography” 2014, 35, s. 107–120. 
103 Zob. R. Betancourt, The Icon’s Gold. A Medium of Light, Air, and Space, „West 86th. A Journal of Decorative 
Arts, Design History, and Material Culture” 2016, 23, 2, s. 266. 
104 Zob. E.J. Beer, Marginalien zum Thema Goldgrund, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 1983, 46, s. 271–286. Zob. 
także Ch. Sauer, Zum Goldgrund in der mittelalterlichen Buchmalerei, w: Das Goldene Zeitalter. Die Geschichte 
des Goldes vom Mittelalter zur Gegenwart, red. T. Osterwold, Stuttgart 1991, s. 248–250; C. Blümle, Glitzernde 
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Claussen, wskazując, że złoto tło stanowiło środek artystycznego wyrazu i niekoniecznie 

musiało odnosić się do sfery nieba105. Za wskazaniem Beer poszedł też Michael Viktor Schwarz, 

omawiając różne formy złotego tła występujące w średniowiecznej sztuce zachodniej106. 

Wydaje się, że w ten nurt wpisują się także badania, w których nacisk kładziony jest na 

złoto rozumiane jako szczególne dobro materialne, które nierzadko trzeba było sprowadzać z 

odległych miejsc, a następnie wykorzystywać w kontekście ściśle doczesnym107. Jednakże 

wydaje się, że właściwszy kierunek zaproponował Michaił N. Sokołow, który wskazał, że 

średniowieczne złote tła pełniły w obrazach różne funkcje, podobnie też wiązano z nimi różne 

sensy ideowe, co nie wyklucza tego, że postrzegano je zarazem jako wykonane z wyjątkowo 

drogocennego materiału108. Nie jest więc uzasadnione kategoryczne odrzucenie którejś z tych 

ścieżek interpretacyjnych, decydujący jest bowiem kontekst, co dotyczy także sztuki 

bizantyńskiej. 

Próbę połączenia dwóch sposobów interpretowania złota – z jednej strony wiązanego 

ze światłem (zwykle boskim), a z drugiej postrzeganego za materiał drogocenny – stanowi 

tekst Silvii Pedone, w którym zwróciła uwagę na dwoisty charakter złota, które ze względu na 

swą zdolność do odbijania światła może zostać wręcz odmaterializowane, ale jest przy tym 

metalem szlachetnym, co przypomina o jego materialności. Jak pisze, właśnie te niejako 

przeciwstawne właściwości mogły być kluczowe dla szerokiego wykorzystywania złota w 

sztuce. Jeśli chodzi o pierwszy z kluczy interpretacyjnych, złote tło, od którego odbija się 

światło, mogło stanowić obraz Boga – niewidzialnego i nieprzedstawialnego – i symbol światła, 

 
Falten Goldgrund und Vorhang in der frühneuzeitlichen Malerei, w: Szenen des Vorhangs – Schnittflächen der 
Künste, red. G. Brandstetter, P. Sibylle, Freiburg im Breisgau 2008, s. 45–66. 
105 Zob. P.C. Claussen, Goldgrund, „kritische berichte” 2007, 3, s. 65–66. 
106 Zob. M.V. Schwarz, Goldgrund im Mittelalter, “Don’t ask for the meaning, ask for use!”, w: Gold, s. 28–37. 
107 Zob. m.in. A. Degler, I. Wenderholm, Der Wert des Goldes – der Wert der Golde. Eine Einleitung, „Zeitschrift 
für Kunstgeschichte” 2016, 79, s. 443–460; V.-S. Schulz, Bild, Ding, Material. Nimben und Goldgründe italienischer 
Tafelmalerei in transkultureller Perspektive, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 2016, 79, s. 508–541. Zob. także: A. 
Dunlop, Materials, Origins and the Nature of Early Italian Painting, w: Crossing Cultures. Conflict, Migration and 
Convergence, red. Jaynie Anderson, Carlton 2009, s. 472–476; L. Jacobi, Reconsidering the World-System. The 
Agency and Material Geography of Gold, w: The Globalization of Renaissance Art. A Critical Review, red. D. Savoy, 
Leiden 2017, s. 131–157 (Brill's Studies in Intellectual History 274/23); Caravans of Gold, Fragments in Time. Art, 
Culture, and Exchange across Medieval Saharan Africa, red. K. Bickford Berzock, Princeton 2019; D. Young Kim, 
Points on a Field. Gentile da Fabriano and Gold Ground, „Journal of Early Modern History” 2019, 23, s. 223–226. 
108 Zob. М.Н. Соколов, От золотого фона к золотому небу. К вопросу о натурализации условных 
пространственных и колористических решений в искусстве позднего средневековья и Возрождения, 
„Советское искусствознание” 1977, 76, s. 45–47. Zob. także ten sam, Принцип рая. Главы об иконологии 
сада, парка и прекрасного вида, Москва 2011, s. 275–322; J. Brzozowski, Goldgrund. Die historische 
Entwicklung des Goldgrundes in der niederländischen Tafelmalerei zu einer gemalten Lichterscheinung vom 14. 
bis zum 15. Jahrhundert, Bochum 2006, s. 9–13. 
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którym jest On sam. Z drugiej strony zaś nie bez znaczenia były, jak tłumaczy, właściwości 

fizyczne i chemiczne złota – jak między innymi wyjątkowa kowalność i odporność na 

zniszczenia – dzięki którym dobrze nadawało się na tworzywo artystyczne109. 

Podczas gdy problem złotego tła rozważany jest stosunkowo często zarówno w 

literaturze dotyczącej sztuki bizantyńskiej, jak i zachodniej, tak zagadnienie modelunku 

chryzograficznego podejmowane jest bardzo rzadko. Tym bardziej więc warto wskazać, że do 

kwestii tej odniósł się już Wiktor Łazariew, uznając, że w tym przypadku złoto miało oznaczać 

boskie promienie110. Z kolei Konrad Onasch, wskazał, że złoty modelunek na szatach Chrystusa 

miał stanowić symbol jego współistotności z Bogiem Ojcem111. Otto Demus zaś stwierdził, że 

złoty modelunek światłocieniowy dopełniał związane ze złotym tłem wrażenie ukazywania w 

sztuce bizantyńskiej rzeczywistości ponadzmysłowej112. Osobną książkę poświęcił 

modelunkowi chryzograficznemu jedynie Jaroslav Folda. Pokrótce przedstawił w niej nie tylko 

rozwój tej metody w sztuce bizantyńskiej, ale także objaśnił możliwe symboliczne znaczenie 

złotego szrafowania. Zaznaczył jednakże, iż w przypadku sztuki wczesnobizantyńskiej jest ono 

kontynuacją późnoantycznego modelunku światłocieniowego. W okresie 

środkowobizantyńskim zaś staje się symbolem boskiego światła, bijącego od świętych 

postaci113. Tezy Foldy zostaną jeszcze nieco szerzej zaprezentowane w kolejnym rozdziale. 

Z zarysowanego stanu badań wynika, że jak dotąd największą uwagą badaczy 

przyciągał problem złotych teł, na które uwagę zwrócono w XVIII wieku i do tego w kontekście 

sztuki gotyckiej. W odniesieniu do sztuki bizantyńskiej zaczęto je omawiać właściwie dopiero 

w XX wieku. Dotąd też refleksja ta nie jest nazbyt rozwinięta, co jeszcze bardziej dotyczy 

kwestii modelunku chryzograficznego, jak i złota w kontekście budowania w obrazie realizmu 

przedmiotowego – niemal w ogóle nie podnoszonego w literaturze. Ponadto złotym tłom, tak 

w malarstwie bizantyńskim, jak i gotyckim, przypisywane są zwykle znaczenia symboliczne 

oraz rola wprowadzania atmosfery świętości. Wydaje się więc, że nie bez racji Peter Cornelius 

Claussen napisał o swoistym micie złotego tła odnoszonego do świata nadzmysłowego. 

 
109 Zob. S. Pedone, La passione aurea. Il colore dell’oro a Bisanzio, w: In corso d'opera, red. M. Nicolaci, M. Piccioni, 
L. Riccardi, Roma 2015, s. 17–18 (Ricerche dei dottorandi in Storia dell'Arte della Sapienza 1). 
110 Zob. В.Н. Лазарев, История византийской живописи, t. 1, s. 30. 
111 Zob. K. Onasch, Die Ikonenmalerei. Grundzüge einer systematischen Darstellung, Leipzig 1968, s. 56–57. 
112 Zob. O. Demus, Byzantine Art and the West, s. 233, 236. 
113 Zob. J. Folda, Byzantine Art and Italian Panel Painting. The Virgin and Child “Hodegetria” and the Art of 
Chrysograpfy, Cambridge 2015, s. 45. Zob. także ten sam, Sacred Objects with Holy Light. Byzantine Icons with 
Chrysography, w: Byzantine Religious Culture. Studies in Honor of Alice-Mary Talbot, red. D. Sullivan, E. Fisher, S. 
Papaioannou, Leiden 2012, s. 155–172. 
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Według niego ta koncepcja wiąże się zwłaszcza z romantyczną wizją średniowiecza jako epoki 

prostej pobożności, kiedy to człowiek miał być wyjątkowo blisko Boga. Niejako oddzielała ich, 

jak pisze, jedynie owa cienka i błyszcząca „złota błona”. Istotną rolę odegrały również 

rozważania późnoantycznych autorów nad światłem jako boską materią, w których złoto ze 

względu na swój blask bywa szczególnie wyróżnione. W rezultacie zaś mamy do czynienia z 

pewną powszechnie akceptowaną konwencją, którą Claussen uważa zaś za pożądany sposób 

na ograniczenie złożoności problematyki, ułatwiający rozważania na temat średniowiecza114. 

W swych rozważaniach Claussen koncentruje się przede wszystkim na sztuce 

zachodniej, ale jego spostrzeżenia z powodzeniem można odnieść również do teł 

bizantyńskich dzieł, ponieważ są one często i chętnie postrzegane w równie uproszczony 

sposób, podczas gdy występują w różnych kontekstach, których nie można sprowadzić jedynie 

do odrealnionej przestrzeni. Samo to określenie zaś może być nieco mylące, a przynajmniej 

nieadekwatne w stosunku do bizantyńskich – czy ogólnie chrześcijańskich – poglądów na 

temat świata. Wydaje się bowiem, że autorzy piszący o złotych tłach jako odrealniających 

ukazane na nich sceny, w gruncie rzeczy wskazują, że mają one miejsce w rzeczywistości 

eschatologicznej. Ona, nie doczesność, jest zaś tą najprawdziwszą i najrealniejszą według 

bizantyńskiej teologii zbudowanej w oparciu o filozofię neoplatońską. 

  

 
114 Zob. P.C. Claussen, Goldgrund, s. 64–65. 
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I ZŁOTO W ŹRÓDŁACH ARTYSTYCZNYCH 

Złoto należy do ważnych środków wyrazu artystycznego bizantyńskiego malarstwa, o czym 

najlepiej przekonują same dzieła, poświadczające jego różnorodne zastosowania zarówno w 

malarstwie monumentalnym, jak i tablicowym oraz miniaturowym. Dotąd jednak tej kwestii 

nie poświęcono osobnego opracowania, o czym była mowa w stanie badań, na podstawie 

rozproszonych uwag zaś trudno o bardziej całościowy ogląd problemu. W związku z tym 

rozdział ten ma charakter syntetyczny i dotyczy roli złota w malarstwie bizantyńskim. Najpierw 

zaprezentowane zostaną przykłady czterech dzieł szczególnie istotnych pod względem 

zastosowania złota. Kolejne podrozdziały – w nawiązaniu do uchwyconej w stanie badań 

hierarchii omawianych tematów – będą odnosiły się do następujących zagadnień: złotego tła, 

modelunku chryzograficznego, realizmu przedmiotowego oraz grupy „złotych” ikon 

synajskich. 

1. PRZYKŁADY SZCZEGÓLNE 

Do dzieł prezentujących zupełnie wyjątkowy sposób wykorzystania złota niewątpliwie należy 

ilustrowany egzemplarz dzieła znanego pod umownym tytułem Sacra Parallela i 

przechowywanego obecnie w Bibliothèque nationale de France (Par. gr. 923). Pod względem 

literackim tekst ten ma charakter florilegium, za którego autora uważa się – choć nie bez 

zastrzeżeń – Jana z Damaszku (ok. 675 – 749). Składa się z trzech ksiąg zawierających ustępy 

zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz Ojców Kościoła – zwłaszcza Bazylego Wielkiego (329–379) 

i Jana Chryzostoma (ok. 349 – 407) – a także Filona z Aleksandrii (ok. 20 przed Chr. – ok. 50 po 

Chr.) i Józefa Flawiusza (37 – ok. 100), które miały przyczyniać się do duchowego wzrostu 

czytelnika. Nadto żaden z zachowanych rękopisów nie przekazuje całego dzieła spisanego w 

VIII wieku115. 

 Egzemplarz w zbiorach paryskich jest najstarszym zachowanym rękopisem 

zawierającym tekst antologii116, a także jedyną kopią Sacra Parallela opatrzoną miniaturami, 

 
115 Zob. E.M. Jeffreys, A. Kazhdan, A. Cutler, Sacra Paralella, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 3, red. A. 
Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 1826. Tekst: Patrologiae cursus completus, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866: 
t. 95, 1040–1588; t. 96, 9–544. Edycja elektroniczna: Grec 923, Joannes Damascenus, 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc24036z, dostęp: 20.08.2019. 
116 Rękopisowi monografię poświęcił Kurt Weitzmann (zob. The Miniatures of the Sacra Parallela. Parisinus 
Graecus 923, Princeton 1979), autor jednak położył w niej szczególny nacisk na zbadanie kwestii miniatorstwa 
sprzed ikonoklazmu (The pictures are of only secondary interest as illustrations of a florilegium. Their primary 
interest lies in the fact that they are epitomes of vast lost miniature cycles whose existence can be proved by their 
migration into the “Sacra Parallela”; s. VII). Aktualny stan badań, a także krytyczną analizę tez Weitzmanna, 
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jak i jednym z dwóch ilustrowanych bizantyńskich florilegia. Drugie, także w kolekcji 

Bibliothèque nationale de France, to rękopis Parisinus graecus 922. Wykonano go krótko po 

1060 roku dla cesarzowej Eudokii Makrembolitissy (1021–1096), zawiera on tylko jedną 

miniaturę ukazującą – otoczonych przez wizerunki Chrystusa oraz autorów skompilowanych 

ustępów – władczynię wraz z mężem Konstantynem X Dukasem (1059–1067) oraz ich dwoma 

synami117. W przeciwieństwie do tego manuskryptu przedstawienia w omawianych Sacra 

Parallela (Par. gr. 923) wprost odnoszą się do tekstu118. Dzieli się on na 24 rozdziały (στοιχεῖα) 

odpowiadające kolejnym literom alfabetu greckiego, pod każdym pojawia się także tytuł, pod 

nim zaś wyimki według ścisłego porządku: najpierw te ze Starego i Nowego Testamentu 

(zgodnie z kolejnością w Piśmie Świętym), następnie z dzieł patrystycznych oraz 

wspomnianych dwóch autorów żydowskich119. 

Wydaje się, że rękopis Parisinus graecus 923 powstał w środowisku monastycznym, 

jednak nie w Konstantynopolu, ale jak dowodzi Maria Evangelatou raczej w greckim klasztorze 

w Italii, być może w samym Rzymie120. Dzieło to, datowane między innymi na podstawie typu 

pisma (pochylonej uncjały)121 na pierwszą połowę wieku IX122, także pod innymi względami 

jest wyjątkowe na tle znanych iluminowanych manuskryptów bizantyńskich, zawiera bowiem 

na marginesach 1658 miniatur (z pierwotnych, jak się szacuje, 1830 – oryginalnie składało się 

z ponad 420 kart, przetrwało zaś 394) i charakteryzuje się znacznymi rozmiarami: 35,6 x 26,5 

 
prezentuje Maria Evangelatou: Sacra Parallela (*Par. gr. 923), w: A Companion to Byzantine Illustrated 
Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 418–429 (Brill’s Companions to the Byzantine World 2); 
Word and Image in the “Sacra Parallela” (Codex Parisinus Graecus 923), „Dumbarton Oaks Papers” 2008, 62, s. 
113–197. Zob także A. Labatt, Sacra Parallela, w: Byzantium and Islam. Age of Transition 7th–9th Century, red. 
red. H.C. Evans, B. Ratliff, New York 2012, s. 118–120, nr 80; I. Oretskaia, A Stylistic Tendency in Ninth-Century 
Art of the Byzantine World. An Example of Miniatures in Three Greek Illuminated Manuscripts: the Book of Job 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, gr. 749), the Homilies of Gregory of Nazianzus (Biblioteca Ambrosiana, cod. E49–
50inf) and the Sacra Parallela (Bibliothèque nationale de France, gr. 923), „Зограф” 2002–2003, 29, s. 5–19; A. 
Džurova, Byzantinische Miniaturen. Schätze der Buchmalerei vom 4. bis zum 19. Jahrhundert, Darmstadt 2002, s. 
39, 57, il. 27; L. Brubaker, J.F. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680–850). The Sources. An Annotated 
Survey, Aldershot–Burlington 2001, s. 49–50 (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 7). 
117 Zob. J.C. Anderson, Eudokia Makrembolitissa’s Orthodox Miscellany: Cod. Paris. gr. 922, „Δελτίον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2008, 29, 4, s. 17–22. 
118 Zob. L. Brubaker, Text and Picture in Manuscripts. What’s Rhetoric Got to Do with It?, w: Rhetoric in 
Byzantium…, s. 260. 
119 Zob. M. Evangelatou, Word and Image…, s. 116. 
120 Zob. ta sama, Sacra Parallela…, s. 423–428. 
121 Na temat kodykologicznych cech IX-wiecznych rękopisów greckich zob. G.R. Parpulov, The Codicology of Ninth-
Century Greek Manuscripts, „Semitica et Classica. International Journal of Oriental and Mediterranean Studies” 
2015, 8, s. 165–170. Zob. także P. Orsini, Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books, Berlin–Boston 
2018, s. 133–164 (Studies in Manuscript Cultures 15). 
122 Zob. M. Evangelatou, Sacra Parallela…, s. 428. 
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cm (początkowo było większe, jednak zostało przycięte do podanych wymiarów), tym samym 

więc należy do największych zachowanych bizantyńskich ilustrowanych rękopisów123. 

 

Il. 1, 2 

Ilustracje w paryskich Sacra Parallela to przede wszystkim wizerunki autorów 

poszczególnych ustępów (il. 1). Mimo to nie brakuje też przestawień narracyjnych (il. 2). Każdy 

z 24 rozdziałów rozpoczyna się również od dużego, dekoracyjnego złotego inicjału – w sześciu 

przypadkach dodatkowo uzupełniają je podobizny kompilatorów florilegium. Na złotym tle 

również zapisano tytuły oraz imiona autorów i tytuły dzieł124. Co jednak zdecydowanie 

wyróżnia ten rękopis pod względem artystycznym, to zastosowanie na szeroką skalę złota 

płatkowego – jeśli chodzi o wykorzystanie złota, trudno porównać go z jakimkolwiek innym 

manuskryptem. Wskazuje się wprawdzie na rękopisy takie jak na przykład Ambrosianus 

graecus 49/50 inf. (Mediolan, Biblioteca Ambrosiana, IX w.; Homilie Grzegorza z Nazjanzu; il. 

3)125 oraz Vaticanus graecus 749 (Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, II poł. IX w.; Księga 

 
123 Zob. tamże, s. 419. 
124 Zob. tamże, s. 420. 
125 Zob. L. Brubaker, The Homilies of Gregory of Nazianzus, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 354–
355, il. 131. 
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Hioba; il. 4)126, ale w obu dziełach nie posłużono się nim tak konsekwentnie jak w Sacra 

Parallela. W rękopisie tym nigdy nie są ze złota jedynie odsłonięte części ciała (głównie głowy 

i ręce), niekiedy zaś także inne elementy, jak na przykład nakrycia głowy, ogień, promienie 

światła, morze i niektóre zwierzęta (il. 5). Zasadniczo jednak poszczególne przedstawienia są 

złote – ich detale narysowano czarnym lub ochrowym tuszem, niekiedy pojawiają się także 

inne barwy, między innymi błękity, zielenie – tak że generalnie miniatury te wydają się niemal 

monochromatyczne, co szczególnie je wyróżnia, ponieważ w innych dziełach partii bez złota 

jest znacznie więcej. Biorąc zaś pod uwagę bardzo dużą liczbę ilustracji wypełniających cały 

manuskrypt, w Parisinus graecus 923 wykorzystano znaczną ilość złota płatkowego127. 

 

Il. 3 

 

Il. 4 

 
126 Zob. J.M. Andrews, The Book of Job, w: tamże, s. 238, il. 76. 
127 Zob. M. Evangelatou, Word and Image…, s. 114–115. Jako inne przykłady zastosowania złota do 
przedstawienia szat można wskazać także: Parisinus graecus 2179, Parisinus graecus 74 oraz Parisinus graecus 
41; zob. tamże, przyp. nr 9; ta sama, The Illustrated Initials of Codex Parisinus graecus 41, „Word and Image” 
2008, 24, 2, s. 199–218; I. Oretskaia, A Stylistic Tendency in Ninth-Century…, s. 5–19. 
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Il. 5 

Evangelatou obfitość złota w omawianym rękopisie uznała za formę uhonorowania 

ważnych tekstów oraz ich autorów. Złoto miałoby więc podkreślać cenność zawartych w 

rękopisie treści. Badaczka wskazała także, że wybór tak bogatej formy artystycznej mógł być 

związany również z tym, że rękopis powstał, jak zaproponowała, w greckim klasztorze na 

terenie Italii, by nie tylko stanowić budującą lekturę, ale także by wskazywać na przynależność 

kulturową fundatorów dumnych ze swego pochodzenia128. Z pewnością zastosowanie złota 

dla miniatur towarzyszących tekstom z Pisma Świętego oraz z dzieł Ojców Kościoła oraz innych 

 
128 M. Evangelatou, Sacra Parallela…, s. 428. 
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poważanych autorów postrzegano za stosowne, o czym świadczą teksty źródłowe, w których 

wskazywano, w jakich kontekstach sięganie po ten drogocenny materiał jest uzasadnione. 

Wydaje się więc, że autorka słusznie zaakcentowała wybór kosztownego materiału dla 

podkreślenia wartości samego tekstu. Rękopis ten mógł stanowić dzieło szczególnie ważne – 

umoralniające nie tylko w warstwie słownej, ale i wizualnej, ściśle dopasowanej do treści 

pisanej – dla danej mniszej wspólnoty, jeśli przyjąć, że w takim środowisku powstało. Stąd też 

mogła wziąć się decyzja o tak bogatej – zarówno pod względem ilości miniatur, jak i 

wykorzystanego materiału – szacie malarskiej. Wykonanie przedstawień prawie w całości ze 

złota zaś nadało im wyjątkowy, bardzo dekoracyjny, rys estetyczny, przywodzący na myśl 

dzieła sztuki złotniczej. W malarstwie znajdujemy go nieco później między innymi w niektórych 

ikonach w zbiorach klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. 

 

Il. 6 

Pozostając w kręgu malarstwa miniaturowego oraz wyjątkowych przykładów użycia 

złota, należy wskazać na rękopis Vaticanus graecus 1613, czyli tak zwany Menologion Bazylego 

II w zbiorach Biblioteki Watykańskiej (ok. 985 r.). Określany jest tym mianem, ponieważ 

wykonano go w Konstantynopolu dla tegoż cesarza lub na jego zlecenie. Możliwy czas 

powstania manuskryptu wyznacza więc okres panowania Bazylego II (976–1025), przyjmuje 
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się jednak, że może on pochodzić z roku około 985129. Dzieło to nie jest prawdziwym 

menologionem, ale rodzajem synaksarionu, gdyż zawiera skrócone wersje żywotów świętych. 

Obejmuje zaś okres od pierwszego września do końca lutego, a więc pierwszą połowę roku 

liturgicznego. Składa się z 272 kart i zawiera 430 ilustracji, z których każda zajmuje połowę 

strony, ukazują one świętych i męczenników oraz sceny odnalezienia ich relikwii i święta roku 

liturgicznego. Ponadto każda miniatura została opatrzona sygnaturą malarza, których na tej 

podstawie wyróżniono ośmiu. 

 

Il. 7 

Menologion Bazylego II umożliwia zapoznanie się z całym spektrum zastosowań złota. 

Przede wszystkim w dziele tym, jak się wydaje, po raz pierwszy w miniatorstwie wykorzystano 

tak konsekwentnie i do tego do znacznej liczby ilustracji złote tło, ponieważ znajduje się ono 

w każdej z nich bez wyjątku: zarówno w tych z krajobrazem, jak i z architekturą. Wszystkie też 

obwiedziono wąską złotą ramką, której wewnętrzna krawędź jest czerwona, zewnętrzna zaś 

jasnobłękitna. Na dużą skalę wykorzystano również modelunek chryzograficzny, którym 

pokryto znaczną część szat, między innymi Chrystusa, Marii, aniołów i świętych – a więc 

 
129 Zob. m.in. N. Patterson Ševčenko, Synaxaria and Menologia, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 
320–321; D.G. Katsarelias, Menologion of Basil II, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle 
Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 100–101, nr. 55; I. Ševčenko, The 
Illuminators of the Menologium of Basil II, „Dumbarton Oaks Papers” 1962, 16, s. 245–276, Manuscript – Vat. gr. 
1613, https://digi.vatlib.it/mss/detail/Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019. 
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postaci najistotniejszych – oraz innych osób, w tym oprawców, jak również elementy 

architektury i krajobrazu, jak na przykład skały. Wszystkie święte postaci wyposażono także w 

złote nimby otoczone cienką, zwykle czerwoną obwódką. Poza tym w miniaturach nie brakuje 

przykładów realizmu przedmiotowego odnoszącego się do przedmiotów ze złota, takich jak na 

przykład ornamenty budowli i tkaniny – w tym ostatnim przypadku można dostrzec wyraźne 

upodobanie zwłaszcza do ukazywania kosztownych szat, pokrytych złotymi wzorami. 

Dobrą ilustracją tych wszystkich wymienionych wyżej prawidłowości jest miniatura ze 

sceną Pokłonu Trzech Mędrców (s. 272; il. 6). Zdarzenie to rozgrywa się przy grocie, przed którą 

na kamieniu siedzi Maria i trzyma na kolanach małego Chrystusa, któremu kłaniają się trzej 

przybysze prowadzeni przez anioła. Poza złotym tłem i nimbami obserwujemy bogaty 

modelunek chryzograficzny na szatach Chrystusa – które dzięki niemu wydają się złociste – 

maforionie i sukni Marii oraz płaszczach i tunikach Mędrców. Mają oni również złote mankiety, 

a dwaj z nich też spodnie pokryte złotymi wzorami. Złote są także ich misy z darami oraz korona 

najstarszego. Jawią się oni więc jako reprezentanci bogatego Orientu. Złoto pokrywa również 

górną warstwę piór anielskich skrzydeł, złociste są też potamoi jego chitonu. Przedstawienie 

to jest tym ciekawsze, gdy wziąć pod uwagę, że z jednej strony prezentuje tę scenę w ujęciu 

charakterystycznym dla sztuki przedikonoklastycznej, kiedy jeszcze nie włączono jej w obręb 

przedstawienia Bożego Narodzenia i stanowiła odrębną kompozycją. Z drugiej zaś złotem 

posłużono się tu w sposób znamienny dla bizantyńskiego malarstwa po ikonoklazmie. 

 

Il. 8 
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Z kolei w scenie męczeństwa 40 dziewic i ich przewodnika diakona Ammona w trackiej 

Heraklei tylko krótkie tuniki torturujących ich mężczyzn mają złoty modelunek (s. 4; il. 7). 

Święte postaci mają jedynie złote nimby, a ich szat nie zdobią złote wzory. W przedstawieniu 

cudu w Chonach subtelny modelunek chryzograficzny znajduje się na chlamidzie archanioła 

Michała. Złocista jest także część piór na jego skrzydłach, drobnymi złotymi kreskami 

naznaczono też niektóre skały (s. 17; il. 8). W scenie Narodzin Marii złoty modelunek zaś 

położono na maforion Anny oraz suknię służebnej przygotowującej kąpiel, jak i płaszcze kobiet 

– pierwszej i trzeciej – które przyszły z podarkami odwiedzić położnicę. Dwie ostatnie mają go 

także na zdobnych sukniach, bramowanych złotem. Tu chryzografia – jak i na przykład u 

Mędrców – podkreśla także kosztowność tkanin, z których zostały uszyte szaty strojnych 

niewiast (s. 22; il. 9). Złoty wzór ma także tkanina przykrywające łoże Anny, również naczynia 

służącego do kąpieli, misy kobiet oraz krata w ogrodzie są złote. 

 

Il. 9 

Tak bogate użycia złota wyraźnie wpływa na estetyczny wyraz Menologionu Bazylego 

II, podkreśla przy tym cesarski charakter dzieła. Szczególnie charakterystyczne są zastosowane 

w każdej miniaturze złote tła, dzięki którym rękopis prezentuje się jako wyjątkowo luksusowy, 

co idzie w parze z wysokim poziomem artystycznym przedstawień. Wydaje się, że dla 

zastosowania tak obfitych złoceń nie bez znaczenia był także czynnik dekoracyjny, jak i to, że 
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w Bizancjum ceniono złoto za jego szczególną połyskliwość oraz barwę, o czym można się 

przekonać na podstawie lektury wielu tekstów źródłowych. Tak też ilustracje pełne złota 

musiały uchodzić za bardzo piękne, ale także stosowne do treści manuskryptu. 

 

Il. 10 

Złoto bywa istotnym środkiem wyrazu również w malarstwie monumentalnym, 

zwłaszcza w mozaikach, gdzie duże możliwości dawały złote tessery, czego przykładem jest 

zespół przedstawień w katholikonie klasztoru Hosios Lukas położonego w Beocji u stóp 

Helikonu. Uważa się, że kościół ten został zbudowany w latach 1011–1022 lub około połowy 

XI wieku, same mozaiki oraz freski wiązane są z tą drugą datą130. Mozaiki w Hosios Lukas – jak 

i w Nea Moni na Chios (1049–1055) oraz w Dafni (ok. 1100)– należą do najistotniejszych 

 
130 Zob. m.in. L. James, Mosaics in the Medieval World. From Late Antiquity to the Fifteenth Century, Cambridge 
2017, s. 336–337, 339–344; C.L. Connor, Saints and Spectacle. Byzantine Mosaics in Their Cultural Setting, Oxford 
2016, s. 11–29; N. Chatzidakis, Hosios Loukas, przeł. V. Nunn, Athens 1997 (Byzantine Art in Greece), (I wyd. 
Αθήνα 1996); C.L. Connor, Hosios Loukas as a Victory Church, „Greek, Roman and Byzantine Studies” 1992, 33, 
s. 293–308; N. Oikonomides, The First Century of the Monastery of Hosios Loukas, „Dumbarton Oaks Papers” 
1992, 46, s. 245–255; E. Diez, O. Demus, Byzantine Mosaics In Greece. Hosios Lucas and Daphni, Cambridge, 
Mass. 1931. 
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przykładów malarstwa środkowobizantyńskiego. Zachowały się one w sanktuarium (il. 10), 

części nawowej (ale nie w kopule) oraz w narteksie, przy czym przedstawień narracyjnych jest 

stosunkowo niewiele (Zesłanie Ducha Świętego w kopule nad sanktuarium, Zwiastowanie, 

Boże Narodzenie, Prezentacja w świątyni i Chrzest Chrystusa w trompach, Umycie stóp 

apostołom, Ukrzyżowanie, Anastasis i Wątpiący Tomasz w narteksie), znacznie bardziej 

rozwinięty jest za to wątek hagiograficzny, ponieważ składa się z 139 wizerunków rozmaitych 

świętych131 – wraz z tymi wykonanymi w technice freskowej (również w krypcie) jest ich 182 

– w Nea Moni zachowało się ich 46, a w Dafni 52132. 

 

Il. 11 

Pod względem zastosowania złota mozaiki w katholikonie Hosios Lukas stanowią 

najstarszy zachowany poikonoklastyczny zespół przedstawień, gdzie we wszystkich 

konsekwentnie zastosowano złote tło. W przypadku kompozycji narracyjnych, jedynie w 

scenie Bożego Narodzenia – w której przyjęto formułę charakterystyczną dla sztuki po 

ikonoklazmie, a więc łączącą w sobie także Zwiastowanie pasterzom oraz Pokłon Trzech 

Mędrców – występuje dość rozbudowany, pagórkowaty krajobraz (il. 11). W części 

pozostałych ograniczono się do zielonego, niezbyt szerokiego pasa gruntu, w innych z niego 

 
131 Zob. E. Diez, O. Demus, Byzantine Mosaics In Greece…, s. 119. 
132 Zob. C.L. Connor, Saints and Spectacle…, s. 122. 
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zrezygnowano, przez co złote tessery zajmują znaczną powierzchnię. Poza tym zastosowano 

złote nimby, ze złotych kostek wykonano także między innymi ornamenty szat, elementy 

uzbrojenia, oprawy kodeksów oraz pióra anielskich skrzydeł. Złoty bywa także chiton 

Chrystusa, z kolei purpurowy maforion Marii Orantki w środkowym przęśle sklepienia 

narteksu zdobi chryzograficzny modelunek (il. 12). 

 

Il. 12 

 Biorąc pod uwagę nagromadzenie wizerunków świętych, w tym także męczenników, 

ukazanych nadto na złotym tle, warto przypomnieć spostrzeżenie Sergiusza Awierincewa, 
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który wskazał na skojarzenie, jakie mogło nasuwać się w tym kontekście odbiorcom, a więc 

podobieństwo między stapianym w ogniu złotem a torturami, którym poddawani byli 

męczennicy. Tego rodzaju zestawienie pojawia się w tekstach, niektórzy autorzy wskazują 

również, że barwa złota jest wyjątkowo stosowna dla przedstawień świętych. Kwestia ta 

zostanie rozwinięta w kolejnym rozdziale. Same mozaiki w Hosios Lukas niewątpliwie zaś 

stanowią ważny i dość wczesny przykład obfitego posłużenia się złotem, charakterystyczny dla 

sztuki środkowobizantyńskiej. 

 

Il. 13, 13.1 

Kolejnym przykładem dzieła charakteryzującego się szczególnym użyciem złota jest 

ikona Zwiastowania znajdująca się w zbiorach klasztoru świętej Katarzyny na Synaju i 

datowana obecnie na około 1200 rok (il. 13)133. Ten prezentujący bardzo wysoki poziom 

artystyczny obraz wiąże się z większą grupą przedstawień, której poświęcono ostatni 

podrozdział tej części pracy, ze względu jednak na wyjątkowe nagromadzenie złotych 

 
133 Zob. m.in. J. Folda, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, s. 49–56; G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting 
at Sinai in the Thirteenth Century, w: Approaching the Holy Mountain. Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery 
in the Sinai, red. Sh.E.J. Gerstel, R.S. Nelson, Turnhout 2010, s. 382, XII.45 (Cursor Mundi 11); A. Labbatt, 
Annunciation, w: Holy Image, Holy Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los 
Angeles 2006, s. 152–153, nr 13; A. Weyl Carr, Icon with the Annunciation, w: The Glory of Byzantium…, s. 374–
375, nr 246. 
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elementów zostanie omówiony osobno – jako pars pro toto i zapowiedź całego zagadnienia 

„złotych” ikon synajskich. Cała scena utrzymany jest w złocistej tonacji, główny wyjątek 

stanowią tu woda z jej fauną oraz szata Marii. Niewątpliwie jednak to złoto decyduje o wyrazie 

estetycznym ikony. Istotna rola przypada tu przede wszystkim efektom wizualnym związanym 

z zestawieniem partii matowych – pas gruntu oraz architektura wraz z tronem – i 

wypolerowanych, wśród których obserwujemy stopniowanie tego efektu: tło prezentuje 

„standardowy” poziom połysku, z kolei nimby, medalion z gołębicą Ducha Świętego, półkolisty 

segment nieba oraz wychodzący z niego promień mają charakterystyczny dla tej grupy wysoki 

połysk (il. 13.1–3). W rezultacie poszczególne elementy kompozycji – mimo niemal 

monochromatyczności – zachowują swą wyrazistość. Detale partii architektonicznych 

odmalowano barwą ciemnoczerwoną, dobrze pasującą do złocistej tonacji całości. 

 

Il. 13.2, 13.3 

 

Il. 13.4 

Omawiany obraz Zwiastowania wyróżnia się także niezwykle kunsztownym 

modelunkiem chryzograficzny, który pokrywa szatę archanioła Gabriela (il. 13.1, 13.4). 
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Podczas gdy w malarstwie książkowym złoty modelunek jest zwykle stosunkowo prosty – jak 

na przykład w omówionym Menologionie Bazylego II – tak zdarza się, że w tablicowym, jak w 

ikonie Zwiastowania, przybiera niezwykle wyrafinowaną formę. Obserwujemy tu znaczne 

zróżnicowanie zastosowanych kształtów wykonanych z odpowiednio dociętego i 

niepolerowanego złota płatkowego. Z kolei na odzieniu można wyróżnić zarówno 

skomplikowane, połamane kreski odpowiadające rozwianemu i marszczącemu się nad 

stopami – oraz owiniętemu wokół prawej ręki – płaszczowi, jak i płynne, lekko falowane linie, 

podkreślające krągłości ciała w połowie sylwetki. Obie nogi od kolan w górę zaakcentowano 

zaś poprzez dość duże, wydłużone „kroplowate” formy, od których odchodzą, pochylone, 

cienkie i proste linie – względem siebie równoległe – przypominające „grzebieniowate” 

kształty, które pojawiają się także w innych miejscach, na przykład na łydkach i ramionach. 

Przy czym podstawą, elementem, z którego wychodzą „zęby”, bywa nie tylko niezbyt gruba 

linia, ale też trójkąty. Złote formy szczelnie pokrywają szatę, ale przybierają tak różnorodne i 

subtelne formy, że nie zaciemniają kształtów ciała w ruchu – podkreślają je i współgrają z 

bogatym drapowaniem. Pozłocone są również pióra górnej części skrzydeł archanioła (il. 13.5). 

Wyróżniono je za pomocą podłużnych, wąskich i zakończonych półokrągło lub trójkątnie 

wąskich pasków złota. Dzięki tak bogatemu złoceniu cała postać jawi się jako bardzo 

rozświetlona, co współgra z podkreślaną w tekstach naturą aniołów – przyrównywaną między 

innymi do światła i ognia. Wyraźnie kontrastuje z nim ciemna postać Marii ubranej w 

ciemnopurpurowy maforion oraz ciemnoszafirową suknię – złocenia ograniczono tu do 

obramowań oraz potamoi na rękawach (il. 13, 13.3). 

 

Il. 13.5 
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 Synajska ikona Zwiastowania jest dziełem wyjątkowym nie tylko wśród innych 

„złotych” przedstawień w tym samym klasztorze, ale generalnie w sztuce bizantyńskiej. W jej 

przypadku bogactwo efektów związanych z połączeniem w jednym obrazie różnych sposobów 

złocenia i polerowania charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem wykonania. Dotyczy to 

również partii malowanych, tak też obraz stanowi przykład sztuki epoki Komnenów w 

najlepszym wydaniu. Poprzez występujące w nim złote tło, modelunek chryzograficzny oraz 

złote przedmioty stanowiące o realizmie przedmiotowym prezentuje on wszystkie 

najistotniejsze sposoby wykorzystywania złota w bizantyńskim malarstwie, którym 

poświęcone są kolejne podrozdziały. 

2. ZŁOTE TŁO 

Złote tło, jak można sądzić na podstawie literatury przedmiotu, postrzegane jest jako 

najbardziej charakterystyczny, złoty element w malarstwie bizantyńskim. Spostrzeżenie to nie 

jest nieuzasadnione, ponieważ nierzadko zajmuje ono znaczną część obrazu, w ten sposób 

wyraźnie wpływając na estetyczny wyraz dzieła. Należy jednak zauważyć, że podejście do 

kwestii tła bywało zróżnicowane, tak że nie sposób mówić o konsekwentnej postawie 

artystów. Mimo to uchwytne są ogólne tendencje. Najbardziej generalna polega zaś na tym, 

że złote tła upowszechniły się po ikonoklazmie, stając się jednym z wyróżników sztuki tej epoki. 

 

Il. 14, 15 
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Il. 16, 17 

 

Il. 18, 19 

W okresie wczesnobizantyńskim złote tło stosowano głównie w mozaikach, ale zdarza 

się ono także w niektórych z najstarszych ikon synajskich, datowanych jeszcze na VI wiek, 

takich jak na przykład przedstawienie Wniebowstąpienia (il. 14)134 oraz wizerunek Chrystusa 

 
134 Zob. Th.F. Mathews, N.E. Muller, The Dawn of Christian Art in Panel Paintings and Icons, Los Angeles 2016, s. 
146–149; K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Icons. Vol. 1. From the Sixth to 
the Tenth Century, Princeton 1976, s. 31–32. 



49 
 

o krótkich i kręconych włosach, czyli w tak zwanym typie semickim (il. 15)135. Najstarsze 

zachowane obrazy tablicowe ze złotym tłem stanowią jednakże portrety mumiowe136, między 

innymi znajdujące się w zbiorach nowojorskiego Metropolitan Museum of Art wizerunki 

młodej kobiety (ok. 120–140; il. 16)137 oraz mężczyzny (ok. 140–170; il. 17)138, w obu obrazach 

ze złota płatkowego wykonano także wieńce zdobiące ich głowy oraz biżuterię kobiety. 

Z kolei w przypadku miniatorstwa wydaje się, że złote tło po raz pierwszy pojawia się 

w rękopisie Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Pedaniosa Dioskurydesa (ok. 40 – ok. 90) przechowywanym 

obecnie w Wiedniu w Österreichische Nationalbibliothek i zwanym także Kodeksem Juliany 

Anicji (Codex Vindobonensis med. gr. 1, ok. 515 r.)139. Zastosowano je w dwóch miniaturach z 

wizerunkami słynnych lekarzy, po siedmiu na każdej: na pierwszej ze znanym z wiedzy 

medycznej centaurem Chironem na czele (fol. 2v; il. 18), a na drugiej z Galenem (fol. 3v; il. 19). 

Poza nimi złote tło zostało po raz pierwszy wykorzystane konsekwentnie i do tego w znacznej 

liczby ilustracji dopiero w przywoływanym już Menologionie Bazylego II. Z kolei we freskach 

od początku do końca zasadniczo dominuje barwa szafirowa, choć znane są także malowane 

imitacje złotych tesser. 

Jak nadmieniono, tło złote najbardziej charakterystyczne jest dla mozaik. Do 

najwcześniejszych przykładów zastosowania go należą między innymi mozaiki140: w kopule 

Rotundy w Tessalonice (IV w.; il. 20)141, w kopule mauzoleum w Centcelles (centralny 

 
135 Zob. H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 156–162 (I 
wyd. München 1990); K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 26–27. 
136 Zob. B. Brenk, Die ersten Goldmosaiken der christlichen Kunst, „Palette. Deutsche Ausgabe” 1971, 38, s. 18; 
Th. Zaunschirm, Die Erfindung des Goldgrundes, s. 16; ten sam, Eine kurze Kunstgeschichte des Goldes, s. 123. 
137 Zob. Portrait of a young woman with a gilded wreath, 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547861, dostęp: 29.09.2019. 
138 Zob. Portrait of a thin-faced man, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547858, dostęp: 
29.09.2019. 
139 Zob. Th. Zaunschirm, Die Erfindung des Goldgrundes, s. 15–16; M.V. Schwarz, Goldgrund im Mittelalter, “Don’t 
ask for…, s. 33. Zob. także E. Diez, Die Miniaturen des Wiener Dioskurides, w: Byzantinische Denkmäler III. 
Ursprung und Sieg der altbyzantinischen Kunst, red. Strzygowski, Wien 1903, s. 11–15; K. Weitzmann, Ancient 
Book Illumination, Cambridge, Mass. 1959, s. 11–13, 122–123, 126–127 (Martin Classical Lectures 16); J.C. 
Anderson, Dioscurides, “De materia medica”, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to 
Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 205–206, nr 179; L. Brubaker, The Vienna Dioskorides 
and Anicia Juliana, w: Byzantine Garden Culture, red. A. Littlewood, H. Maguire, J. Wolschke-Bulmahn, 
Washington 2002, s. 189–214 (Dumbarton Oaks Research Library and Collection); S. Lazaris, Scientific, Medical 
and Technical Manuscripts, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 93–99. 
140 Zob. B. Brenk, Die ersten Goldmosaiken…, s. 20–23. 
141 Ostatnio Charalambos Bakirtzis i Pelli Mastora wskazują, że Rotunda została ufundowana przez Konstantyna 
Wielkiego, który przeznaczył ją na swe kolejne – obok Rzymu i Konstantynopola – mauzoleum. Ponadto dowodzą, 
że równocześnie powstały mozaiki w kopule, których program zawiera także wątki zaczerpnięte ze świeckiej 
sztuki cesarskiej – między innymi postaci w niższej części kopuły, najczęściej interpretowane jako święci i 
męczennicy, uważają za wizerunki osób z dworu cesarza. W jej centrum zaś miał znajdować się wizerunek 
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medalion, część przedstawień w górnym pasie, przedstawienie Dobrego Pasterza w pasie 

środkowym; il. 21)142, w konchach nisz południowo-zachodniej (il. 23) i południowo-

wschodniej (il. 24) kaplicy Sant’Aquilino kościoła San Lorenzo Maggiore w Mediolanie (II poł. 

IV w.)143, na ścianie zachodniej kościoła Santa Sabina w Rzymie (l. ok. 422–440; il. 22)144 i w 

nawie oraz łuku tryumfalnym kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie (l. 432–440; il. 25)145. 

W tych najwcześniejszych dziełach złote tło zwykle jeszcze nie zajmuje zbyt dużej powierzchni, 

jak w Santa Sabina – gdzie znajduje się jedynie za personifikacjami Kościołów, dzięki czemu ich 

ciemne sylwetki są znacznie lepiej widoczne niż gdyby ukazano je jak inskrypcję na tle 

ciemnoszafirowym – lub w kopule w Centcelles, w której zastosowano je tylko do niektórych 

przedstawień. Podobnie w Santa Maria Maggiore, choć tu najczęściej tło jest z pasów, wśród 

 
tryumfalnego przybycia Konstantyna; zob. Ch. Bakirtzis, Rotunda, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. 
Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 51–117; Ch. Bakirtzis, P. Mastora, Are The Mosaics in the Rotunda 
into Thessaloniki Linked to Its Conversion to a Christian Church?, „Ниш и Византија” 2011, 9, s. 33–46. Por. H. 
Torp, La rotonde palatine à Thessalonique. Architecture et mosaïques, t. 1, Athènes 2018, zwł. s. 17–18, 445–466; 
ten sam, Considerations on the Chronology of the Rotunda Mosaics, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited. 
Papers from the 2014 Symposium at the Courtauld Institute of Art, red. A. Eastmond, M. Hatzaki, Athens 2017, s. 
35–47. Z kolei mozaiki na trzech podłuczach nisz (zachodniej, południowo-wschodniej i południowej) datowane 
są na czas przekształcenia Rotundy na świątynię chrześcijańską (ok. 380–390), przy czym wskazuje się, że ta po 
stronie południowej jest późniejsza; zob. E. Kourkoutidou-Nikolaidou, The Mosaic Decoration in the Conches of 
the Ground Floor, w: Mosaics of Thessaloniki…, s. 121–127; S. Ćurčić, Architecture in the Balkans. From Diocletian 
to Suleyman the Magnificent, New Haven–London 2010, s. 53–54, 69–71; L. James, Mosaics in the Medieval 
World…, s. 174–179. 
142 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 166; A. Arbeiter, Centcelles. Puntualizaciones relativas al 
estado actual del debate, w: Centcelles el monumento tardorromano. Iconografía y arquitectura, red. J. Arce, 
Roma 2002, s. 1–9 (Bibliotheca Italica 25); R. Warland, Die Kuppelmosaiken von Centcelles als Bildprogramm 
spätantiker Privatrepräsentation, w: tamże, s. 21–35; A. Isla Frez, La Epifanía episcopal en los mosaicos de la villa 
de Centcelles, w: tamże, s. 37–50; Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen 
Denkmal von Weltrang. Internationale Tagung des Deutschen Archäologischen Instituts im Goethe-Institut 
Madrid (22.–24. 11.2010), red. A. Arbeiter, D. Korol, Tübingen–Berlin 2015; O. Caba Vandellós, El mosaico de 
Centcelles y la evolución del ciclo estacional clásico en contextos cristianos, „Pyrenae” 2016, 47, 2, s. 65–94. 
143 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 173–174. 
144 Zob. M. Andaloro, E. Anselmi, C. D’Angelo, Le vicende e l’attività del cantiere musivo, w: Mosaici medievali a 
Roma attraverso il restauro dell’ICR 1991–2004, red. M. Andaloro, C. D’Angelo, Roma 2017, s. 23–33; L. James, 
Mosaics in the Medieval World…, s. 190–191; H. Brandenburg, Le prime chiese di Roma IV–VII secolo, przeł. C. 
Buoite, Milano 2013, s. 184–195 (Monumenta Vaticana Selecta), (I wyd. Milano 2004); G. Matthiae, Mosaici 
medioevali delle chiese di Roma, t. 1, Roma 1967, s. 77–86. 
145 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 191–195; H. Brandenburg, Le prime chiese di Roma…, s. 
195–207; B. Brenk, The Apse, the Image and the Icon. An Historical Perspective of the Apse as as Space for Images, 
Wiesbaden 2010, s. 71–75 (Spätantike–Frühes Christentum–Byzanz. Reihe B: Studien und Perspektiven 26); P.O. 
Folgerø, The Sistine Mosaics of S. Maria Maggiore in Rome: Christology and Mariology in the Interlude between 
the Councils of Ephesus and Chalcedon, „Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia” 2008, 21, s. 33–
64; S. Sande, Egyptian and Other Elements in the Fifth-Century Mosaics of S. Maria Maggiore, „Acta ad 
archaeologiam et artium historiam pertinentia” 2008, 21, s. 65–94; E. Jastrzębowska, Mozaiki łuku triumfalnego 
w bazylice Santa Maria Magiore w Rzymie, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. S.C. Napiórkowski, S. Longosz, 
Niepokalanów 1997, s. 120–139 (Biblioteka Mariologiczna 2); S. Spain, “The Promised Blessing”. The Iconography 
of the Mosaics of S. Maria Maggiore, „The Art Bulletin” 1979, 61, 4, s. 518–540; G. Matthiae, Mosaici medioevali 
delle chiese…, s. 87–123. 
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których nierzadko występuje także złoty. Warto przypomnieć, że mozaiki te stały się podstawą 

opisanych wcześniej rozważań Josefa Bodonyi’ego, który pojawiające się w nich owe złote 

pasy uznał za niebiańskie sfery boskiego światła (als der himmlischen Sphäre des göttlichen 

Lichtes; als das Symbol des Lichtraumes schlechthin, der zwischen Erde und Himmel liegt)146. 

Wydaje się, że badacz słusznie uznał je za znajdujące się pomiędzy ziemią a niebem – tak 

bowiem jest w części przypadków – trudniej jednak przyjąć ich interpretację jako symbolu 

boskiego światła, ponieważ w większości scen kontekst nie pozwala na takie rozwiązanie, gdyż 

zasadniczo mają one charakter historyczny i nie dzieją się w przestrzeni eschatologicznej. 

Nadto nierzadko złote tessery współtworzą pagórkowaty pejzaż i wówczas nie stanowią 

odrębnej strefy kompozycji. 

Z kolei w kaplicy Sant’Aquilino dość dużą, jednolitą powierzchnię złote tessery tworzą 

w przedstawieniu z młodzieńczym Chrystusem pomiędzy apostołami (il. 23) – w drugiej 

konsze, gdzie ukazano Eliasza na wozie ognistym lub Chrystusa-Heliosa (il. 24), zachowały się 

one szczątkowo, ponadto sporo miejsca zajmuje rozbudowany pejzaż bukoliczny. Zupełnie 

wyjątkowe są mozaiki w kopule Rotundy, ponieważ tam złote kostki nie tylko tworzą tło, ale 

również złożone, nawiązujące do budowli pałacowych formy architektoniczne, przed którymi 

stoją święci i męczennicy lub dworzanie Konstantyna I (306–337), jak ostatnio chcą 

Charalambos Bakirtzis i Pelli Mastora. Tło oraz ramy architektoniczne – dzięki którym cała 

kompozycja jawi się jako olśniewająca i bardzo dekoracyjna – wydają się odpowiednie 

zarówno dla przedstawienia niebiańskiej Jerozolimy, jak i cesarskiego pałacu (il. 20). 

 

Il. 20 

 
146 Zob. J. Bodonyi, Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes…, s. 30–87. 
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Il. 21 

 

Il. 22 

 

Il. 23 
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Il. 24 

 

Il. 25 

Złote tła mozaikowe zaczęły upowszechniać się w wieku VI, choć niekiedy ograniczano 

je tylko do niektórych przedstawień. Dla tego wczesnego okresu najwięcej przykładów 

dostarcza Rawenna. W wiązanym z rządami króla Teodoryka (493–526) Baptysterium Arian147 

na złotym tle ukazano zarówno centralny medalion kopuły z Chrztem Chrystusa, jak i 

otaczający go pochód apostołów ze świętymi Piotrem i Pawłem przy tronie hetoimasi. 

 
147 Zob. m.in. J. Dresken-Weiland, Mosaics of Ravenna. Image and Meaning, przeł. F. Dörr, Milano 2017, s. 102–
113 (I wyd. Regensburg 2016); L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 232–236; D. Mauskopf Deliyannis, 
Ravenna in Late Antiquity, Cambridge 2010, s. 177–187. 



54 
 

Pierwszy z nich trzyma klucze, a drugi zwój, pozostali zaś mają złote wieńce wiecznej chwały i 

stoją pomiędzy palmami daktylowymi, co sugeruje przestrzeń rajską. Zbliżona kompozycja 

znajduje się we wcześniejszym Baptysterium Ortodoksów (450–473), ale złote tło 

zastosowano tam tylko w medalionie z Chrztem Chrystusa. Z kolei w Sant’Apollinare Nuovo 

(493–526; 557–570)148 znajduje się ono nie tylko za świętymi i męczennikami kroczącymi w 

raju ku Chrystusowi oraz dziewicami zmierzającymi do tronującej Marii z Emmanuelem i za 

całopostaciowymi figurami świętych umieszczonych pomiędzy oknami, ale także w 26 scenach 

narracyjnych z życia Chrystusa ukazanych w panelach nad oknami. 

Z kolei w Sant’Apollinare in Classe (do 549) mozaiki zachowały się w apsydzie (il. 

117)149. W konsze u dołu w rajskim pejzażu przedstawiono świętego Apolinarego pomiędzy 12 

owcami, ponad nimi zaś symboliczne ukazano Przemienienie na górze Tabor, gdzie na środku, 

na złotym tle znajduje się obwiedziony bordiurą z klejnotami medalion z popiersiem Chrystusa 

na skrzyżowaniu ramion crux gemmata na tle rozgwieżdżonego nieba. Po bokach w półfigurze 

przedstawiono Mojżesza i Eliasza wśród wielobarwnych obłoków, z których u góry pośrodku 

wysuwa się prawica Boga. Złote tło i obłoki zastosowano także na łuku tryumfalnym dla 

przedstawienia z owcami wychodzącymi z bram Jerozolimy i Betlejem. 

 
Il. 26 

 
148 Zob. m.in. J. Dresken-Weiland, Mosaics of Ravenna…, s. 116–211; L. James, Mosaics in the Medieval World…, 
s. 232–236; D. Mauskopf Deliyannis, Ravenna in Late Antiquity, s. 146–174. 
149 Zob. m.in. J. Dresken-Weiland, Mosaics of Ravenna…, s. 254–281; L. James, Mosaics in the Medieval World…, 
s. 240–242; D. Mauskopf Deliyannis, Ravenna in Late Antiquity, s. 259–274. 
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Il. 27 

 
Il. 28 

 
Il. 29, 30 
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 Z kolei w San Vitale (ok. 548)150 złote tło z obłokami znajduje się w konsze apsydy, w 

której ukazano tronującego na globie młodzieńczego Chrystusa pomiędzy aniołami oraz 

świętych Witalisem i biskupem Eklezjuszem z modelem świątyni w dłoniach (il. 26). Złote 

tessery w tle wykorzystano również powyżej, na łuku tryumfalnym, oraz w przedstawieniach 

z cesarzem Justynianem (527–565) i jego małżonką Teodorą (527–548) na ścianach apsydy – 

zwłaszcza w pierwszym z nich. W sanktuarium na ścianach bocznych znajdują się także 

półokrągłe panele z Gościnnością Abrahama i Ofiarą Izaaka (il. 27) oraz składającymi ofiary 

Ablem i Melchizedekiem (il. 28), a ponad nimi wizerunki proroków Jeremiasza i Izajasza oraz 

Mojżesza przy Krzewie Gorejącym i otrzymującego od Boga Prawo, nad nimi zaś ewangelistów. 

Tu jednak tło nie jest złote, ale ciemno- lub jasnoszafirowe, nierzadko usiane barwnymi 

obłokami, spośród których wysuwa się prawica Boga, czasem także z dość rozbudowanym 

skalistym pejzażem lub elementami architektury. 

Podobne zróżnicowanie obserwujemy w mozaikach w apsydzie bazyliki Eufrazjusza w 

Poreču (ok. poł. VI w.)151, ponieważ złote tło znajduje się ono w scenie w konsze, gdzie do 

tronującej pomiędzy aniołami Marii trzymającej na kolanach Emmanuela podchodzą święty 

Maurus, Eufrazjusz z modelem kościoła oraz archidiakon Klaudiusz z małym chłopcem, a od 

prawej trzej bezimienni święci. Powyżej ich głów rozsiane są kolorowe obłoki, z których 

wyłania się prawica Boga ze złotym wieńcem (il. 31). Jednolicie złote tło zastosowano także na 

łuku tryumfalnym, gdzie przedstawiono młodzieńczego Chrystusa tronującego na globie i w 

otoczeniu apostołów. Z kolei w scenach Zwiastowania i Nawiedzenia na ścianie apsydy tło 

składa się z pasów: pomiędzy ciemno- i jasnoszafirowym umieszczono jasnoczerwony i biały 

(il. 29–30). Zbliżoną kolorystykę mają także częściowo zniszczone przedstawienia w konchach 

apsyd bocznych – w obu z obłoków wyłania się młodzieńczy Chrystus w półfigurze i 

obdarowuje złotymi wieńcami świętych Kosmę i Damiana, po stronie północnej, a po 

południowej Sewerusa (towarzyszy mu niezidentyfikowany święty). Prowadzący przy tym 

zespole badania Ann Terry i Henry Maguire zauważyli zależność pomiędzy jakością materiałów 

a statusem zobrazowanej postaci. W przypadku Chrystusa Emmanuela szklane tessery 

 
150 Zob. m.in. J. Dresken-Weiland, Mosaics of Ravenna…, s. 212–253; L. James, Mosaics in the Medieval World…, 
s. 236–240; M.C. Carile, Production, Promotion and Reception. The Visual Culture of Ravenna between Late 
Antiquity and the Middle Ages, w: Ravenna. Its Role in Earlier Medieval Change and Exchange, red. J. Herrin, J. 
Nelson, London 2016, s. 53–86; D. Mauskopf Deliyannis, Ravenna in Late Antiquity, s. 223–250. 
151 Zob. m.in. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 242–245; A. Terry, H. Maguire, Dynamic Splendor. The 
Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at Poreč. Text, t. 1, University Park 2007; A. Terry, H. Maguire, Dynamic 
Splendor. The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at Poreč. Illustrations, t. 2, University Park 2007. 
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dominują nad kamiennymi, wykorzystano także złote kostki, jednakże to twarz Eufrazjusza 

wykonano jedynie z niewielkich tesser szklanych o barwach, które nie pojawiają się w innych 

miejscach152. Być może więc w tym wczesnym okresie złote tło miało również wyróżniać 

najistotniejsze przedstawienia, zwłaszcza w tych zespołach, gdzie jak na przykład w San Vitale 

lub w Poreču widać wyraźnie zróżnicowanie teł. 

 
Il. 31 

 W omawianym kontekście szczególnie ważne wydają się ufundowane przez Justyniana 

mozaiki w apsydzie kościoła klasztoru świętej Katarzyny na Synaju (548–565)153. W konsze 

ukazano Przemienienie na górze Tabor (il. 32), a na ścianie powyżej anioły adorujące Baranka, 

nad nimi zaś Mojżesza przed krzewem Gorejącym i otrzymującego od Boga Prawo (il. 33). 

Wszystkie te przedstawienia mają jednolite, złote tło. W scenie głównej pas gruntu jest bardzo 

wąski, przez co zajmuje ono znaczną powierzchnię obrazu, z kolei w sceny z Mojżeszem dla 

wskazania miejsca akcji osadzono wśród skał, w obu też prawica Boga wysuwa się nie spośród 

 
152 Zob. A. Terry, H. Maguire, Dynamic Splendor…, t. 1, s. 152. 
153 Zob. m.in. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 223–225; R. Nardi, Ch. Zizola, Monastery of Saint 
Catherine, Sinai. The Conservation of the Mosaic of the Transfiguration, Roma 2006; A. Andreopoulos, The Mosaic 
of the Transfiguration in St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. A Discussion of Its Origins, „Byzantion” 2002, 
72, 1, s. 9–41; J. Elsner, The Viewer and the Vision. The Case of the Sinai Apse, „Art History” 1994, 17, s. 81–102; 
J. Miziołek, Sol verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Wrocław 1991, s. 85–106 
(Studia z Historii Sztuki 46); ten sam, Transfiguratio Domini in the Apse at Mount Sinai and the Symbolism of 
Light, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1990, 53, s. 42–60; K. Weitzmann, Mosaics, w: Sinai. 
Treasures of the Monastery of Saint Catherine, red. K.A. Manafis, Athens 1990, s. 61–68; ten sam, The Mosaic in 
St. Catherine's Monastery on Mount Sinai, „Proceedings of the American Philosophical Society” 1966, 110, 6, s. 
392–405 (repr. w: K. Weitzmann, Studies in the Arts at Sinai, Princeton 1982, s. 5–18). 
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obłoków, ale z mającego kształt wycinka koło segmentu nieba umieszczonego w górnym rogu. 

Wskazane cechy, a więc złote tło bez obłoków, grunt ograniczony do wąskiego pasa (lub w 

ogóle nieuwzględniony) oraz niebo w formie segmentu u góry kompozycji, staną się 

dominujące w okresie po ikonoklazmie. Złote tło tego rodzaju występuje również w mozaikach 

trzech niewielkich cypryjskich kościołów w: Lythrankomi (Panagia Kanakaria, ok. 500), Kiti 

(Panagia Angeloktistos, ok. poł. VI w.) i Livadi (Panagia Kyra, VI w.; il. 50)154. 

 

Il. 32 

 

 

Il. 33 

 
154 Zob. m.in. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 225–229; D. Winfield, Byzantine Mosaic Work. Notes 
on History, Technique and Colour, Lefkosia 2005; A. Stylianou, J. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus. 
Treasures of Byzantine Art, London 1985, s. 43–52; A.H.S. Megaw, E.J.W. Hawkins, The Church of the Panagia 
Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus. Its Mosaics and Frescoes, Washington 1977 (Dumbarton Oaks Studies 14). 
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Il. 34 

 
Il. 35 

 Z VI wieku pochodzą także ornamentalne mozaiki w kościele Mądrości Bożej w 

Konstantynopolu wybudowanej na nowo (532–537) przez Justyniana po stłumieniu powstaniu 

Nika155. Zachowały się one w narteksie (il. 34), nawach bocznych i galeriach – w większości z 

nich zastosowano złote tło, którego barwa dominuje i sprawia, że kompozycje te przypominają 

kosztowne, wzorzyste tkaniny. Tak obfite wykorzystanie złotych tesser zapewniało nie tylko 

niezwykłe efekty wizualne związane z odbijającym się od nich światłem – jak czytamy w 

ekfrazach poświęconych tej świątyni – ale również podkreślało kosztowność cesarskiej 

fundacji – według źródeł władca miał podczas prac nie szczędzić żadnych środków. Podobne, 

 
155 Zob. N.B. Teteriatnikov, Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath, Washington 2017 
(Dumbarton Oak Studies 47); L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 220–222; N. Schibille, Hagia Sophia 
and the Byzantine Aesthetic…, zwł. s. 109–125. 
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niezwykle dekoracyjne kompozycje na złotym tle – wzbogacone także o przedstawienia 

zwierząt, owoców i kwiatów – znajdują się też w przywołanej wcześniej Rotundzie w 

Tesalonice – na podłuczach nisz zachodniej i południowo-wschodniej (ok. 380–390) – oraz w 

znajdującym się w tym samym mieście kościele Acheiropoietos, gdzie zdobią one przede 

wszystkim podłucza arkad nawy głównej, południowej galerii oraz narteksu (ok. poł. V w.; il. 

35)156. 

 

Il. 36 

Na podstawie zachowanych dzieł z okresu wczesnobizantyńskiego można stwierdzić, 

że wówczas złote tło charakterystyczne jest właściwie tylko dla mozaik, wśród których na 

większą skalę pojawia się w wieku VI. Warto zauważyć, że występuje nie tylko w wielkich 

fundacjach związanych z dworem cesarskim, ale również w małych kościołach, o czym 

świadczą wymienione kościoły cypryjskie. Poza tym już na tym wczesnym etapie dostrzegalne 

są różnice pomiędzy Zachodem i Wschodem, w pierwszym przypadku złote tła zwykle są 

ograniczone do szczególnie istotnych przedstawień i nierzadko usiane barwnymi obłokami, 

które nie występują w dziełach wschodnich, gdzie tło jest jednolicie złote, w scenach 

figuralnych ograniczone jedynie wąskim pasem gruntu i z prawicą Boga wysuwającą się z 

segmentu nieba, a nie chmur. Można zauważyć, że pewien wyjątek stanowią mozaiki w 

 
156 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 204–205; B. Fourlas, Die Mosaiken der Acheiropoietos-
Basilika in Thessaloniki. Eine vergleichende Analyse dekorativer Mosaiken des 5. und 6. Jahrhunderts, t. 1–2, 
Berlin 2012 (Millennium-Studien 35); E. Kourkoutidou-Nikolaidou, Acheiropoietos, w: The Mosaics of Thessaloniki 
Revisited…, s. 198–237. 
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Tesalonice: w konsze apsydy kościoła klasztoru Latomou, zwanego też Hosios David (kon. V 

w.; il. 120)157 oraz w bazylice świętego Demetriusza (VII–IX w.)158. Tam bowiem nie ma złotych 

teł. 

 
Il. 37 

Złote tło znajdujemy w mozaikach z okresu ikonoklazmu, jak na przykład w konsze 

apsydy kościoła Pokoju Bożego w Konstantynopolu (ok. 740–775; il. 36) i na sklepieniu bemy 

świątyni Mądrości Bożej w Tesalonice (ok. 780–797)159. W pierwszym dziele, łączonym z 

cesarzem Konstantynem V (741–775), jest to zarys krzyża ustawionego na trójstopniowym 

podium i z wąskim pasem gruntu160 w drugim zaś, przypisywanym zwykle Konstantynowi VI 

(780–797) oraz jego matce Irenie (780–788, 797–802), poza centralnym złotym krzyżem w 

 
157 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 205–206; L. Nasrallah, Ezekiel’s Vision in Late Antiquity. The 
Case of the Mosaic of Moni Latomou, Thessaloniki, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited…, s. 77–89; E. 
Kourkoutidou-Nikolaidou, Ch. Mavropoulou-Tsioumi, Latomou Monastery, w: Mosaics of Thessaloniki…, s. 182–
195. 
158 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 206–208; Ch. Bakirtzis, The Mosaics of the Basilica of St 
Demetrios, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited…, s. 91–101; ten sam, Saint Demetrios, w: Mosaics of 
Thessaloniki…, s. 130–179; R. Cormack, Writing in Gold. Byzantine Society and Its Icons, London 1985, s. 50 –94. 
159 Zob. m.in. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 271–272, 275–276; Ch. Mavropoulou-Tsioumi, Hagia 
Sophia, w: Mosaics of Thessaloniki…, s. 248–252; L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680–
850). The Sources…, s. 20–21, 23–24; L. Rodley, Byzantine Art and Architecture. An Introduction, Cambridge 1994, 
s. 125–131; A. Grabar, L'iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique, Paris 1984, s. 216–217 (I wyd. Paris 
1957). 
160 W źródłach zwolennicy ikon jednakże zarzucali ikonoklastom tworzenie w kościołach przedstawień 
ukazujących różne rozrywki oraz świat fauny i flory, zob. m.in. La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, red. 
M.-F. Auzépy, Aldershot 1997, 26.5–13, 29. 1–9 (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 3); Acta 
conciliorum oecumenicorum. Series secunda, volumen tertium. Concilium universale Nicaenum secundum. Pars 
1–3, red. E. Lamberz, Berlin–Boston 2016, dok. 1, s. 698.25–700.3 Złote krzyże o kształcie takim jak w konsze 
apsydy kościoła Pokoju Bożego i ujęte w medaliony znajdują się także w pomieszczeniu nad południowo-
zachodnią rampą w konstantynopolitańskiej świątyni Mądrości Bożej, zob. R. Cormack, E.J.W. Hawkins, The 
Mosaics of St. Sophia at Istanbul. The Rooms above the Southwest Vestibule and Ramp, „Dumbarton Oaks 
Papers” 1977, 31, s. 210–212. Zob. także Theophanis chronographia, t. 1, red. C. de Boor, Leipzig 1883, s. 443, 
22–26; Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History. Text, Translation and Commentary, red. C.A. 
Mango, Washington 1990, 86.2–8 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Washingtonensis 13). 
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medalionie o szafirowym tle dolne partie kolebkowego sklepienie ozdobiono dekoracyjnymi 

kompozycjami składającymi się z małych i ułożonych naprzemiennie srebrnych krzyży oraz liści 

akantu w kwadratowych polach ujętych bordiurami z przedstawieniami klejnotów. 

W okresie wczesnobizantyńskim, jak nadmieniono, złotym tłem charakteryzują się 

niektóre z ikon synajskich. W miniatorstwie zaś tło pozostawało niezamalowane, jak na 

przykład w VI-wiecznym purpurowym kodeksie przechowywanym dziś w Muzeum 

Diecezjalnym przy katedrze w Rossano (Cod. 1)161. Obejmuje on Ewangelię Mateusza oraz 

większą część tekstu Marka, miniatur zachowało się 14, w większości odnoszą się one do 

działalności publicznej Chrystusa. W poszczególnych scenach ciemną barwą zaznaczono tylko 

wąski i zwykle nierówny pasek gruntu, pozostawiając za postaciami niezamalowaną 

purpurową kartę. Jedynie w przypadku portretu piszącego świętego Marka – ujętego w 

architektoniczne ramy, które wskazują na pracownię – przedstawiono, jak się wydaje, apsydę 

zwieńczoną konchą, poza tym elementem tło ma barwę karty (fol. 121r). Najciekawsza jest 

jednak miniatura w Ogrodzie Oliwnym, na której ukazano dwie sceny: Chrystusa modlącego 

się oraz znajdującego pogrążonych we śnie apostołów (fol. 4v; il. 37)162. Obie dzielą ten sam 

grunt, skalisty i szerszy niż w innych ilustracjach. Za postaciami zaś odmalowano bardzo 

ciemny pas, a nad nim węższy szafirowy. Pierwszy z nich obrazuje ciemność nocy, drugi jest 

niebem z rozproszonymi gwiazdami i księżycem, które dodatkowo podkreślają nocną porę 

wydarzeń. W innych scenach zaznaczono jedynie grunt – pasową kompozycję tła zastosowano 

tylko w miniaturze z Ogrodem Oliwnym. 

Z kolei w pochodzącej z VI wieku tak zwanej Wiedeńskiej Genesis (Österreichische 

Nationalbibliothek, Cod. Theol. gr. 31)163 część miniatur – jak w przypadku kodeksu z muzeum 

w Rossano – ma zaznaczony pas gruntu a za tło purpurę karty. Niebo zaś – jak w mozaikach na 

 
161 Zob. I. Spatharakis, Early Christian Illustrated Gospel Books from the East, w: The Impact of Scripture in Early 
Christianity, red. J. den Boeft, M.L. van Poll-van de Lisdonk, Leiden–Boston–Köln 1999, s. 105–115 (Vigiliae 
Christianae. Supplements 44); K. Weitzmann, Late Antique and Early Christian Book Illumination, London 1977, 
s. 88–96; H.L. Kessler, Rossano Gospels, w: Age of Spirituality…, s. 492–493, nr 443; W.C. Loerke, The Miniatures 
of the Trial in the Rossano Gospels, „The Art Bulletin” 1961, 43, 3, s. 171–195; A. Muñoz, Codex purpureus 
Rossanensis e il frammento Sinopense, Roma 1907. 
162 Na tę miniaturę zwrócił uwagę także Bodonyi (Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes…, s. 104), a także 
recenzujący jego rozprawę Gombrich (Review of: J. Bodonyi, “Enstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der 
spätantiken Bildkomposition”, „Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur” 1935, 5 (1932/3), s. 65–75; 
https://gombricharchive.files.wordpress.com/2011/04/showrev21.pdf, dostęp: 20.09.2019). 
163 Zob. M. Giannoulis, The Book of Genesis, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 203–206; J. Lowden, 
Concerning the Cotton Genesis and Other Illustrated Manuscripts of Genesis, „Gesta” 1992, 31, 1, s. 41–42; K. 
Weitzmann, Late Antique and Early Christian…, s. 76–87; H.L. Kessler, Vienna Genesis, w: Age of Spirituality…, s. 
458–459, nr 410. 



63 
 

Wschodzie – przybiera formę błękitnego półokręgu usytuowanego u góry kompozycji. Może 

się z niego wysuwać prawica Boga, jak w scenie rozmowy Boga z Abrahamem (wówczas jeszcze 

z Abramem), podczas której dostał obietnicę potomstwa licznego jak gwiazdy164, w związku z 

tym też segment nieba jest nimi usiany (fol. 4v; il. 38). Także w ilustracji rozmowy Abrahama 

z aniołem niebo ma postać błękitnego półkola, na tle którego tym razem unosi się boski 

posłaniec (fol. 6r; il. 39). Z kolei w miniaturze ukazującej potop niebo stanowi wąski rozbielony 

pas na samej górze kompozycji, z którego spada ulewny deszcz (fol. 2r) 

Poza tym w niektórych ilustracjach zastosowano tło pejzażowe, jak na przykład w 

scenie z braćmi Józefa, którzy w torbach z zakupionym w Egipcie zbożem odkryli pieniądze (fol. 

20r). Podobnie w kompozycji z Jakubem nakazującym swym synom, by pochowali go w ziemi 

Kanaan, ograniczono się do pejzażu i strefy za nim, przy czym oba elementy potraktowane 

zostały znacznie bardziej malarsko, wykorzystano w nich także perspektywę powietrzną. 

Krajobraz tworzą jasnobłękitne pagórki, wyrastające z dość szerokiego i ciemnozielonego 

pasa, do odmalowania strefy widocznej za nimi użyto rozbielonych odcieni błękitu oraz barwy 

jasnoametystowej (fol. 24r; il. 40). Nie tworzą one jednak równoległych, sztywno oddzielonych 

pasów, lecz płynnie się ze sobą łączą, co przydaje przedstawieniu naturalizmu, w czym 

przypominają na przykład freski ze scenami z Odysei, odkryte na Eskwilinie przy dawnej Via 

Graziosa (ok. poł. I w. prze Chr.)165. 

 
Il. 38, 39 

Rozwiązania zbliżone do omówionej powyżej miniatury ze zbliżającym się do kresu 

swych dni Jakubem w otoczeniu synów w Wiedeńskiej Genesis (fol. 24r; il. 40) zastosowano 

również w niektórych miniaturach powstałego w skryptorium syryjskiego klasztoru w Beth 

 
164 Zob. Rdz. 15, 5: ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ανάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς 
ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου. 
165 Zob. U. Pappalardo, The Splendor of Roman Wall Paintings, Los Angeles 2009, s. 90–99 (I wyd. Verona 2008); 
D. Plantzos, The Art of the Painting in Ancient Greek, Athens 2018, s. 293–295. 
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Zagba ewangeliarza Rabbuli z 586 roku (Florencja, Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Plut. 

I, 56)166. I tak na karcie ze sceną Ukrzyżowania (fol. 13r) oddano zielone pagórki, u podnóża 

których rozciąga się szeroki ochrowy pas – zajmuje większą część obrazu – wyraźnie odcinający 

się od wzniesień. Niewielką przestrzeń za nimi pokryto wąskimi pasami nierównej szerokości: 

nieco większym bardzo rozbielonym jasnoametystowym i mniejszym jasnobłękitnym. Zgodnie 

z ewangeliczną narracją przedstawiono również słońce i księżyc. Nie są one jednak wyróżnione 

osobną strefą lub półkolistym segmentem. Poniżej Ukrzyżowania znajduje się również 

kompozycja z myroforami oraz zmartwychwstałym Chrystusem spotykającym niewiasty. Poza 

postaciami i grobem jest tu jest wąski pas gruntu ochrowej barwy, a zamiast wzgórz roślinność, 

za nią zaś rozpościera przestrzeń powietrzna namalowana jak w scenie powyżej. Z kolei 

miniatura z Wniebowstąpieniem zasadniczo jest zakomponowana jak dwie omówione, ale 

zawiera, jak niektóre z mozaik na Zachodzie, różnobarwne obłoki, a w dwóch górnych 

narożach także wysyłające promienie personifikacje (w formie twarzy wmalowanych w ćwierć 

koła) słońca i księżyca (fol. 13v). Przywołane przykłady ilustracji z VI-wiecznych rękopisów 

dowodzą, że w miniatorstwie kontynuowano tradycje późnoantycznego malarstwa 

książkowego, ponadto uświadamiają one jak znaczącym przełomem pod względem 

stosowania złota jest Menologion Bazylego II, w którym konsekwentnie zastosowano złote tła. 

 
Il. 40 

 
166 Zob. M. Bernabò, The Miniatures in the Rabbula Gospels. Postscripta to a Recent Book, „Dumbarton Oaks 
Papers” 2014, 68, s. 343–358; I. Spatharakis, Early Christian Illustrated…, s. 115–119; M. Mundell Mango, Where 
Was Beth Zagba?, „Harvard Ukrainian Studies” 1983, 7, 405–430; K. Weitzmann, Late Antique and Early 
Christian…, s. 97–106; D.H. Wright, The Date and Arrangement of the Illustrations in the Rabbula Gospels, 
„Dumbarton Oaks Papers” 1973, 27, s. 197–208; H.L. Kessler, Rabbula Gospels, w: Age of Spirituality…, s. 495–
496, nr 445; Plut.1.56 – Bibliografia, 
http://opac.bml.firenze.sbn.it/Bibliografia.htm?idlist=12&record=509212432749, dostęp: 20.09.2019. 
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Il. 41 

W mozaikach fundowanych po ikonoklazmie zasadniczo stosowano złote tła, niekiedy 

zaznaczając też pas gruntu. Wówczas schemat ten na szeroką skalę znalazł zastosowanie 

również w malarstwie tablicowym i miniaturowym. Stąd też można stwierdzić, że okres ten – 

w przeciwieństwie do pełnej różnorodnych rozwiązań epoki wczesnobizantyńskiej – jawi się 

jako dość jednorodny pod względem występujących teł, ponieważ za wyjątkiem fresków 

najczęściej są one złote. To zróżnicowanie dobrze obrazują konstantynopolitańska Chora 

(1315–1321)167. Znajdujące się tam mozaiki (il. 41) i freski (il. 42) pochodzą z fundacji Teodora 

Metochitesa (1270–1332), który w latach 1305–1328 pełnił prestiżową funkcję mesazona 

(μεσάζων) cesarza Andronika II Paleologa (1282–1328). Mozaiki znajdują się w kościele 

(zachowały się przede wszystkim w dwóch narteksach, które dobudował do świątyni z końca 

XI w., a także w nawie) i mają tła wykonane ze złotych tesser, wprawdzie nie zajmują większej 

części kompozycji, jak na przykład w Hosios Lukas, ponieważ zwykle – co charakterystyczne 

 
167 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 453–457; J. Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, Cambridge 2010, s. 269–284 (I wyd. Cambridge 2004). Kościołowi temu poświęcona jest 4-tomowa 
monografia: The Kariye Djami, t. 1–3, red. P.A. Underwood, New York 1966 (Bollingen Series 70); The Kariye 
Djami, t. 4, red. P.A. Underwood, Princeton 1975. Materiały związany między innymi z konserwacją tej świątyni 
udostępnia Columbia University: 
Restoring Byzantium, http://www.columbia.edu/cu/wallach/exhibitions/Byzantium/, dostęp: 20.08.2019. Zob. 
także Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration, red. H.A. Klein, 
R.G. Ousterhout, New York 2004. 
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dla sztuki Paleologów – wyraźnie ogranicza je pejzaż lub elementy architektoniczne, to jednak 

są zastosowane konsekwentnie. Freski zaś wykonano w parekklezjonie wybudowanym przez 

Metochitesa jako kaplica grobowa. Ich tło jest ciemnoszafirowe, co stanowiło najczęstsze 

rozwiązanie w tym rodzaju malarstwa. 

 
Il. 42 

W malarstwie miniaturowym w okresie poikonoklastycznym złote tła przestały należeć 

do rzadkości, tak że stosowano je niekiedy także w rękopisach wyraźnie antykizujących, jak na 

przykład w słynnym Psałterzu Paryskim (Par. gr. 139; 2. poł. X w.)168, uważanym za jedno z 

czołowych dzieł klasycyzującego nurtu X-wiecznej sztuki bizantyńskiej zwanego renesansem 

macedońskim169. Jego 14 całostronicowych miniatur jest cenionych głównie ze względu na 

antykizujący styl, warto jednak zauważyć, że jeśli chodzi o tła, to zastosowano w nim nie tylko 

takie, które występują w manuskryptach wczesnobizantyńskich, ale też złote. Te pierwszego 

 
168 Zob. I. Kalavrezou, The Paris Psalter, w: The Glory of Byzantium…, s. 240–242, nr 163; Grec 139, 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc214812, dostęp: 20.08.2019; K. Weitzmann, The Ode Pictures 
of the Aristocratic Psalter Recension, „Dumbarton Oaks Papers” 1976, 30, s. 67–84; H. Buchthal, The Exaltation 
of David, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1974, 37, s. 330–333; ten sam, The Miniatures of the 
Paris Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting, London 1938 (repr. London 1968). Zob. także G.R. Parpulov, 
Psalters and Books of Hours (Horologia), w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 300–309. 
169 Zob. m.in. K. Weitzmann, The Classical Mode in the Period of the Macedonian Emperors. Continuity or Revival?, 
w: Byzantina kai Metabyzantina, I. The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture, red., S. Vryonis, Malibu, 
1978, s. 71–85; ten sam, Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance, Köln–Opladen 1963 
[skrócona wersja w j. angielskim: The Character and Intellectual Origins of the Macedonian Renaissance, w: 
Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, red. H.L. Kessler, Chicago–London 1971, s. 176–223]; 
ten sam, The Joshua Roll. A Work of the Macedonian Renaissance, Princeton 1948; H. Maguire, Epigrams, Art, 
and the “Macedonian Renaissance”, „Dumbarton Oaks Papers” 1994, 48, s. 105–115. 
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rodzaju, błękitne, znajdujemy jedynie w trzech miniaturach: z grającym Dawidem (fol. 1v), w 

scenie jego namaszczenia przez Samuela (fol. 3v) oraz wewnętrznego nawrócenia (fol. 136v). 

Z kolei w ilustracji z przejściem Izraelitów przez Morze Czerwone (fol. 419v; il. 43) widzimy, że 

lewa część jest jasnobłękitna – ukazano tam personifikację Nocy (νύξ), która nadciąga z 

gwiaździstym niebem – prawa zaś jasnoametystowa. Ta barwa też jest najczęstsza, ponieważ 

wykorzystano ją w pięciu miniaturach (Dawid walczący z lwem, fol. 2v; Dawid walczący z 

Goliatem, fol. 4v; Dawid tryumfalnie powracający do Jerozolimy, fol. 5v; Mojżesz otrzymujący 

od Boga Prawo, fol. 422v; oraz z królem Ezekiaszem, fol. 446v), a w jednej – z prorokinią Anną 

(fol. 428v; il. 44) – jak w scenie z Morzem Czerwonym, zajmuje ono jedynie prawą część, gdzie 

z segmentu nieba wysuwa się prawica Boga, lewa zaś jest złota. 

W pełni złote tło pojawia się w czterech ilustracjach, które ukazują: koronację Dawida 

(fol. 6v; il. 45), Dawida pomiędzy personifikacjami (fol. 7v; il. 46) Mądrości (σοφία) i daru 

Proroctwa (προφητία), historię Jonasza (fol. 431v; il. 47) oraz modlącego się Izajasza (fol. 435v; 

il. 48). Szczególnie interesująca jest ta ostatnia, prorokowi towarzyszą bowiem personifikacje 

Nocy (νύξ), która ma zgaszoną pochodnię, i Brzasku (ὄρθρος), który – jako mały chłopiec – 

dopiero wbiega z ogniem, przynosząc dzień. W takim kontekście złote tło może dodatkowo 

podkreślać poranne światło. Tak więc nawet w tak klasycyzującym dziele wykorzystano 

różnorodne tła, wśród których złote – charakterystyczne dla średniowiecznej sztuki 

bizantyńskiej – nie należy do rzadkości. Podkreśla ono kosztowność fundacji, choć na pewno 

nie bez znaczenia są także walory estetyczne związane z połyskliwą powierzchnią pozłoty. 

 

Il. 43, 44 
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Il. 45, 46 

 

Il. 47, 48 

 By nie mnożyć kolejnych przykładów, zwłaszcza że kolejne dzieła, w których występuje 

złote tło, pojawią się także w dalszych podrozdziałach tej części pracy, warto jeszcze zwrócić 

uwagę na dwie kwestie dotyczące złotych teł w malarstwie monumentalnym. Jedno z nich 

odnosi się do sposobu kładzenia złotych kostek mozaikowych, druga zaś do fresków z imitacją 

złotych tesser w tle. W przypadku pierwszego zagadnienia należy podkreślić, że zwykle złote 

tessery w partii tła zasadniczo kładziono w równoległych rzędach, ich bieg jednakże 

dostosowywano także do formy innych przedstawianych elementów. Niekiedy – jak na 

przykład w mozaikach na ścianie tęczowej apsydy synajskiego kościoła, które ukazują Mojżesza 
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(il. 33), lub w mozaice w tympanonie nad zachodnim wejściem w narteksie 

konstantynopolitańskiego kościoła Mądrości Bożej z cesarzem Leonem VI (886–912) w 

proskynezie przed tronującym Chrystusem (ok. 880–900; il. 49)170 – rzędy te bywają bardzo 

równe, tak że nie otaczają innych kształtów, co szczególnie wyraźnie widać w nimbach i 

medalionach drugiego z dzieł. Tam złote tessery (przetykane srebrnymi, by uniknąć wrażenia 

monotonnej, złotej powierzchni) biegną tak samo jak w tle – nie przyjmują kolistych form. 

 

 

Il. 49 

 

Il. 49.1 

 
170 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 322–323; J. Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, s. 102–103. 
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Il. 50 

 

Il. 50.1 

Zdarzają się także znacznie bardziej dekoracyjne rozwiązania partii tła, gdzie złote 

kostki tworzą nakładające się na siebie półkola. Zabieg ten zastosowano w przywoływanej już 

mozaice w konsze apsydy cypryjskiego kościoła Panagia Kyra, gdzie na takim tle przedstawiono 

Marię Orantkę (il. 50). Wykorzystano go później także w scenie Deesis w południowej galerii 

kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu (ok. 1261 r.; il. 51)171 oraz w przedstawieniu 

Chrystusa Pantokratora i Teodora Metochitesa w tympanonie esonarteksu Chory (il. 52). 

Zbudowane ze swego rodzaju „łusek” złote tło na pewno zapewniało kompozycjom większą 

dekoracyjność, być może również wiązało się z dodatkowymi efektami wizualnymi 

 
171 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 432–433; J. Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, Cambridge 2010, s. 125–126. 
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wytwarzanymi przez światło odbijające się od tak zróżnicowanej powierzchni. Można przy tym 

dodać, że tego rodzaju tło – choć ułożone z jasnych, kamiennych tesser – znajdujemy również 

w mozaikach posadzkowych Wielkiego Pałacu w Konstantynopolu (ok. VI–VII w.; il. 53)172. 

 

Il. 51 

 

Il. 52 

 
172 Zob. K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 2012, s. 232–235 (I wyd. 
Cambridge 1999); J. Trilling, The Soul of the Empire. Style and Meaning in the Mosaic Pavement of the Byzantine 
Imperial Palace in Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 1989, 43, s. 27–72; D. Talbot Rice, The Great Palace 
of the Byzantine Emperors, „Archaeology” 1957, 10, 3, s. 174–180; G. Brett, The Mosaic of the Great Palace in 
Constantinople, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1942, 5, s. 34–43. 
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Il. 53 

 

Il. 54 
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 Złote tła, jak wielokrotnie wskazywano w tym podrozdziale, nie występują w 

malarstwie freskowym, w którym ograniczano się do złotych detali. Wyjątek stanowią serbskie 

katholika klasztorów ufundowanych przez członków panującej dynastii Nemaniczów w XIII–

XIV wieku, których ściany w partii tła pokryto złotą lub pozłoconą srebrną folią, którą następnie 

odpowiednio ponacinano, by przypominała mozaikowe kostki. Prawdopodobnie po raz 

pierwszy posłużono się tą metodą w Studenicy (1208–1209), następnie zaś w Żiczy (1220–

1221), Mileszewej (ok. 1227; il. 54), Sopoczanach (ok. 1265; il. 55), Gradacu (ok. 1280) oraz w 

klasztorze Banjska (ok. 1317–1321). Obecnie złota warstwa jest w większości zniszczona – 

pozbawiona folii – tak że dostrzegalna jest głównie ochrowa podmalówka. Pierwotnie 

jednakże efekt musiał być olśniewający. Być może fundatorzy chcieli w ten sposób nawiązać 

do monumentalnej sztuki cesarskiej, ale także podkreślić własny wysoki status i bogactwo, 

ponieważ pokrycie złotem dużych powierzchni musiało być kosztowne. Należy przy tym dodać, 

że poza wymienionymi serbskimi kościołami nigdzie indziej nie natrafiono na tego rodzaju 

złocenia173. 

 

Il. 55 

 
173 Zob. I. Drpić, The Fictive Mosaics of Medieval Serbia, w: Forty-Third Annual Byzantine Studies Conference. 
University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis October 5–8, 2017. Paper Abstracts, s. 20, 
http://www.bsana.net/conference/2017_BSC_Abstracts.pdf, dostęp: 20.09.2019. Zob. także D. Talbot Rice, 
Byzantine Frescoes from Yugoslav Churches, New York 1963, s. 16; W. Molè, Sztuka Słowian południowych, 
Wrocław 1962, s. 107–116  
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 Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat złotego tła w malarstwie 

bizantyńskim, należy podkreślić, że coraz szersze zastosowanie zyskiwało ono stopniowo. W 

okresie wczesnym najczęściej pojawiało się w mozaikach, zwłaszcza w tych we wschodniej 

części cesarstwa, gdzie już wtedy zdarzało się, że złote tessery stanowiły dużą, jednolitą 

powierzchnię. W malarstwie tablicowym i miniaturowym złote tło na dobre pojawiło się po 

ikonoklazmie, choć w tym ostatnim nierzadko nadal sięgano po rozwiązania znane ze sztuki 

późnoantycznej. Można więc stwierdzić, że w średniowiecznej sztuce bizantyńskiej złoto 

należało do szczególnie istotnych środków wyrazu artystycznego. W podrozdziale tym 

wskazano jedynie na główne tendencje, dlatego też konieczne są dalsze badania, które 

umożliwią pogłębienie zarysowanych spostrzeżeń. 

3. MODELUNEK CHRYZOGRAFICZNY 

W malarstwie bizantyńskim modelunek światłocieniowy uzyskiwany był nie tylko poprzez 

rozjaśnianie jednych obszarów i zaciemnianie innych oraz nakładanie blików, niekiedy bowiem 

także uciekano się do tak zwanej chryzografii (χρυσογραφία), czyli sztuki pisania złotem – jej 

strona techniczna zostanie poruszona w kolejnym rozdziale – a właściwie naśladowania jej 

efektów, ponieważ zwykle posługiwano się nie tuszem sporządzonym na bazie 

sproszkowanego złota, lecz niewielkimi, odpowiednio przyciętymi kawałkami złota 

płatkowego, przyklejanymi za pomocą tłustej zaprawy, a w mozaice zaś złotymi tesserami. 

Modelunek światłocieniowy stanowił istotny element budowania w obrazie realizmu, 

za jego pomocą bowiem artyści wydobywali plastyczność ukazywanych postaci i przedmiotów. 

Nie dziwi więc, że jego wynalezienie Pliniusz Starszy (23–79) uznał jako jeden z donioślejszych 

etapów w rozwoju malarstwa174. Otto Demusa wskazywał, że oddane za pomocą złota – a 

 
174 tandem se ars ipsa distinxit et invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice sese excitante. 
postea deinde adiectus est splendor, alius hic quam lumen . quod inter haec et umbras esset, appellarunt tonon, 
commissuras vero colorum et transitus harmogen. Pliny the Elder, Natural History. Books 33–35, t. 9, red. H. 
Rackham, Cambridge, Mass. 1952, 35.11.29 (Loeb Classical Library 394). W dalszym okresie rozwoju sztuka 
podzieliła się na kierunki, wynaleziono grę świateł i cieni oraz stwierdzono, że sąsiedztwo kontrastujących ze sobą 
barw wpływa na tym większą ich intensywność. Potem jeszcze wynaleziono blask jako pojęcie różne od tego, 
które określa się terminem „światło”. To, co znajduje się pomiędzy tymi a cieniami, zostało nazwane tonos, 
połączenia zaś barw i przejścia między nimi – harmonią. Pliniusz, Historia naturalna. Wybór, t. 2, wstęp, przekład 
i koment. I. Zawadzka, T. Zawadzki, wstęp, rozdz. VI, L. Hajdukiewicz, Wrocław 2004, 14, XXXV 15–29, 50–149, s. 
384–385 (I wyd. Wrocław 1961). Warto zauważyć, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęto 
trud przekładu na język polski wszystkich tomów Historii naturalnej, dotąd ukazał się pierwszy tom (zob. Gajusz 
Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom I. Kosmologia i geografia. Księgi II–IV, tekst, wstęp, przekład i koment. 
I. Mikołajczyk, N. Rataj, E. Twarowska-Antczak, K. Antczak, Toruń 2017), który poza tłumaczeniem zawiera także 
tekst łaciński. Wkrótce zaś wyjść ma tom drugi obejmujący księgi VII–XI. Na temat kwestii rozróżnienia między 
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także białej farby – refleksy pokrywające postaci w bizantyńskich obrazach były przede 

wszystkim artystycznym sposobem obrazowania światła. Według badacza musiały być one 

wyraziste, ażeby sylwetki stały się dobrze widoczne na złotym tle. Stwierdził również, że 

złocenia te jednocześnie czyniły ukazane figury niematerialnymi, niezwiązanymi z 

doczesnością175 Myśl tę podjął i rozwinął Jaroslav Folda, który dotychczas problematyce 

chryzografii poświęcił najwięcej uwagi176. Jego tezy jednakże wymagają, jak zapowiedziano w 

stanie badań, dokładniejszego rozpatrzenia. Stąd też zostaną omówione w tym podrozdziale. 

Podstawowym założeniem Foldy jest rozgraniczenie modelunku chryzograficznego 

wczesnobizantyńskiego od poikonoklastycznego, ponieważ uważa on, że jedynie w przypadku 

ikon sprzed ikonoklazmu można mówić o kontynuacji późnoantycznego modelunku 

światłocieniowego, który miał przydawać postaciom trójwymiarowości, a więc też być 

wyrazem realizmu przedstawieniowego177. Miało się to zmienić w okresie 

środkowobizantyńskim, kiedy – jak podkreśla – modelunek chryzograficzny obmyślono na 

nowo, nadając mu przy tym nowe znaczenie, ponieważ odtąd miał symbolizować boskie 

światło promieniujące z Chrystusa, aniołów i świętych178. 

 W związku z powyższym stwierdzeniem dotyczącym odmiennego charakteru złotego 

kreskowania w przedstawieniach sprzed ikonoklazmu i po jego zakończeniu, Folda w swej 

książce wprowadził także rozróżnienie terminologiczne179. Tak też badacz mianem chryzografii 

(chrysography) określa jedynie złoty modelunek pokrywający przede wszystkim szaty – 

niekiedy też skrzydła aniołów – Chrystusa oraz świętych, który bywał stosowany w 

 
lumen i splendor pisał m.in. Ernst Gombrich: The Heritage of Apelles. Studies in the Art of the Renaissance, London 
1976, s. 3–35. 
175 O. Demus, Byzantine Art and the West, New York 1970, s. 233, 236. 
176 Zob. J. Folda, Sacred Objects with Holy Light…, s. 155–168; J. Folda, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, 
zwł. s. 1–59. 
177 Zob. ten sam, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, s. 20–26: Whereas heretofore the golden highlighting 
found in early Byzantine icons was in effect a manifestation of the elegant naturalistic tradition found in late 
Roman painting, the new chrysography was part of the important new concept of the icon created as the result 
of the iconodule victory in the iconoclastic controversy, ten sam, Sacred Objects with Holy Light…, s. 155. 
178 Zob. ten sam, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, s. 19: In fact I think it will be evident that these holy 
figures of Jesus and the angels and saints, radiated their own divine golden light. Thus in Byzantium they were 
illuminated by a golden light that did not shine through them or on them, but shone from them. These holy 
figures, I submit, were radiant with divine light. It is this concept, and the artistic means to produce it, that the 
Byzantines invented – actually reinvented – and developed as a chrysography after 843. 
179 Tamże, s. 16: When we speak of “chrysography” we are speaking about the Byzantine phenomenon of mainly 
linear golden elements which appear in the drapery or wings of holy figures as a marker of divine radiance from 
this figure. But when eventually we will speak of “golden highlighting”, the golden light we see then on the 
drapery as executed especially by certain Italian painters, constitutes a reflection from a source external to the 
figure. 
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bizantyńskich obrazach po ikonoklazmie. Zabieg ten miał służyć wyróżnieniu tych figur, jak 

również oznaczać emanujący od nich blask boskiego światła, a więc – krótko mówiąc – miał 

być pozbawiony wszelkich związków z realistycznym modelunkiem światłocieniowym. Z kolei 

złote refleksy (golden highlighting) odniósł jedynie do malarstwa italskiego, gdzie miały 

obrazować padające na draperie światło, a więc stanowić formę modelunku 

światłocieniowego. Propozycje Foldy wydają się jednakże trudne do pełnej akceptacji, 

ponieważ zachowane dzieła są zbyt różnorodne, by łatwo poddać je tak jednoznacznej 

interpretacji. 

 

Il. 56, 56.1 
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 W malarstwie bizantyńskim modelunek chryzograficzny pokrywa szaty – lub tylko ich 

niewielkie partie – postaci zobrazowanych na niektórych z najstarszych ikon ze zbiorów 

klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Szczególnie dobrze zachował się w datowanej na VII 

wiek enkaustycznej ikonie z prorokiem Eliaszem (il. 56)180. Cienkie i ostro zakończone złote 

kreski gęsto pokrywają purpurowe płaszcz i spodnią tunikę z długimi wąskimi rękawami: 

niekiedy rozchodzą się z jednego miejsca promieniście, tworzą też wiązki złożone z niewielkiej 

liczby kresek – niektóre miękko i nieznacznie się wyginają – czasem także współtworzą kontury 

postaci. Utworzony z nich modelunek jest bardzo precyzyjny i wyrazisty, biegnie zgodnie z 

załamaniami szat i uplastycznia formę, podkreślając kształty ciała. Bez wątpienia także 

rozświetla dość ciemną sylwetkę proroka, a także nadaje je wyraźny rys dekoracyjności. 

Spośród znanych przykładów wczesnobizantyńskich, złoty modelunek na odzieniu Eliasza 

należy do wyjątkowo konsekwentnie i starannie wykonanych. 

 

Il. 57, 57.1 

 
180 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 42–43; ten sam, An Encaustic Icon with the Prophet 
Elijah at Mount Sinai, w: Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski, red. M.L. Bernhard, Warszawa 1966, s. 713–
733. 
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Być może podobną formę jak w ikonie z Eliaszem miał też złoty modelunek na chitonie 

i himationie Przedwiecznego (ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν; il. 57), lecz niestety zachował się on w 

znacznie gorszym stanie181. Tam jednak, gdzie złoto przetrwało, widać, że linie są niezwykle 

cienkie, odpowiadają również biegowi fałd, podkreślając również krągłości ciała. Można także 

założyć, że pierwotnie wrażenie złocistości ubioru było znacznie bardziej wyraziste niż 

obecnie: szata ma wprawdzie barwę ochrową, ale gęsto nałożone złote kreski mogły sprawiać, 

że wyglądała na złotą. Obraz ten, wykonany w technice enkaustycznej, datowany jest na wiek 

VII. W tym przypadku złoty modelunek może mieć również znaczenie symboliczne, odnoszące 

się do światła nadzmysłowego – światła, którym jest sam Bóg. Warto zauważyć, że zachowane 

szczątkowo tło za mandorlą także jest złote, stanowi więc kolejny wczesny przykład 

zastosowania go w malarstwie tablicowym. 

Złociste odzienie ma również Chrystus w scenie Wniebowstąpienia na przywoływanej 

już VI-wiecznej ikonie (il. 58). Tu złote kreski charakteryzuje wyraźna miękkość, ponieważ nie 

są tak ostre i cienkie jak w wyżej omówionych ikonach. Być może więc mamy tu do czynienia 

z farbą barwy złocistej ochry, która jedynie imituje pozłotę (Kurt Weitzmann pisze, że 

pierwotnie obraz był obficie pozłocony). Z tego też mogłaby wynikać i większa swoboda linii 

oraz malarskość form. Poza złotym modelunkiem ikonę tę generalnie cechuje złocista tonacja 

– dotyczy to także aniołów unoszących ciemną mandorlę i zaledwie tylko nakreślonych bielą, 

tak że wydają się wręcz bezcielesne. 

 

Il. 58 

 
181 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 41–42; K. Corrigan, Visualizing the Divine. An Early 
Byzantine Icon of the “Ancient of Days” at Mt Sinai, w: Approaching the Holy Mountain…, s. 285–303. 
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Il. 59, 60 

Złote, bardzo delikatne linie pokrywają także chiton i himation Chrystusa Emmanuela 

siedzącego na kolanach tronującej Marii (VI w.; il. 59)182. Zachowały się jedynie cienkie i proste 

kreski, które pierwotnie podkreślały także fałdy szat. Pozostałości złotego modelunku widać 

również na zaplecku tronu – złocenia te mogły nie tylko obrazować refleksy światła, ale też 

wskazywać na złoty charakter tego przedmiotu. Jeszcze mniejsze resztki złotych linii są dziś 

dostrzegalne na ikonie z Marią i Emmanuelem (VI w.; il. 60) znajdującej się obecnie w Kijowie 

(Музей Мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків)183. Są one na chitonie i maforionie oraz 

potamoi Chrystusa, w którego przypadku chryzograficzny modelunek może wiązać się również 

z dodatkowymi, symbolicznymi znaczeniami odnoszącymi się, mówiąc najogólniej, do Boga – 

czyli prawdziwej światłości. 

Zbliżone do omówionych powyżej formy złotego modelunku można dostrzec także na 

niektórych miniaturach Genesis Cottona w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej w Londynie (Cotton 

 
182 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 18–21; S.A. Boyd, Icon of the Virgin Enthroned 
between SS. Theodore and George, w: Age of Spirituality…, s. 533–534, nr 478. 
183 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 15–18; Byzantine Art in the Collections of Soviet 
Museums, red. A. Bank, przeł. L. Sorokina, Leningrad 1985, s. 289–290, il. 109. 
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Otho B VI, V lub VI w.; il. 61)184. Mimo znacznych zniszczeń ślady złoceń widoczne są na szatach 

i nimbach niektórych postaci. Tego rodzaju złocisty modelunek, wykonany z niewielkich 

kawałków złota płatkowego, pojawiał się także wcześniej w późnoantycznych miniaturach, jak 

na przykład w datowanym na około 400 rok egzemplarzu dzieł Wergiliusza (jest to wybór z 

Georgica i Aeneis) w zbiorach Biblioteki Watykańskiej (Vat. lat. 3225; il. 62–63)185. W tym 

dziele mają one formę niezbyt szerokich pasków – niekiedy zwężających się na końcach i ostro 

zakończonych – miewają też kształty zbliżone do kwadratu lub rombu. Złote kreski są tu dość 

subtelne i cienkie: w przypadku szat zasadniczo biegną zgodnie z ich fałdowaniem – choć 

niekiedy dość sztywno, ostro się załamują – w innych zaś przybierają kształty elementów, na 

które zostały nałożone. Najczęściej pokrywają szaty, ale zdarzają się także na: promieniach, 

tkaninach, zbrojach i innych elementach żołnierskiego ekwipunku, posągach, roślinności, 

dachówkach i meblach. Niewątpliwie zastosowanie złota sprawiło, że modelunek 

światłocieniowy jest wyrazistszy. Przydało ono obrazom też dekoracyjności. Tę późnoantyczną 

tradycję kontynuowano następnie w sztuce bizantyńskiej, także w okresie po ikonoklazmie, 

kiedy sztukę chryzografii znacznie rozwinięto. 

 

Il. 61 

 
184 Zob. M. Wenzel, Deciphering the Cotton Genesis Miniatures. Preliminary Observations Concerning the Use of 
Colour, „The British Library Journal” 1987, 13, 1, s. 79–100 [na temat użycia złota: s. 83–84]; H.L. Kessler, The 
Cotton Genesis, w: Age of Spirituality…, s. 457, nr 408; G. Bonner, The Cotton Genesis, „The British Museum 
Quarterly” 1962, 26, 1/2, s. 22–26; K. Weitzmann, Late Antique and Early Christian…, s. 72–75; J. Lowden, 
Concerning the Cotton Genesis and Other Illustrated Manuscripts of Genesis, „Gesta” 1992, 31, 1, s. 40–53; M. 
Giannoulis, The Book of Genesis, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 198–203. 
185 Zob. M. Bell, The Vergilius Vaticanus. “Aeneid”, w: Age of Spirituality…, s. 227, nr 203; K. Weitzmann, Late 
Antique and Early Christian…, s. 27, 32–39; 
Manuscript – Vat. lat. 3225, https://digi.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.3225, dostęp: 20.08.2019. 
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Il. 62, 62.1 

  

Il. 63, 63.1 

W okresie po ikonoklazmie złocisty modelunek znajdujemy nie tylko w ikonach, ale 

także w malarstwie książkowym oraz monumentalnym – mozaikowym i freskowym. Nie stał 

się on wprawdzie elementem zupełnie obiegowym, zwłaszcza jeśli chodzi o pokrywanie 

większych powierzchni i stosowanie wyrafinowanych form, z pewnością jednak nie należał do 

rzadkości, tak więc mimo wszystko można mówić o jego rozpowszechnieniu. Jaroslav Folda 

powiązał jego pojawienie się z rozwojem emalii komórkowej (cloisonné). Przy czym efekty 

chryzograficzne dzieł emalierskich (il. 64–65)186 uznał – jako wynikające wprost z techniki, 

 
186 Przywołane jako przykłady bizantyńskiej techniki emalii komórkowej medaliony z Chrystusem i Marią w 
ujęciach popiersiowych są datowane na około 1100 rok, pierwotnie zaś z 10 innymi (dziś brakuje trzech) 
współtworzyły ramę wokół ikony archanioła Gabriela. Obecnie znajdują się w zbiorach The Metropolitan 
Museum w Nowym Jorku; zob. Medallion with Christ from an Icon Frame, ca. 1100, 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464551, dostęp: 20.08.2019; Medallion with the Virgin 
from an Icon Frame, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464548, dostęp: 20.08.2019; H.C. 
Evans, Medallions from an Icon Frame, w: The Glory of Byzantium…, s. 346–347, nr 234. 
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polegającej na wydzielaniu za pomocą cienkich złotych blaszek niewielkich komórek, 

następnie zaś wypełnianych sproszkowanym szkłem o różnych barwach – za czysto formalne, 

natomiast te na obrazach zinterpretował jako przedstawienia nadnaturalnego, boskiego 

światła (the idea of chrysography as radiant holy light)187. Zupełnie więc inaczej niż w 

najwcześniejszych ikonach z Synaju, których złoty modelunek usytuował w kontekście 

kontynuacji tradycji malarstwa poźnoantycznego, gdzie miał służyć do budowania 

realistycznego modelunku światłocieniowego188. Teza ta nie przekonuje, ponieważ wydaje się, 

że to kontekst danego przedstawienia determinuje interpretację, która nadto może mieć 

różne, niewykluczające się poziomy, zarówno estetyczny i symboliczny. Ponadto 

zastanawiające jest, dlaczego złoty modelunek na szacie Chrystusa Emmanuela, wcielonego 

Logosu, dopiero w obrazie poikonoklastycznym – nie wcześniej – mógłby odnosić się do 

boskiego światła. 

 

Il. 64, 65 

 Wydaje się, że jeśli chodzi o estetyczne upodobania, to w odniesieniu do dzieł 

złotniczych i malarskich można mówić o ich wyraźnym podobieństwie, czego szczególnie 

wyrazistym przykładem są tak zwane „złote” ikony z Synaju, omówione na koniec tego 

rozdziału, niektóre z nich bowiem zdecydowanie przypominają dzieła złotnicze. Co do zaś 

 
187 Zob. J. Folda, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, s. 42. 
188 Zob. tamże, s. 22: […] a special external light illuminates the clothing of a figure which produces highlighting 
on the luxury garment. The highlighting appears either as dense striations on the weave of a light reflecting 
textile, as linear elements that run along the raised folds of the drapery, or as an orderly pattern of light that falls 
on the garments. In all of these cases, however, the highlighting is a development that emerges from the 
illusionistic tradition of late Antique painting in which golden highlights appear as the elegant result of external 
light that falls on these human figures. 
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rozwiązań formalnych w malarstwie po ikonoklazmie, modelunek chryzograficzny jawi się 

raczej jako kontynuacja i rozwinięcie wcześniejszych form niż bezpośrednie nawiązanie do 

emalii. Niewątpliwie w wielu przypadkach jego walory dekoracyjne są niezwykle wyraziste, 

choć – jak w okresie wczesnobizantyńskim – zasadniczo oddaje on bieg fałdów szat oraz 

kształty ciała. Nadto, biorąc pod uwagę jedynie formę, trudno przyjąć, że chryzograficzny 

modelunek w każdym przypadku miałby bezwzględnie stanowić zobrazowanie 

nadzmysłowego światła – nigdy zaś naturalnego – zwłaszcza że nierzadko charakter ukazanej 

sceny wyklucza tego rodzaju wyjaśnienia. Są one możliwe, ale muszą mieć uzasadnienie 

wynikające z charakteru danego przedstawienia. Można przy tym zauważyć, że autorzy 

bizantyńscy, gdy odnoszą się do dzieł sztuki, to w swych opisach wcale nie koncentrują się na 

wykładni symbolicznej, ale głównie na kwestiach, w dosłownym znaczeniu, estetycznych – 

αἰσθητά – a więc odbieranych zmysłami, w tym wypadku przede wszystkim wzrokiem189. Nie 

inaczej jest też, kiedy odnoszą się do wykorzystywanego w nich złota, co nieco szerzej zostanie 

poruszone w kolejnym rozdziale pracy. 

 

Il. 66 

 
189 Zob. Αἰσθητά. τὰ ὁρώμενα, τὰ πεφυκότα ταῖς αἰσθήσεσιν ὑποπίπτειν, οἷον χρῶμα καὶ σχῆμα καὶ ὄγκος καὶ 
ποικιλότης, καὶ ἀντιτυπία καὶ μαλακότης, ψόφοι καὶ ἀτμοὶ καὶ χυμοὶ, λειότης, τραχύτης καὶ τὰ τοιαῦτα, Iohannis 
Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, t. 1, red. J.A.H. Tittmann, Leipzig 1808, α, s. 89–90 (repr. 
Amsterdam 1967). 
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 Wyraźnie bardziej bezpośrednie inspiracje dziełami emalierskimi można zauważyć w 

przypadku dwóch miniatur z wizerunkami ewangelistów Marka (fol. 126r; il. 66) i Łukasza (fol. 

87v; il. 67) w tak zwanym Ewangeliarzu Ostromira – powstałym na Rusi Kijowskiej i datowanym 

na lata 1056–1057, a obecnie przechowywanym w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w 

Petersburgu (F.п. I.5)190. Obie postaci są tu obwiedzione złotym konturem, złoty modelunek 

składa się zaś z cienkich linii – z których część zakrzywia się haczykowato, inne z kolei tworzą 

formy „v”-kształtne lub „łezkowate” i lekko spiralne – gęsto pokrywających zwłaszcza 

powierzchnię szat. Nie formują one jednak zamkniętych komórek, ale dość swobodny i 

dekoracyjny rysunek. Złotą kreską, jak w emalii, wyodrębniono również partie ciała – także 

wołu – oraz włosów i zarostu, a także ornamenty na nimbach. Należy jednak dodać, że mimo 

bardzo wyrazistej ozdobności, złoty modelunek przydaje postaciom plastyczności, ponieważ 

wydobywa kształty ciała. 

 

Il. 67 

 
190 Zob. O.Z. Pevny, The Ostromir Lectionary, w: The Glory of Byzantium…, s. 294–296, nr 198. 
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Il. 68 

 

Il. 69 

W kontekście przywołanych stwierdzeń Foldy dotyczących znaczenia złotego 

modelunku w malarstwie po ikonoklazmie bardzo interesujący jest tetraewangeliarz Parisinus 

graecus 74 w kolekcji Francuskiej Biblioteki Narodowej (1101–1200)191. Znajdują się w nim 

liczne miniatury – ponad 370 – w których dość obficie wykorzystano złoto, w tym także w 

formie modelunku chryzograficznego. Jest on stosunkowo prosty, złożony z cienkich, prostych 

linii, które pokrywają przede wszystkim szaty, ale także skrzydła aniołów, a niekiedy również 

 
191 Zob. Grec 74, https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc23825r, dostęp: 20.08.2019; H. Omont, 
Évangiles avec peintures byzantines du XIe siècle. Tome I. Reproduction des 361 miniatures du manuscrit grec 74 
de la Bibliothèque nationale, Paris 1908; ten sam, Évangiles avec peintures byzantines du XIe siècle. Tome II. 
Reproduction des 361 miniatures du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque nationale, Paris 1908. 
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rośliny, elementy architektoniczne i przedmioty użytkowe, w czym wyraźnie przypomina 

wspomniane ilustrowane rękopisy późnoantyczne. 

Złote linie nie znajdują się tylko na strojach Chrystusa i apostołów, ale także na tych 

należących do postaci negatywnych, jak na przykład faryzeusze, oprawcy Jana Chrzciciela, 

potępieni w piekle, słudzy arcykapłana przybyli z Judaszem lub żołnierze pod krzyżem (il. 68–

72). Folda zaś chryzograficzny modelunek uznał za wyróżniający jedynie Chrystusa i anioły – 

czasami także świętych i Marię – i oznaczający blask boskiego światła. Wskazane przypadki z 

pewnością nie mieszczą się w ramach tej interpretacji, niemniej jednak Folda ma rację, jeśli 

chodzi o generalną zasadę, ponieważ złoty modelunek najczęściej wyróżnia wymienione przez 

niego postaci. Tu zaś Chrystusa i apostołów od innych odróżniają złote nimby, nie chryzografia. 

Wydaje się również, że w tym dziele bogate złocenia są po prostu formą modelunku 

światłocieniowego. Niewątpliwie też podnoszą walory dekoracyjne miniatur. Warto również 

zauważyć, że ich poziom artystyczny nie jest szczególnie wysoki, a mimo to nie brakuje w nich 

złota. Widać więc, że jego stosowanie nie było ograniczone jedynie do dzieł o najwyższym 

poziomie, jak na przykład omówiony wcześniej Menologion Bazylego II, a więc rękopis 

związany z dworem cesarskim, w którym złoto wykorzystano na szeroką skalę i z wielkim 

wyczuciem artystycznym. 

 

Il. 70 
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Il. 71; 72 

 

Il. 73 

 

Il. 74 

 Wykonany w konstantynopolitańskim klasztorze Studiosa (1066 r.), a dziś 

przechowywany w Bibliotece Brytyjskiej Psałterz Teodora (Add MS 19352)192 podobnie 

 
192 Zob. Ch. Barber, In the Presence of the Text. A Note on Writing, Speaking and Performing in the Theodore 
Psalter, w: Art and Text in Byzantine Culture, red. L. James, Cambridge 2007, s. 83–99; Ch. Barber, Readings in 
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stanowi dzieło świadczące o tym, że modelunek chryzograficzny w malarstwie miniaturowym 

nie należał do rzadkości oraz że nie był w nim stosowany oszczędnie, jedynie dla wyróżnienia 

najważniejszych postaci, jak wskazuje Folda. Również pod względem formy złoty modelunek 

w miniaturach tego rękopisu bliższy jest temu w dziełach późnoantycznych i 

wczesnobizantyńskiej, nie zaś przedstawieniom wykonanym w technice emalii. Marginesy 

tego manuskryptu zdobi 435 ilustracji, złoto wykorzystano w nich przede wszystkim do 

nimbów oraz modelunku chryzograficznego (il. 73–75), pod tym względem więc są one 

skromniejsze od tych w omówionym wyżej paryskim tetraewangeliarzu, gdzie złoto pokrywa 

większe partie, na przykład całe szaty. W Psałterzu Teodora złoty modelunek jest niezbyt 

skomplikowany, ponieważ budują go jedynie proste i bardzo cienkie kreski, które pokrywają 

szaty różnych postaci, między innymi Chrystusa (fol. 149 r; il. 73), króla Dawida (fol. 114 r; il. 

74), Mojżesza i Izraelitów (fol. 143r; il. 75). Choć jest dość skromny, przydaje ilustracjom 

ozdobności. 

 

Il. 75 

Można także zauważyć, że modelunek światłocieniowy uzyskiwany zarówno za 

pomocą złota, jak i w bardziej standardowy sposób, na przykład przy użyciu białej farby, 

przybiera zbliżone formy: pogrubionych linii – prostych lub wygiętych w zależności od 

lokalizacji – od których odchodzi kilka krótszych, prostopadłych lub pochylonych pod kątem 

ostrym, co czasem przypomina grzebień. Efekt ten dobrze obrazują poniższe miniatury z 

datowanego na około 1084 rok rękopisu w zbiorach Dumbarton Oaks Museum (MS 3), 

 
the Theodore Psalter, w: Theodore Psalter E-Facsimile, red. ten sam, Champaign 2000, s. 1–33 [CD ROM]; J.C. 
Anderson, The Theodore Psalter, w: The Glory of Byzantium…, s. 98–99, nr 53; ten sam, On the Nature of the 
Theodore Psalter, „The Art Bulletin” 1988, 70, 4, s. 550–568; Ch. Walter, Pictures of the Clergy in the Theodore 
Psalter, „Revue des études byzantines” 1973, 31, s. 229–242. 
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zawierającego Psałterz oraz Nowy Testament193: na pierwszej ukazano tonącą armię faraona, 

przy czym na pancerzu faraona jest złote kreskowanie, a na ramieniu innej postaci białe (fol. 

72r; il. 76), na drugiej Izraelitów czekających na Mojżesza, który otrzymuje od Boga Prawo (fol. 

73r; il. 77), na trzeciej zaś Marię z dolnej części kompozycji ze sceną Zwiastowania (fol. 80v; il. 

78). Wydaje się zatem, że modelunek chryzograficzny zasadniczo stanowił sposób na 

przedstawienie w obrazie – nierzadko w wyrafinowanej formie – gry świateł na różnych 

powierzchniach, zwłaszcza tkaninach – złoto podkreślałoby wówczas ich połyskliwość – lub 

elementach metalicznych. Ponadto chryzografia ze względu na wykorzystywanie kawałków 

złota nie tylko obrazuje światło, ale także odbija to rzeczywiste. 

 

Il. 76 

 

Il. 77, 78 

 
193 Zob. Psalter and New Testament in Greek (Dumbarton Oaks MS 3), BZ.1962.35, http://nrs.harvard.edu/urn-
3:DOAK.MUS:9649615, dostęp: 20.08.2019. 
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Chryzografia niewątpliwie jednak stanowiła specjalną formę przedstawiania w obrazie 

modelunku światłocieniowego, stąd dzieła, w których wykorzystano tę metodę – zwłaszcza na 

większej powierzchni, a nie jedynie dla detali – przyciągają szczególną uwagę. Być może 

dlatego też istnieje tendencja niejako odgórnego przypisywania złotemu modelunkowi 

znaczenia symbolicznego – przede wszystkim kojarzenia go z blaskiem boskiego światła. Gdy 

jednak przyjrzeć się przedstawieniom, trudno uchwycić jakąś ogólniejszą zasadę, według 

której go wykorzystywano. Obserwujemy go zarówno w ujęciach reprezentacyjnych, jak i 

narracyjnych, historycznych, a także osadzonych w przestrzeni eschatologicznej. Ponadto 

zdarza się, że w malarstwie miniaturowym modelunek chryzograficzny pokrywa szaty postaci 

wszystkich kategorii – nie tylko Chrystusa, Marii, świętych i aniołów – oraz różne przedmioty i 

roślinność, co cechuje niektóre z ilustrowanych rękopisów późnoantycznych. Stąd też wydaje 

się, że poza przedstawianiem efektów światłocieniowych miał on również podnosić walory 

dekoracyjne przedstawień. Zwrócenie uwagi na ten aspekt jest tym istotniejsze, gdy wziąć pod 

uwagę, że bizantyńskich autorów, jak wynika z ich tekstów, szczególnie interesowały kwestie 

estetyczne. Dlatego też można sądzić, że szeroka skala wykorzystywania złota w malarstwie – 

w tym w formie modelunku chryzograficznego – była przede wszystkim wynikiem określonych 

upodobań, a nie postrzegania złota jako obrazu nadnaturalnego światła. Pierwszorzędne 

znaczenie miało więc piękno, zaś interpretacje symboliczne, możliwe w niektórych 

przypadkach, zajmowały dalszy plan. 

 

Il. 79, 80 
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Podczas gdy w malarstwie książkowym modelunek chryzograficzny był zazwyczaj 

stosunkowo prosty, tak w tablicowym bywał niekiedy bardzo wyrafinowany, czego najlepszym 

przykładem jest omówiona na początku synajska ikona Zwiastowania. Zwykle jednak nie 

osiągano aż tak kunsztownych efektów. I w tym przypadku interesujących przykładów mogą 

dostarczyć zbiory synajskie. Do nich bowiem należy ikona z archaniołem Michałem i mnichem 

donatorem (pocz. XIII w.; il. 79)194. Pod względem złotego modelunku stanowi niemal 

przeciwieństwo przywołanego Zwiastowania, ponieważ jest on właściwie pozbawiony 

subtelności – składa się ze stosunkowo dużych form o prostych kształtach. Zasadniczo oddają 

poszczególne części ciała i jego układ, jednakże ich rozmiar i niezbyt duże zagęszczenie 

świadczą o mniejszym poziomie artystycznym. 

Inaczej kwestia chryzografii prezentuje się w XIII-wiecznej ikonie archanioła Gabriela 

(il. 80)195. Złotem naznaczono płaszcz i potamos chitonu, a także pióra w górnej części skrzydeł. 

Można zauważyć, że jak refleksy na szacie spodniej wykonano bielą, tak na himationie złotem. 

Zasadniczo zbudowano je w oparciu o zróżnicowane formy „grzebieniowate”, ponieważ 

zwykle z podłużnego – wąskiego prostokąta lub elementu zbliżonego do trójkąta – rozchodzą 

się krótkie, ostro zakończone „zęby”. W miejscach szczególnie pofałdowanych są one jednak 

wyraźnie zmodyfikowane, tak że linie załamują się (nad prawą dłonią) lub przyjmują bardziej 

płynny kształt (przy lewej ręce u dołu). W rezultacie anioł prezentuje się niezwykle elegancko. 

Warto przy tym dodać, że chryzograficzny modelunek często wyróżnia anioły, na co słusznie 

zwraca uwagę Folda. W ich przypadku możliwe są także dalsze poziomy interpretacji, 

ponieważ w źródłach – o czym jeszcze będzie mowa – nierzadko podnoszona jest kwestia ich 

świetlistej natury. 

Pozostając w kręgu malarstwa ikonowego, warto przywołać późną, datowaną na lata 

około 1350–1375, ikonę ze sceną Anastasis oraz niewiastami u grobu, która znajduje się w 

zbiorach Walters Art Museum w Baltimore (il. 81)196. Tutaj bogaty i dość subtelny złoty 

modelunek pokrywa ciemny chiton i himation Chrystusa. Kreski są nałożone na tyle gęsto, że 

szata wydaje się niemal złota, a na pewno niezwykle rozświetlona. Dzięki nim wydobyte są 

 
194 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 400, XII.70; Ch. Barber, Archangel Michael with Donor Monk, 
w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 150–151, nr 12. 
195 Zob. G.R. Parpulov, Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 387, XII.220.5 [parą do tego obrazu jest ikona 
archanioła Michała, zob. tamże, XII.220.4]; V.N. Marinis, Icon with the Archangel Gabriel, w: Byzantium. Faith 
and Power (1261–1557), red. H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 384–385, nr 240. 
196 Zob. Resurrection of Christ, https://art.thewalters.org/detail/9120/resurrection-of-christ/, dostęp: 
20.09.2019. 
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kształty ciała oraz załamania draperii, z drugiej zaś strony mogą one również podkreślać boską 

naturę Chrystusa, który swym zmartwychwstaniem umożliwił zbawienie ludzkości, po którą 

przybył, niszcząc wrota Hadesu. Obraz ten więc pokazuje, że chryzografia może mieć znaczenie 

zarówno estetyczne, jak i symboliczne. Warto również zauważyć, że ze złota wykonano także 

cienkie promienie światła bijącego od Chrystusa. Złote kreski znaczą także skrzydła anioła przy 

grobie. 

 

Il. 81, 81.1 

Formy chryzograficznego modelunku znane z malarstwa książkowego i tablicowego 

odtwarzane były również w technice mozaikowej. Dobry przykład ich zastosowania stanowią 

mozaiki w ufundowanym przez cesarza Konstantyna IX Monomacha kościele Nea Moni na 

Chios (1049–1055)197. Występują one tu w wielu miejscach, nie jedynie w – najczęściej 

wskazywanej – scenie Anastasis (il. 82). Zresztą chryzograficzny efekt nie ogranicza się do 

chitonu i himationu Chrystusa tylko w tej kompozycji – tu pokrywa także suknię i maforion 

Ewy (il. 83) – gdyż obserwujemy go też w innych, na przykład w Chrzcie w Jordanie (tu szaty 

trzymają anioły), Modlitwie w Ogrodzie Oliwnym (il. 84) lub Pocałunku Judasza (il. 85), jak 

również na odzieniu innych postaci, Marii i świętych. Jeśli zaś chodzi o zastosowane kształty – 

 
197 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 337–339; C.L. Connor, Saints and Spectacle…, s. 29–33; Ντ. 
Μουρίκη, Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, t. 1–2, Αθήνα 1985. 
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ułożone ze złotych tesser – przypominają one formy znane z malarstwa tablicowego i 

miniaturowego, składają się więc głównie z nieco szerszych pionowych elementów, 

czworokątnych lub trójkątnych, od których odchodzą cieńsze i krótsze poziome kreski. Nie 

brakuje też linii zaokrąglonych i o nieznacznie zaoblonym biegu, które podkreślają układ 

draperii oraz ciała. 

 

Il. 82 

 

Il. 83, 84 



94 
 

 

Il. 85 

 Efekt chryzograficznego modelunku uzyskanego za pomocą złotych kostek 

mozaikowych wykorzystano również w scenie Anastasis w kościele Świętych Apostołów w 

Tesalonice. Są one datowane na początek XIV wieku (lata 1310–1314 lub ok. 1329 r.), a pod 

względem stylistycznym porównywane z XIV-wiecznymi mozaikami w Konstantynopolu, 

zwłaszcza z Chorą198. Niestety przetrwały one szczątkowo, bardzo duże ubytki znajdują się w 

partii tła, jedynie gdzieniegdzie zachowane tessery pozwalają domyślać się, że pierwotnie było 

ono złote, nie wiadomo jednak, kiedy i dlaczego zostały one usunięte199. Być może w okresie, 

 
198 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 457–458; ta sama, The Mosaics of the Church of the Holy 
Apostles. Byzantine Mosaics in the Fourteenth Century, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited…, s. 119–129; 
Ch. Mavropoulou-Tsioumi, Holy Apostles, w: Mosaics of Thessaloniki…, s. 298–353. 
199 Zob. L. James, The Mosaics of the Church of the Holy Apostles…, s. 126; Ch. Bakirtzis, P. Mestora, Ou sont-elles 
passées, les tesselles en verre et or? Le cas de l'église des Saints-Apôtres de Thessalonique, w: Marmoribus vestita. 
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gdy kościół przestał pełnić swoje funkcje – pomiędzy rokiem 1520 a 1530 zamieniono go na 

meczet – wydobyto je i użyto w innym miejscu. Z ocalałych przedstawień wynika, że złoty 

modelunek pokrywa jedynie szaty Chrystusa zstępującego do otchłani (il. 86). W scenie 

Wjazdu do Jerozolimy ubrany jest w szafirowy himation, zaś w Przemienieniu na górze Tabor, 

zgodnie z ewangelicznym przekazem, ma szaty białe. Z kolei w kopule odzienie Pantokratora 

jest szafirowe – jedynie chiton zdobi złoty potamos. W Anastasis szaty Chrystusa zaś są 

jasnobłękitne i ze złotym modelunkiem, dzięki któremu wydają się szczególnie jaśniejące. Poza 

tym, jak w ikonie z Walters Art Museum, biją od niego złote promienie. Mamy tu więc kolejny 

przykład zastosowania modelunku chryzograficznego w scenie Anastasis, co dodatkowo 

uprawomocnia interpretacje, w których odnosi się go do blasku boskiego światła. 

 

Il. 86 

 Złoty modelunek z kostek mozaikowych jest obecny również w mniejszej skali na 

obrazach tablicowych. Warto w tym kontekście przywołać dwie ikony ukazujące Marię w typie 

Eleusy: pierwsza pochodzi z końca XIII wieku (Ateny, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο; il. 

 
Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi, t. 1, red. O. Brandt, Ph. Pergola, Watykan 2011, s. 55–66 (Studi di 
antichità cristiana 63). 
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87)200, druga zaś z początku XIV (Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art; il. 88)201. Ta 

przechowywana w Atenach, gdzie Maria dookreślona jest epitetem ἡ Ἐπίσκεψις, ukazuje dość 

standardowe formy: głównie krótkie, cienkie linie wychodzące od innej, dłuższej i względem 

nich poziomej. Co istotne, modelunek ten nie ogranicza się himationu do Chrystusa 

Emmanuela, ale znaczy także suknię i maforion Marii – szaty te są ciemnoszafirowej barwy – i 

jest dość obfity, przez co wyraźnie rozjaśnia stroje postaci, zwłaszcza Marii. Znacznie bardziej 

zaskakująca jest ikona ze zbiorów nowojorskich. Refleksy bowiem budują nie kostki, ale 

podłużne, cienkie kawałki spłaszczonego srebrnego drutu, pozłoconego metodą ogniową202. 

Zbudowany z nich modelunek jest bardzo prosty, złożony jedynie z lekko zakrzywionych linii, 

które rozłożone bardzo oszczędnie. Jak w poprzednim obrazie, pokrywa on szaty obojga, 

Chrystusa i Marii. 

 

Il. 87, 88 

 
200 Zob. K.Ph. Kalafati, Icons, w: The World of the Byzantine Museum, red. F. Boubouli, przeł. J. Davis, Athens 
2004, s. 142, nr 113; M. Acheimastou-Potamianou, Icons of the Byzantine Museum of Ahtens, przeł. D. Hardy, 
Athens 1998, 34–35, nr 7. 
201 Zob. P. Dandridge, H.C. Evans, Icon with the Virgin Eleousa, w: Byzantium. Faith and Power…, s. 217–218, nr 
128. 
202 Zob. tamże, s. 218, przyp. nr 4. 
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Il. 89, 90 

 Należy zauważyć, że wbrew temu, co zasugerował Folda, chryzograficzny modelunek 

na szatach Marii nie należy do zupełnych rzadkości. Wprawdzie najczęściej pokrywa szaty 

Chrystusa, jednakże zdecydowanie nie był ograniczony do tylko tej jednej postaci. Pierwszy z 

przykładów stanowi miniatura (fol. 10v) w typikonie wydanym dla konstantynopolitańskiego 

klasztoru Marii Pewnej Nadziei (ἡ Βέβαια Ἔλπις), dziś przechowywanym w oksfordzkiej 

Bodleian Library (Lincoln College, gr. 35; pocz. XIV w.; il. 89)203. Ukazano na niej stojącą Marię 

– wizerunek jej opatrzono inskrypcją zgodną z wezwaniem konwentu – która trzyma na 

prawym ramieniu Chrystusa Emmanuela. Szaty obojga pokrywa bogaty złoty modelunek. 

Najlepiej zachował się na ciemnopurpurowym maforionie, gdzie wyraźnie widać, że składa się 

on głównie z prostych, pionowych linii, od których odchodzą krótsze poziome. Na podstawie 

zniszczeń warstwy malarskiej można wnioskować, że kartę najpierw pozłocono, następnie zaś 

 
203 Zob. J. Ball, The Group Portrait in the Lincoln typicon. Identity and Social Structure in a Fourteenth-Century 
Convent, „Journal of Medieval Monastic Studies” 2016, 5, s. 139–164; N. Gaul, Writing “with Joyful and Leaping 
Soul”. Sacralization, Scribal Hands, and Ceremonial in the Lincoln College Typikon, „Dumbarton Oaks Papers” 
2015, 69, s. 244–271; C. Hennessy, The Lincoln College Typikon. Influences of Church and Family in an Illuminated 
Foundation Document for a Palaiologan Convent in Constantinople, w: Under the Influence. The Concept of 
Influence and the Study of Illuminated Manuscripts, red. A. Bovey, J. Lowden Turnhout 2010, s. 97–109. 
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na pokrytej złotem powierzchni namalowano obie postaci, po czym część farby zdrapano, 

odsłaniając pozłotę, dzięki czemu uzyskano gęsty i precyzyjny modelunek chryzograficzny, 

który znacząco podnosi walory dekoracyjne miniatury. W ten sposób też mniej złota ukryte 

jest pod warstwą farby. 

Drugi przykład to namalowany w technice freskowej wizerunek Marii Orantki 

umieszczony w konsze apsydy klasztornego kościoła Zbawiciela w Deczanach (1346–1347; il. 

90)204. Spośród technik malarskich fresk stanowi tę, w której złotem posługiwano się na 

mniejszą skalę, ograniczając się do niektórych elementów, przez co nie jest ono decydujące 

dla wyrazu estetycznego, zwłaszcza że w przeciwieństwie do mozaik zasadniczo nie używano 

go w partii tła. Tym bardziej więc warto zwrócić uwagę, że niekiedy modelunek 

chryzograficzny wykonywano również w malarstwie freskowym, nie zawsze jednak można 

obserwować go w tak dobrym stanie zachowania jak w przywołanych Deczanach. Tu bardzo 

drobne i cienkie złote kreski nałożono zarówno na purpurowy maforion, jak i na szafirową 

suknię Marii. Tworzą one niezwykle subtelny wzór o dość prostych formach. Rozświetla on 

stosunkowo ciemne szaty, dzięki czemu sprawiają wrażenie, że wykonano je z kosztownej, 

połyskliwej tkaniny. 

 

Il. 90.1 

 
204 Zob. Манастир Дечани, https://www.blagofund.org/Archives/Decani/sr/index.html, dostęp: 20.08.2019 [tu 
też więcej fotografii]. 
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Il. 91 

 

Il. 92, 93 
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W kontekście modelunku chryzograficznego stosowanego we freskach – jak i ogólnie 

złoceń – interesujące są malowidła w kościele Mikołaja Orphanosa w Tesalonice (pocz. XIV 

w.)205, ponieważ dość dobrze zachowała się w nim pozłota. Tak więc drobne, bardzo cienkie 

złote kreski zdobią nie tylko maforion i suknię Marii Orantki – jak we freskach w Deczanach – 

którą ukazano w konsze bocznej apsydy, ale również szaty i skrzydła adorujących ją 

archaniołów Michała i Gabriela (il. 91). Złote są również gwiazdy na szafirowym tle oraz nimby. 

Złocenia zachowały się także w innych przedstawieniach, jak na przykład w Pokłonie Trzech 

Mędrców, gdzie modelunek chryzograficzny pokrywa maforion Marii, jak i szaty Chrystusa 

Emmanuela oraz skrzydła anioła (il. 92). Cienkie, złote kreski znaczną też tron. Także 

purpurowe colobium Chrystusa, które nosi w scenie Naigrawania się ma subtelny, złoty 

modelunek, który zapewne miał podkreślać drogocenność szaty (il. 93). Warto przy tym 

zauważyć, że kościół Mikołaja Orphanosa jest dość mały, a w jego wnętrzu jest stosunkowo 

ciemno. Mimo to nawet niewielka ilość światła sprawia, że złote elementy błyszczą i stają się 

dobrze widoczne. Dlatego też wydaje się, że złocenia nie tylko zwiększają walory dekoracyjne 

przedstawień, ale również je rozjaśniają za sprawą właściwej dla złota zdolności do odbijania 

światła. 

Efekty zbliżone do występującego w malarstwie modelunku chryzograficznego 

występują także w rzemiośle artystycznym. W tym kontekście warto wskazać na tak zwane 

Drzwi Lichaczowskie (Лихачевские двери – określane tak od nazwiska kolekcjonera, Mikołaja 

P. Lichaczowa, który zakupił je w 1898 r. do swych zbiorów), czyli drzwi ikonostasu, które 

pierwotnie być może znajdowały się w soborze Mądrości Bożej w Nowogrodzie (il. 94). Datuje 

się na lata 30–50 XIV wieku i łączy z Nowogrodem – pracownią, która w latach 1335–1336 

wykonała drzwi do tej samej świątyni (tzw. Васильевские врата; zwane tak, ponieważ 

zamówił je metropolita Nowogrodu i Pskowa, Wasyl Kalika (1330–1352))206. Są one drewniane 

i obite miedzianą blachą – w tym sześcioma plakietami ukazującymi Zwiastowanie oraz 

Ewangelistów w swych pracowniach. Przedstawienia – jak również ornamenty na 

obramieniach – wyglądają jak złoty rysunek, ponieważ wyryto je na blasze a następnie 

 
205 Zob. Χ. Μπακιρτζής, Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Οι τοιχογραφίες, Αθήνα 2003; Ά. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη. Συμβολή στη μελέτη της Παλαιολόγειας ζωγραφικής 
κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986. 
206 Zob. S. Bukhman, Iconostasis Doors with the Annunciation and the Four Evangelists, w: Byzantium. Faith and 
Power…, s. 127–128, nr 63; В.Н. Лазарев, Русская средневековая живопись. Статьи и исследования, Москва 
1970, s. 209–212 [tu też o drzwiach, które ufundował Wasyl Kalika, s. 179–209]. 
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pozłocono w technice ogniowej (z użyciem amalgamatu), tak że głównym środkiem wyrazu 

jest linia. Na szatach zaś najlepiej widoczne są formy charakterystyczne dla modelunku 

chryzograficznego wykorzystywanego w malarstwie. 

 

Il. 94 
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Il. 95 

Złoty modelunek – choć w nieco mniej wysublimowanej postaci niż w Drzwiach 

Lichaczowskich – pokrywa także szaty Jana Chrzciciela, aniołów i zgromadzonych nad brzegiem 

Jordanu mężczyzn ukazanych na plakiecie ze sceną Chrztu Chrystusa (il. 95). Jest ona łączona 

ze Starym Riazaniem i datowana na XIII wiek. Wskazuje się również, że pierwotnie zdobiła ona 

drzwi. Należy bowiem zauważyć, że technika zdobnicza polegająca na wykonywaniu złoconych 

przedstawień na miedzi była na Rusi popularna i być może znana jeszcze przed najazdem 

mongolskim. W tym przypadku blacha została nadto zaczerniona – przy użyciu odpowiednio 

przygotowanego pokostu – przez co tło jest czarne207. W omówionych wcześniej drzwiach z 

Nowogrodu zachowano naturalną barwę miedzi. 

 Chryzograficzny modelunek wprawdzie nie pojawia się w każdym bizantyńskim 

obrazie, należy jednak podkreślić, że nie należy do zupełnej rzadkości – przykładów można 

przywołać znacznie więcej. Jest on obecny już w niektórych najstarszych ikonach ze zbiorów 

synajskich, po ikonoklazmie zaś obserwuje się go nie tylko w obrazach tablicowych, ale także 

 
207 Zob. I. Sumina, The Baptism of Christ, w: Byzantium. Faith and Power…, s. 126–127, nr 62; 
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książkowych i monumentalnych – mozaikowych i freskowych. Co więcej, w tym okresie 

wcześniejsze formy zostały rozwinięte, przyjmując niekiedy bardzo wyrafinowane formy, 

których czołowym przykładem jest „złota” ikona Zwiastowania z synajskiego klasztoru. Warto 

również podkreślić, że na znaczną skalę modelunek chryzograficzny wykorzystywano w 

ilustrowanych rękopisach poikonoklastycznych, ponieważ w nich złote kreskowanie nałożone 

bywa na odzienie bohaterów wszystkich kategorii – nie jedynie tych o największej randze – a 

także na elementy przyrody i architektury. Tego rodzaju podejścia charakteryzuje niektóre 

rękopisy późnoantyczne, gdzie złocono różne elementy świata przedstawionego, nie tylko 

szaty. Z kolei w ikonach i w malarstwie monumentalnym modelunek chryzograficzny zdobi 

odzienie przede wszystkim Chrystusa, Marii, archaniołów i świętych. Najbardziej 

skomplikowane i złożone jego formy pojawiają się zwłaszcza w obrazach tablicowych. Można 

przy tym zauważyć, że modelunek chryzograficzny w czasach poikonoklastycznych nie utracił 

swych związków z tradycją późnoantyczną, o czym świadczy podstawowy zasób 

wykorzystywanych form. 

Podstawową funkcją modelunku chryzograficznego było przedstawianie światła, do 

pewnego stopnia był więc wyrazem realizmu przedstawieniowego, zwłaszcza gdy wziąć pod 

uwagę naturalną dla złota zdolność odbijania światła. Niewątpliwie jednak nie bez znaczenia 

był efekt dekoracyjności, jaki uzyskiwano dzięki złoceniom. Nierzadko chryzograficzne formy 

pokrywają gęsto powierzchnie, tworząc wyrafinowany wzór, który nie ogranicza się do 

podkreślenia fałdowania szat, lecz wydaje się abstrakcyjną ozdobą. Jeśli zaś chodzi o 

podkreślane przez Jaroslava Foldę znaczenie symboliczne, to wydaje się, że nie należy 

przypisywać go z góry każdemu przedstawieniu – by tylko wskazać na najbardziej jaskrawe 

wyjątki w postaci choćby oprawców Chrystusa – ponieważ zawsze najistotniejszy i decydujący 

pozostaje kontekst danego obrazu. Powyższe wstępne obserwacje zdecydowanie wymagają 

dalszych, bardziej pogłębionych badań. 

4. ZŁOTO I REALIZM PRZEDMIOTOWY 

Do najistotniejszych zastosowań złota w malarstwie bizantyńskim niewątpliwie należało 

również uzyskiwanie dzięki niemu efektu realizmu przedmiotowego, ponieważ używano go do 

ukazywania w obrazach rzeczy, które w rzeczywistości były złote lub które za sprawą swej 

barwy lub połysku mogły sprawiać wrażenie złotych. Na pierwszą z wyróżnionych kategorii, 

odnoszącą się do przedmiotów ze złota, składają się przedstawienia przede wszystkim: szat, 
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insygniów władzy, biżuterii, opraw kodeksów, naczyń, paramentów liturgicznych oraz 

elementów wyposażenia wnętrz i architektury. Z drugą, związaną z przedmiotami pozornie 

złotymi, dla których malarskiego ukazania adekwatnym środkiem wydaje się złoto, wiążą się 

przedstawienia zwłaszcza gwiazd oraz światła w postaci nimbów, promieni i mandorli, 

niekiedy także włosów oraz piór. 

Należy podkreślić, że na polu realizm przedmiotowego malarstwo bizantyńskie 

charakteryzuje się niezwykłą konsekwencją w stosowaniu złota, ponieważ w wyżej 

wymienionych kontekstach występowało już w okresie wczesnobizantyńskim, kiedy 

wykorzystywanie złota było jeszcze dość ograniczone, czego najbardziej znamiennym 

przykładem jest miniatorstwo. W przypadku jednak dążenia do realizmu przedmiotowego 

złoto od samego początku pojawia się we wszystkich rodzajach malarstwa, tak że można 

mówić tu o wyjątkowej konsekwencji, ponieważ to zastosowanie złota nie podlegało 

znaczącym zmianom przez cały okres rozwoju sztuki bizantyńskiej. Badacze zaś, choć 

dostrzegają generalną dbałość artystów bizantyńskich o realizm przedmiotowy208, nie zajmują 

się artystycznymi sposobami jego osiągania, stąd też nie poświęcają uwagi roli złota w tym 

kontekście. Kwestia ta warta jest dokładnych badań, jednakże ze względu na jej obszerność 

zostaną tu jedynie zarysowane główne zagadnienia. 

W ramach pierwszej grupy, związanej ze stosowaniem złota przy obrazowaniu 

przedmiotów z niego wykonanych, ważne miejsce zajmują przedstawienia szat z kosztownych 

i połyskliwych tkanin. Mamy tu do czynienia zarówno z ukazywaniem strojów antykizujących, 

jak i bardziej konkretnych, specyficznych dla określonych czasów. W pierwszym przypadku są 

to zwłaszcza szaty Chrystusa – złoto miało ogólnie wskazywać na ich wspaniałość – w drugim 

zaś przede wszystkim stroje cesarskie, nierzadko szczegółowo oddane. Jeśli chodzi o 

Chrystusa, zwykle złoto ogranicza się do potamoi chitonu, niekiedy jednak bywa on – wówczas 

często wraz z himationem – złocisty, takie rozwiązanie znajdujemy na przykład w miniaturach 

VI-wiecznego purpurowego Ewangeliarza z Synopy (Paryż, Bibliothèque nationale de France, 

Suppl. gr. 1286, fol. 15r), między innymi w scenie Rozmnożenia chleba i ryb (il. 96)209. Złoty jest 

 
208 Zob. zwł. M.G. Parani, Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material Culture and Religious 
Iconography (11th–15th Centuries), Leiden–Boston 2003 (The Medieval Mediterranean 41). 
209 Zob. H.C. Evans, Leaves from the Purple Vellum. B. Cosex Sinopensis, Matthew 15:19–28, 16:3–10, w: , 
Byzantium and Islam…, s. 41, nr 21B; I. Spatharakis, Early Christian Illustrated Gospel…, s, 102–105; H.L. Kessler, 
Codex Sinopensis, w: Age of Spirituality…, s. 491–492, nr 442; A. Grabar, Les peintures de l'Évangéliaire de Sinope 
(Bibliothèque nationale, Suppl. gr. 1286), Paris 1948. 
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również nimb, w innych przedstawieniach poza tym elementami – co charakterystyczne dla 

wczesnobizantyńskich iluminacji – złote są jeszcze tylko drobne ozdoby strojów. 

 

Il. 96 

Interesujących przykładów dostarczają także mozaiki, gdzie na połyskującej 

powierzchni złotych szat ciemnymi kostkami zaznaczane są fałdy tkaniny oraz miejsca 

zacienione, dzięki czemu nie powstaje niezróżnicowana, monotonna płaszczyzna. W ten 

sposób ukazano Chrystusa Emmanuela na kolanach tronującej Marii w konsze apsydy kościoła 

Mądrości Bożej w Konstantynopolu (866–867)210. Tu nadto szczególnie rozjaśnione miejsca 

zostały zaakcentowane srebrnymi tesserami – cienie to kostki odwrócone211 – złotymi zaś 

zaznaczono połyskujące pasma włosów Chrystusa (il. 97–98). W podobny sposób oddano jego 

chiton i himation w mozaice z cesarzami Konstantynem i Justynianem w tympanonie 

południowo-zachodniego westybulu w tym samym kościele (ok. 880–900; il. 99)212. Jako inny 

przykład warto wskazać również Chrystusa w scenie Wniebowstąpienia w kopule kościoła 

Mądrości Bożej w Tesalonice (ok. 885 r.; il. 100), gdzie też wykorzystano srebrne tessery213. 

 
210 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, 317–319; J. Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, s. 118; N. Oikonomidès, Some Remarks on the Apse Mosaic of St. Sophia, „Dumbarton Oaks Papers” 
1985, 39, s. 111–115; C. Mango, E.J.W. Hawkins, The Apse Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Report on Work 
Carried out in 1964, „Dumbarton Oaks Papers” 1965, 19, s. 115–151. 
211 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 85 [informacja zawarta przy il. 44]. 
212 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 325. 
213 Zob. Ch. Mavropoulou-Tsioumi, Hagia Sophia, w: Mosaics of Thessaloniki…, s. 258–294. 



106 
 

Podobny sposób różnicowania – z zastosowaniem srebrnych kostek –złotej powierzchni szaty 

Chrystusa wykorzystano później na przykład w przedstawieniu stojącej Marii z Emanuelem na 

rękach w naosie kościoła Chora w Konstantynopolu (1315–1321; il. 101)214. W złote szaty 

Chrystus ubrany jest także w mozaice ukazującej Anastasis w kościele w Dafni (ok. 1100; il. 

102)215, fałdy oddano tam za pomocą ciemnoochrowych tesser. Takie same nosi też w scenie 

z apostołem Tomaszem. Można zatem zauważyć, że złoty strój najczęściej charakteryzuje 

Chrystusa przedstawionego pod postacią Emmanuela oraz w scenach dotyczących wydarzeń 

po zmartwychwstaniu. Niekiedy jednak w tych kontekstach stosowano modelunek 

chryzograficzny, czego przykłady omówiono w poprzednim podrozdziale. 

 

Il. 97, 98 

 
214 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 453–457. Kościołowi temu poświęcona jest 4-tomowa 
monografia: The Kariye Djami, t. 1–3, red. P.A. Underwood, New York 1966 (Bollingen Series 70); The Kariye 
Djami, t. 4, red. P.A. Underwood, Princeton 1975. Materiały związany między innymi z konserwacją tej świątyni 
udostępnia Columbia University: 
Restoring Byzantium, http://www.columbia.edu/cu/wallach/exhibitions/Byzantium/, dostęp: 20.08.2019. Zob. 
także Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration, red. H.A. Klein, 
R.G. Ousterhout, New York 2004. 
215 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 339–344; C.L. Connor, Saints and Spectacle…, s. 33–39; R. 
Cormack, Rediscovering the Christ Pantocrator at Daphni, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 
2008, 71, s. 55–74; A. Frolow, La date des mosaïques de Daphni, „Revue Archéologique” 1962, t. 2, s. 183–208; 
E. Diez, O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece…; Γ. Λαμπάκης, Η Μονή Δαφνίου μετά τάς επισκευάς, Αθήνα 
1899; G. Millet, Le Monastère de Daphni. Histoire, architecture, mosaïques, Paris 1899. 
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Il. 99 

 

 

Il. 100 
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Il. 101, 102 

 

Il. 103 
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Il. 104 

 Wielu przykładów potwierdzających istotną rolę złota w uzyskiwaniu realizmu 

przedmiotowego dostarczają mozaiki z cesarskimi wizerunkami, które zachowały się w 

konstantynopolitańskim kościele Mądrości Bożej. Przede wszystkim ukazują one 

średniowieczne bizantyńskie stroje cesarskie. W panelu z parą cesarską Konstantyn IX 

Monomachem i Zoe (ok. 1028–1055; il. 103)216 obok Chrystusa w antykizujących i 

ciemnoszafirowych szatach o złotych detalach w postaci potamoi oraz mankietów stoją władcy 

w wysadzanych szlachetnymi kamieniami oraz perłami lorosach (λῶροι) i koronach 

(στέμματα), przy których zawieszone są prependoulia (πρεπενδούλια). Ponadto mają oni na 

sobie purpurowe szaty o wzorach wyszywanych złotem (χρυσοΰφαντος) – wydaje się, że są to 

dibetesia (διβητήσια), wykonane z brokatu, zastrzeżone dla cesarzy i używane tylko podczas 

najważniejszych uroczystości – oraz o ujętych złotymi mankietami szerokich rękawach, 

zwanych perskimi (περσικομανίκια)217. W zbliżone stroje ubrani są także cesarz Jan Komnen II 

i cesarzowa Irena, którzy stoją przy Marii z Chrystusem Emmanuelem na rękach (1118–1134; 

il. 104)218, przy czym władczyni zdaje się mieć na sobie dalmatykę (δελματίκιον), którą zdobią 

 
216 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 355–359; Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, s. 124–125; N. Oikonomidès, The Mosaic Panel of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia, „Revue des 
études byzantines” 1978, 36, s. 219–232; Th. Wittemore, A Portrait of the Empress Zoe and of Constantine IX, 
„Byzantion” 1946–1948, 18, s. 223–227. 
217 Zob. T. Dawson, By the Emperor’s Hand. Military Dress and Court Regalia in the Later Roman-Byzantine Empire, 
Barnsley 2015, s. 40–41, 69; M.G. Parani, Reconstructing the Reality of Images…, s. 18–30, 315. 
218 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 368–369; Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, s. 125. 
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złote palmety (φοίνικες), jej loros nadto umocowany jest do bardzo zdobnego naszyjnika 

(πνικτάριον) z kamieniami szlachetnymi i perłami219. 

 

Il. 105 

 Z kolei w miniaturze w chryzobulli wydanej dla klasztoru Dionisiou na górze Athos 

(1374 r.)220 przez cesarza Trapezuntu Aleksy III Komnen (1349–1390) i jego małżonkę Teodorę 

Kantakuzenę (ok. 1340 – po 1390), widzimy, że władca ubrany jest w ciemny sakkos (σάκκος) 

i złoty loros (w tej epoce zwany διάδημα) z kamieniami, pod spodem zaś ma tunikę o wąskich 

 
219 Zob. T. Dawson, By the Emperor’s Hand…., s. 69, 71; M.G. Parani, Reconstructing the Reality of Images…, s. 
318–319. 
220 Zob. N. Economidis, Chrysobull Issued by Alexios III Komnenos, w: Treasures of Mount Athos, s. 446–447, nr 
13.19; I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, s. 185–187 (Byzantina 
Neerlandica 6). 
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rękawach i złotych mankietach (ῥοῦχον), a na głowie stemmę z prependouliami. W prawej 

dłoni zaś trzyma złote berło zakończone krzyżem (σκηπίων, σκῆπτρον). Z kolei strój Teodory 

jest nieco mniej formalny, ponieważ nie ma ona lorosu. Nosi za to obszerny, czerwony płaszcz 

wyszywany w złote dwugłowe orły, jej stemma także ma prependoulia, cesarzową zdobią 

także duże, złote kolczyki221. 

 

Il. 106, 107 

Zdarza się również, że niektóre obrazy zawierają przedstawienia bardzo specyficznych 

insygniów, tak jest na przykład w wizerunku sebastokratora Izaaka Komnena (1093 – po 1152) 

w esonarteksie Chory – w ten sposób uhonorowano go jako wcześniejszego patrona tej 

świątyni (il. 106)222 – który ma na głowie stemmatogyrion (στεμματογύριον)223, czyli rodzaj 

uproszczonej korony – o jednym łuku oraz ozdobionej kamieniami i perłami – jaką, według 

 
221 Zob. T. Dawson, By the Emperor’s Hand…., s. 98–100; M.G. Parani, Reconstructing the Reality of Images…, s. 
323–324. 
222 Zob. L. Brubaker, Gifts and Prayers. The Visualization of Gift-Giving in Byzantium and the Mosaics at Hagia 
Sophia, w: The Languages of Gift in the Early Middle Ages, red. W. Davies, P. Fouracre, Cambridge 2012, s. 42–
43, il. 3.9. 
223 ἔχοντα καμάρας μικρὰς τέσσαρας ἔμπροσθέν τε καὶ ὄπισθεν καὶ ἐκ πλαγίων, εἰ ἄρα ὁ χειροτονηθεὶς 
βασιλέως υἱός ἐστιν, εἰ δὲ γαμβρὸς τύχοι ὤν, ἔμπροσθεν μόνον· ὃς δὴ στέφανος καλεῖται καὶ στεμματογύριον. 
Pseudo-Kodinos, Traité des offices, red. J. Verpeaux, Paris 1966, 275.8–14 (Le Monde Byzantin 1). 
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Pseudo-Kodinosa, mieli dawać despoci swym bliskim męskim krewnym (γαμβροί)224. W 

drogocennych szatach przedstawiano także świętych, jak na przykład w datowanej na drugą 

połowę XII wieku ikonie ze świętym Jerzym z klasztoru Ksenofonta na górze Athos (il. 107)225. 

Ma ona sobie strój dworzanina, na który składa się ciemnoszafirowy chiton wyszywany złotem 

i o rękawach ze złotymi mankietami, a także purpurowa chlamida ze złotym tablionem 

(χρυσόταβλος) oraz pokryta złotymi wzorami o formach kół, palmet i liści bluszczu 

(κισσόφυλλα)226. Z kolei w okresie wczesnobizantyńskim urzędników wyróżniano także 

złotymi maniakia (χρυσομανιάκια; także zw. κλοιοί), czyli naszyjnikami o kształcie obręczy, z 

łaciny zwanych torkwesami (torques). Noszą je na przykład święci Sergiusz i Bakchos w VI-

wiecznej, enkaustycznej ikonie z Synaju (ob. Музей Мистецтв ім. Богдана та Варвари 

Ханенків; il. 108)227. Rękawy ich chitonów zdobią złote sementa (σημέντα) znajdujące się na 

ramionach. Obaj trzymają także złote krzyże. 

 

Il. 108 

 
224 Zob. T. Dawson, By the Emperor’s Hand…., s. 95. 
225 Zob. E.N. Tsigaridas, St George, w: Treasures of Mount Athos, s. 54–55, nr 2.1; O. Demus, Die byzantinischen 
Mosaikikonen. I Die grossformatigen Ikonen, Wien 1991, s. 26–28. 
226 Zob. T. Dawson, By the Emperor’s Hand…., s. 70. 
227 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 28–30; N. Patterson Ševčenko, Icon of SS. Sergios 
and Bacchos, w: Age of Spirituality…, s. 548, nr 492; Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums, s. 290, il. 
112–113; Th.F. Mathews, Saints Sergius and Bacchus, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 126–127, nr. 3. 
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Il. 109 

Formę wspaniałego, złotego naszyjnika z kamieniami szlachetnymi ma ramka ujmująca 

przedstawienie proroka Ezechiela w dolinie zeschłych kości w datowanym na około 880 rok 

rękopisie z Homiliami Grzegorza z Nazjanzu (Par. gr. 510, fol. 438v; il. 109) i dedykowanym 
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cesarzowi Bazylemu I Macedońskiemu (867–886)228. W tym samym manuskrypcie znajduje się 

też miniatura ze świętym Grzegorzem, któremu towarzyszą dwaj biskupi, oraz cesarzem 

Teodozjuszem I stojącym przy tronie i w asyście strażników (fol. 239r; il. 110). Władca w 

stemmie nosi purpurową chlamidę ze złotym tablionem, oraz białą tunikę ze złotymi i 

wysadzanymi kamieniami sementa, klaba (χρυσόκλαβα) i perskimi rękawami. Zbliżone tuniki 

– bramowane złotem, ale bez kamieni – mają uzbrojeni w miecze strażnicy, noszący na szyjach 

także maniakia. Obok nich znajduje się złoty tron pod baldachimem wspartym na kolumnach, 

których kapitelami są orły stojące na kulach. Cała struktura jest złota i wysadzana kamieniami 

oraz perłami. Podobnie bogate zdobienia zwykle ma również tron i podnóżek Chrystusa, jak 

na przykład w mozaice w konsze apsydy kościoła Pammakaristos w Konstantynopolu (1305–

1310; il. 111)229. W lewej dłoni trzyma kodeks w złotej oprawie z kamieniami, co było 

charakterystyczne już dla najstarszych reprezentacyjnych przedstawień Chrystusa – jak na 

przykład w VI-wiecznej enkaustycznej ikonie z klasztoru na Synaju (il. 112)230. 

 

Il. 110 

 
228 Zob. L. Brubaker, Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of 
Gregory of Nazianzus, Cambridge 1999; L. Brubaker, Politics, Patronage, and Art in Ninth-Century Byzantium. The 
“Homilies” of Gregory of Nazianzus in Paris (B.N. gr. 510), „Dumbarton Oaks Papers” 1985, 39, s. 1–13; G. 
Galavaris, The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton 1969 (Studies in 
Manuscript Illumination 6); S. Der Nersessian, The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus. Paris Gr. 
510. A Study of the Connections between Text and Images, „Dumbarton Oaks Papers” 1962, 16, s. 195–228. 
229 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 451–453; Freely, A.S. Çakmak, Byzantine Monuments of 
Istanbul, s. 264–269; H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos 
(Fethiye Camii) at Istanbul, Washington 1978 (Dumbarton Oaks Studies 15). 
230 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 13–15; M. Chatzidakis, G. Walters, An Encaustic 
Icon of Christ at Sinai, „The Art Bulletin” 1967, 49, 3, s. 197–208; Th.F. Mathews, Early Icons of the Holy Monastery 
of Saint Catherine at Sinai, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 51–52. 
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Il. 111 

 

Il. 112. 112.1 
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Il. 113 

 Poza szatami, insygniami władzy, biżuterią, oprawami ksiąg oraz tronami wiele innych 

przedmiotów bywało ukazywanych jako złote, na przykład w mozaice ze sceną Koimesis w 

naosie Chory złocone jest łoże, na którym spoczywa Maria – przykrywa je nadto purpurowa 

tkanina o złotych aplikacjach i bramowaniu – a także stojący przy nim podnóżek (il. 113). Z 

kolei święty Piotr trzyma złotą kadzielnicę, a jako że różnego rodzaju paramenty liturgiczne 

nierzadko były ze złota i innych kosztownych materiałów, nie brakuje ich malarskich 

przedstawień. W miniaturze liturgicznego zwoju przechowywanego w klasztorze świętego 

Jana Teologa na Patmos (cod. 707) i datowanego na drugą ćwierć XII wieku ukazano Bazylego 

Wielkiego, twórcę jednej z liturgii (il. 114)231. Stoi on przy ołtarzu, na którym znajdują się złota 

 
231 Zob. V.N. Marinis, Liturgical Scrolls, w: A Companion to Byzantine Illustrated…, s. 310–318; G. Peers, Sacred 
Shock…, s. 71–72; N. Patterson Ševčenko, Liturgical Roll, w: Glory of Byzantium…, s. 110–111, nr 64. 
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patena (δίσκος) z asteryskiem (ἀστερίσκος) oraz kielich (ποτήριον), towarzyszą mu również 

dwaj diakoni trzymający złote wachlarze liturgiczne (ῥιπίδια). W miniaturze w Menologionie 

Bazylego II (s. 142) przedstawiono procesję liturgiczną do blacherneńskiego kościoła, 

organizowaną 26 października dla upamiętnienia wielkiego trzęsienia ziemi z 740 roku. Na jej 

czele idzie biskup z kadzielnicą oraz kodeksem w złotej oprawie – poza tym koniec jego 

omoforionu ozdobiony jest złotą aplikacją, wyszywana złotem jest także tkanina jego 

encheironu – za nim zaś kroczy diakon trzymający złoty krzyż wysadzany kamieniami oraz 

perłami (il. 115). 

 

Il. 114 

 

Il. 115 
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Il. 116 

 

Il. 117 

Złoto, jak nadmieniono, było używane również do przedstawień elementów, które 

wprawdzie nie były złote, ale mogły się takie wydawać ze względu na barwę. Dotyczy to przede 

wszystkim przedstawień światła – zarówno naturalnego i nadnaturalnego. Do tej pierwszej 

grupy należą zwłaszcza gwiazdy, których blask w tekstach bizantyńskich często opisywany jest 

jako złoty. Nierzadko ukazywane były na sklepieniach, postrzeganych za symbol niebios – jak 
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na przykład w mauzoleum Galli Placydii w Rawennie (ok. 420, il. 116)232 – usiane nimi bywały 

także błękitne tła medalionów, jak w konsze apsydy raweńskiego kościoła Sant’Apollinare in 

Classe (il. 117). Przedstawiano je także w obrazach niebieskiego sklepienia, gdzie mogły 

przyjmować formy też wyraźnie dekoracyjne, czego przykładem jest miniatura z Wizją Izajasza 

w paryskim egzemplarzu Homilii Jakuba Kokkinobaphosa (Par. gr. 1208, fol. 162r, ok. 1125–

1150, il. 118)233 lub bardzo uproszczone – jak w Psałterzu Teodora (fol. 137r, il. 119). 

 

Il. 118 

 
232 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World…, s. 199–203; J. Dresken-Weiland, Mosaics of Ravenna…, s. 14–
59; D. Mauskopf Deliyannis, Ravenna in Late Antiquity, s. 74–84. 
233 Zob. Drugi egzemplarz znajduje się w Bibliotece Watykańskiej (Vat. gr. 1162). Zob. E. Jeffreys, The Homilies of 
James Kokkinobaphos, w: The Reception of the Virgin in Byzantium, red. Th. Arentzen, M.B. Cunningham, 
Cambridge 2019, s. 281–306; K. Linardou, The Homilies of Iakovos of the Kokkinobaphou Monastery, w: A 
Companion to Byzantine Illustrated…, s. 382–392; ta sama, Depicting the Salvation. Typological Images of Mary 
in the Kokkinobaphos Manuscripts, w: The Cult of the Mother of God in Byzantium. Texts and Images, red. L. 
Brubaker, M.B. Cunningham, London 2011, s. 133–152; K. Linardou, Mary and her Books in the Kokkinobaphos 
Manuscripts. Female Literacy or Visual Strategies of Narration?, „Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρίας” 2008, 29, s. 35–48; ta sama, The Kokkinobaphos Manuscripts Revisited. The Internal Evidence of the 
Books, „Scriptorium” 2007, 61–62, s. 384–407; J.C. Anderson, Homilies on Life of the Virgin by James the Monk, 
w: The Glory of Byzantium…, s. 107–109, nr 62. 
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Il. 119 

 

Il. 120 

  

Il. 121, 122 
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Il. 123, 124 

 Złotem posługiwano się również, aby zobrazować szczególnie połyskujące 

powierzchnię. W tym kontekście warto posłużyć się przykładem obrazów pawia. Ptak ten 

uchodził za wyjątkowo pięknego właśnie ze względu na wielobarwne i błyszczące pióra, 

których blask bywał porównywany do złota. Ze względu na duży potencjał dekoracyjny pawie 

chętnie ukazywano we wszystkich okresach rozwoju sztuki bizantyńskiej. Niekiedy wygląd 

pawich przybierały pióra skrzydeł aniołów lub symbolizujących ewangelistów zodiów z 

księgami – jak w kościele Hosios David w Tessalonice (il. 120). Poza tym obrazowane były same 

pawie, tak w sposób bardzo naturalistyczny, czego przykładem jest miniatura w wiedeńskim 

Kodeksie Juliany Anicji (fol. 1v, il. 121) lub na sklepieniu w esonarteksie Chory (il. 124). Często 

malowano je także na marginesach rękopisów, dla których stanowiły niewątpliwą ozdobę, 

zwłaszcza gdy przedstawiano je sumarycznie, niemal w formie ornamentu, jak w paryskich 

rękopisach z Homiliami Grzegorza z Nazjanzu (Par. gr. 510, fol. 61v; il. 122) oraz Jakuba 

Kokkinobaphosa (Par. gr. 1208, fol. 182v; il. 123). 

 Jeśli zaś chodzi o światło nadprzyrodzone, złoto najczęściej stosowano do ukazywania 

nimbów (φεγγείον), a więc blasku wyróżniającego przede wszystkim Chrystusa, Marię oraz 

świętych i anioły. Element ten zapożyczono ze sztuki antycznej, gdzie również towarzyszył on 

przedstawieniom bóstw, herosów i personifikacji234. W malarstwie bizantyńskim wprawdzie 

zdarza się, że nimby mają różne barwy – niekiedy są też wypełnione ornamentami – zwykle 

 
234 Zob. A. Weyl Carr, A. Kazhdan, Nimbus, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 3, s. 1487; R. Warland, 
Nimbus, w: Reallexikon für Antike und Christentum, t. 25, red. G. Schöllgen, Stuttgart 2013, szp. 915–938. 
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jednak są złote, a w przypadku Chrystusa dodatkowo opatrzone wpisanym krzyżem (często 

jedynie jego zarysem, choć niekiedy bywa on wypełniony). Warto przy tym zauważyć, że nimby 

należą do tych złotych elementów, które pojawiają się nawet w dziełach, w których zasadniczo 

nie zastosowano złota na większą skalę, na przykład w niektórych wczesnobizantyńskich 

rękopisach lub najstarszych ikonach, co można było zaobserwować w niektórych z wcześniej 

zaprezentowanych przykładów. 

 W mniejszym stopniu złoto służyło do przedstawiania promieni, które miewają różne 

barwy – preferowano zwłaszcza odcienie błękitu oraz bieli. Zdarzają się jednak także złote, jak 

w scenie Przemienienia na górze Tabor, czego przykładem są miniatura w przywoływanym już 

paryskim ewangeliarzu (Par. gr. 74, fol. 34r, il. 125) lub mozaiki w kościele Świętych Apostołów 

w Tesalonice (il. 126). W obu przypadkach są to cienkie, proste linie bijące od Chrystusa, choć 

w tym ostatnim obrazie dodano także grubsze, rozszerzające ku końcom, białe promienie. 

Formą nadzmysłowego światła jest także mandorla, ona jednak stosunkowo rzadko bywa złota 

– tego rodzaju przykłady pojawią się w kolejnym podrozdziale, przy okazji omawiania tak 

zwanych „złotych” ikon z Synaju. 

 

Il. 125 
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Il. 126 

 W powyższej części pracy zaledwie zasygnalizowano problem roli złota w budowaniu 

realizmu przedmiotowego, ponieważ nie tylko do każdej z wyróżnionych tu kategorii można 

przywołać bez porównania więcej przykładów, ale również wydzielić więcej grup, jak choćby 

związanych z przedstawieniami architektury, w których również korzystano ze złota, czego 

szczególnie wyrazistym przykładem są mozaiki kopuły Rotundy w Tesalonice (il. 20). Każda z 

nich jest również warta osobnego opracowania, w którym możliwe byłoby uchwycenie 

bardziej szczegółowych prawidłowości. Mimo że kwestia złota i realizmu przedmiotowego 

właściwie nie została dostrzeżona przez badaczy, należy podkreślić, że ze względu na bardzo 

szeroką skalę zastosowań, złoto najczęściej wykorzystywano właśnie w tym kontekście. 

Służyło ono zarówno do przedstawiania złotych przedmiotów – zwłaszcza szat, a także 

insygniów władzy i innych drogocennych przedmiotów – jak i światła. Zagadnienie to 

oczywiście wymaga dalszych badań. 
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5. „ZŁOTE” IKONY Z SYNAJU 

Wśród zachowanych przedstawień z okresu środkowobizantyńskiego warto osobno wskazać 

na grupę obrazów tablicowych przechowywanych w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju. 

Wyróżniają się one przede wszystkim bardzo charakterystycznymi polerowanymi na wysoki 

połysk formami opartymi o kształt koła i zachowującymi swą wyrazistość także na złotym tle 

oraz zwykle służącymi za nimby, mandorle, otoki i medaliony dla popiersiowych przedstawień, 

niekiedy także współtworzącymi ramy architektoniczne. Ponadto zawierają one również złote 

tła, a w niektórych przypadkach także złoty modelunek światłocieniowy, niekiedy też cechuje 

je złocista tonacja. Dzieła te pochodzą z okresu od II połowy wieku X do końca XIII. Na obecnym 

etapie badań zidentyfikowano około 120 takich ikon. Trzeb przy tym podkreślić, że są to 

ostrożne dane szacunkowe poczynione w oparciu o analizę dzieł zgromadzonych w utworzonej 

przez Uniwersytet w Princeton elektronicznej bazie ikon synajskich – dotąd nie ma pełnego 

katalogu zbiorów klasztoru235 – ponieważ większość z tych obrazów nie została jeszcze 

opublikowana. Część z nich nosi też ślady przemalowań lub jest mocno zniszczona, a niektóre 

z udostępnionych fotografii są nie najlepszej jakości, co dodatkowo utrudnia ich dokładną 

 
235 Zainteresowanie bogatymi zbiorami klasztoru na Synaju sięgają połowy XIX wieku: w 1845 roku Porfiriusz 
Uspienski (1804–1885) udał się tam w celach naukowych i z tej też wyprawy przywiózł do Kijowa – należące do 
grupy najstarszych zachowanych – cztery enkaustyczne ikony (ukazano na nich: Marię z Chrystusem 
Emmanuelem, Jana Chrzciciela, świętych Sergiusza i Bakchusa oraz dwoje bliżej niezidentyfikowanych 
męczenników) datowane na okres od VI do VII wieku i obecnie przechowywane w Narodowym Muzeum Sztuki 
im. Bogdana i Warwary Chanenkiw w Kijowie (daw. Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej; Національний 
музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків). Do ich opracowania został zaś poproszony Nikodem 
Kondakow (1844–1925), który dobrze zdał sobie sprawę z ich wielkiej wagi dla poznania sztuki bizantyńskiej; zob. 
Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums, s. 289–291, il. 109–114; I. Foletti, From Byzantium to Holy 
Russia. Nikodim Kondakov (1844–1925) and the Invention of the Icon, przeł. S. Melker, Rome 2017, zwł. s. 87–
169 (Studia Artium Mediaevalium Brunensia 5), (I wyd. Roma 2011); Y. Piatnitsky, Sinai, Byzantium and Russia, 
w: Sinai, Byzantium, Russia. Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century, red. Y. Piatnitsky, O. 
Baddeley,E. Brunner, M. Mundell Mango, London 2000, s. 19–33. Szczególnie doniosłe znaczenie miała praca 
małżeństwa Georgiosa (1881–1965) i Marii Soteriou (1888–1979), którzy w 1938 roku odwiedzili klasztor i 
zapoznali się z kolekcją ikon, z których część została też sfotografowana. Ostatecznie zaś w latach 1956–1958 
opublikowali pierwszy katalog, w którym po raz pierwszy zostało zaprezentowanych 238 ikon (VI–XV w.); zob. 
Γ.Α. και Μ.Γ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, t. 1–2, Αθήναι 1956–1958; zob. także I. Christoforaki, Paving the 
Road to Sinai. Georgios and Maria Soteriou on the Holy Mountain, w: Approaching the Holy Mountain…, s. 15–
33; Ντ. Μουρίκη, Μαρία Γ. Σωτηρίου, „Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας” 1977–1979, 9, s. ζʹ–
ιʹ. Pionierską pracę Soteriou nieco przysłonił katalog wydany w związku z przeprowadzonymi w latach 1958–1965 
czterema ekspedycjami badawczymi pod auspicjami uniwersytetów w Michigan, Princeton oraz Aleksandrii i pod 
kierownictwem George’a H. Forsytha (1901–1991), w których brał udział także Kurt Weitzmann (1904–1993). 
Niewątpliwie publikacja ta znacząco powiększyła wiedzę na temat synajskich ikon; zob. K. Weitzmann, The 
Monastery of Saint Catherine…; zob. także Holy Image, Hallowed Ground… Warto dodać, że Uniwersytet w 
Princeton udostępnia na specjalnie stworzonej stronie internetowej bogatą dokumentację fotograficzną 
zgromadzoną podczas wspomnianych wypraw: The Icons of Sinai, http://vrc.princeton.edu/sinai/about-this-
project, dostęp: 23.08.2019. 
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ocenę. W związku z tym podana liczba odnosi się do przykładów, w których obserwacja 

wymienionych wyżej cech nie nastręcza większych trudności. Za podstawowe kryterium 

obrano obecność połyskujących nimbów. Tak więc nawet na tym wstępnym etapie można 

powiedzieć, że „złote” ikony stanowią dość pokaźną grupę dzieł, wymagających dalszych 

badań. 

 

Il. 127, 128 

W przypadku ikon synajskich cechujących się wymienionymi „złotymi” właściwościami 

tylko na pewnym poziomie ogólności – odwołującym się właśnie do specyficznego 

wykorzystania złota – można mówić o jednej zwartej grupie, ponieważ powstałe w ciągu trzech 

wieków obrazy nierzadko znacząco różnią się między sobą. Sytuacja ta utrudnia podjęcie 

zadania całościowego ich opracowania. Tak też badacze w swych tekstach zwykle ograniczają 

się do przykładów najbardziej spektakularnych, prezentujących najwyższy poziom artystyczny. 

Nie bez znaczenia jest także kwestia miejsca powstania tych dzieł, z jednej strony bowiem 

łączą je wspomniane cechy, z drugiej zaś ich poziom artystyczny bywa zróżnicowany. Stąd też 

nierzadko badacze te najlepsze łączą z Konstantynopolem, słabsze zaś z Synajem236. Niekiedy 

 
236 Zob. m.in. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 101–102; D. Mouriki, Icons from the 12th to 
the 15th Century, w: Sinai. Treasures of the Monastery…, s. 102–108; N. Patterson Ševčenko, Icon with Saint 
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jednakże wskazuje się, że klasztor mógł stanowić istotne centrum artystyczne – zwłaszcza w 

XIII wieku, kiedy Konstantynopol znalazł się pod panowaniem Łacinników237. Z powodu braku 

źródeł pisanych odnoszących się do kwestii powstawania zbioru synajskich ikon najczęściej 

trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia. 

 

Il. 129 

 
Nicholas and Busts of Saints; Icon with the Miracle at Chonai, w: The Glory of Byzantium…, s. 118–119, nr 65, 66; 
R. Cormack, Sinai. The Construction of a Sacred Landscape, w: Sinai, Byzantium, Russia…, s. 42–43; B.V. 
Pentcheva, The Aesthetics of Landscape and Icon at Sinai, „RES: Anthropology and Aesthetics” 2015, 65–66, s. 
204. 
237 Zob. m.in. S. Ratseva, The Sinai School at St. Catherine Monastery – Areas of Activity and Spread of Its 
Production between Second Half of Tenth and Thirteenth Centuries, „Проблеми на изкуството” 2006, 39, 3, s. 
10–19; M. Lidova, The Artist’s Signature in Byzantium. Six Icons by Ioannes Tohabi in Sinai Monastery (11th–12th 
Century), „Opera Nomina Historiae. Giornale di cultura artistica” 2009, 1, s. 80–89; M. Panayotidi, Some 
Observations on Thirteenth Century Sinai Icons and Bojana Frescoes (1259), w: Боянската църква между 
Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа. Международна конференция, София, 16–17 
април 2010 г., red. Б. Пенкова, София 2011, s. 216–225; G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting at Sinai in the 
Thirteenth Century, w: Approaching the Holy Mountain…, s. 345–414; M. Panayotidi, Thirteenth-Century Icons 
and Frescoes at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Some Observations, w: Orient et Occident 
méditerranéens au XIIIe siècle. Les programmes picturaux, red. J.-P. Caillet, F. Joubert, Paris 2012, s. 87–102. 
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Il. 129.1 

 

Il. 129.2 

 Wśród wyróżnionych przedstawień można wyróżnić dwa podstawowe typy: wizerunki 

Marii i świętych oraz ikony narracyjne. Do pierwszej z nich należą najstarsze przedstawienia, 

które można włączyć do grupy „złotych” ikon, są to wizerunki apostoła Filipa (II poł. X w.; il. 

127)238 oraz świętego Mikołaja (kon. X w. – pocz. XI w.; il. 128)239. Pierwszy z nich ukazany 

został w całości, drugi zaś w półpostaci, w obu przypadkach zaś pozostałą powierzchnię 

pokryto złotem, a postaci wyposażono w połyskujące nimby, odróżniające się od tła za sprawą 

specjalnego sposobu polerowania, o którym jeszcze będzie mowa. Ponadto można zauważyć, 

że na polu ikony ze świętym Mikołajem znajduje się dziesięć medalionów (ukazano w nich 

Chrystusa oraz śś. Piotra, Pawła, Demetriusza, Jerzego, Teodora, Prokopiusza, Pantalejmona 

 
238 Zob. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine…, s. 99, il. 116; G. Galavaris, Early Icons (from the 6th 
to the 11th Century), w: Sinai. Treasures of the Monastery…, s. 98, nr 14. 
239 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 378, XI.10; N. Patterson Ševčenko, Icon with Saint Nicholas 
and Busts…, s. 118, nr 65. 
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oraz Kosmę i Damiana), obramowanych wąskimi otokami wypolerowanymi jak nimby, dzięki 

czemu wyraźnie błyszczą. Tego rodzaju formy występują też na ikonie Matki Boskiej Kykkotissy 

(kon. XI w. – pocz. XII w.; il. 129)240. W ten sposób bowiem wykonano medaliony, w których 

ukazano tronującego w chwale Chrystusa (w postaci wycinka takiego otoku ma także 

podnóżek pod swymi stopami), profilowe popiersia archaniołów po obu stronach arkady, pod 

którą tronuje Maria, a także inskrypcję „ΜΡ ΘΥ”. Poza tym wszystkie postaci (poza 

wymienionymi są to święci i święte oraz prorocy) mają błyszczące nimby i są umieszczone na 

jednolicie złotym tle. Z nagromadzeniem nakładających się na siebie nimbów mamy do 

czynienia zwłaszcza w ikonach kalendarzowych, jak na przykład w dyptyku-menologionie z 

przedstawieniami świąt oraz świętych całego roku liturgicznego (XI w.; il. 130)241. Oprócz 

nakładających się na siebie nimbów – zwykle zakomponowanych w motyw trójliścia, ponieważ 

większość postaci zgrupowanych jest po trzy – zastosowano także połyskujące otoki ze 

scenami chrystologicznymi oraz medaliony, w których umieszczono popiersie Chrystusa 

Pantokratora oraz – na zwieńczeniu drugiego skrzydła – Matkę Boską Eleusę. 

 

Il. 130.1 

 
240 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 381, XI.255; A. Weyl Carr, Icon with the Enthroned Virgin 
Surrounded by the Prophets and Saints, w: The Glory of Byzantium…, s. 372, nr 244; Τ. Παπαμαστοράκης, Εικόνα 
Παναγίας Βρεφοκρατούσας με μορφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, w: Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της 
Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, red. Μ. Βασιλάκη, Αθήνα–Μιλάνο 2000, s. 314–316, nr 28. 
241 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 380, XI.210.1, XI.210.2; R.S. Nelson, Menologion Diptych with 
Feast Scenes, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 194–195, nr. 30; N. Patterson Ševčenko, Marking Holy Time. 
The Byzantine Calendar Icons, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη…, 51–62, il. 1–2. 
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Il. 130 

Jeśli zaś chodzi o przedstawienia narracyjne, warto wskazać na ikonę Ukrzyżowania 

(ok. 1100 lub ok. 1200; il. 131)242. Tu pole ikony wypełniono medalionami przypominającymi 

swą formą nimby. Poszczególne postaci (archaniołowie Michał i Gabriel oraz święci Jan 

Chrzciciel, Piotr, Paweł, Bazyli, Jan Chryzostom, Mikołaj, Grzegorz Teolog, Jerzy, Teodor, 

Demetriusz, Prokopiusz, Symeon Stylita Młodszy, Barlaam, Katarzyna, Krystyna i Symeon 

Stylita) ukazano w popiersiu i ujęto wspomnianymi medalionami. Cała powierzchnia obrazu 

jest jednolicie złota – jak we wcześniejszych przykładach. Ze względu na obfite zastosowanie 

 
242 Zwykle ikona ta datowana jest na ok. 1100 r., zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 378, XI.30; A. 
Weyl Carr, Icon with the Crucifixion, w: The Glory of Byzantium…, s. 372, nr 245. Niekiedy jednak pojawia się także 
późniejsze datowanie, ok. 1200 r., zob. R.W. Corrie, Crucifixion with Deesis and Saints, w: Holy Image, Hallowed 
Ground…, s. 157, il. 106; Crucifixion with Saints, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6473, dostęp: 
20.08.2019. 
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złota – w tym charakterystycznych nimbów i medalionów wypolerowanych na wysoki połysk 

– ta oraz inne „złote” ikony z Synaju przywodzą na myśl zachowane z epoki 

środkowobizantyńskiej ikony z kosztownych materiałów oraz oprawy ksiąg. O tym, że tego 

rodzaju przedstawienia były wówczas niezwykle cenione świadczą także źródła pisane. 

Zachowały się bowiem tworzone dla konkretnych obrazów epigramaty, gdzie podnoszono 

kwestię zastosowanych drogocennych materiałów, z których zostały wykonane lub 

przynajmniej obłożone – stosowne przykłady omówione zostaną w kolejnym rozdziale pracy. 

Pod względem kompozycyjnym, a także do pewnego stopnia i efektów wizualnych, 

dobrą paralelę dla synajskich „złotych” ikon mogą stanowić dzieła złotnicze takie jak na 

przykład wieko stauroteki (975–1025) w zbiorach kościoła świętego Marka w Wenecji (il. 

132)243 oraz oprawa kodeksu (kon. X w. – pocz. XI w.) w Bibliotece Świętego Marka (il. 133)244. 

Na obitym złoconym srebrem wieku – w nawiązaniu do funkcji relikwiarza – w centrum 

umieszczono plakietkę ze sceną Ukrzyżowanie, a wokół niej sześć medalionów z popiersiami 

świętych Jana Chrzciciela, Piotra, Jana, Pawła, Tomasza i Pantalejmona. Przedstawienia te 

wykonano w technice emalii komórkowej. Ponadto pokrywa ozdobiona jest także kamieniami 

szlachetnymi. Także na obłożonej złoconym srebrem oprawie znajdują się plakietki z emalii 

komórkowej, na stronie przedniej centralną, prostokątną ze stojącym Chrystusem 

Pantokratorem otacza dwanaście medalionów z popiersiami: świętego Andrzeja, archanioła 

Gabriela, świętych Pawła, Jakuba, Marka, Filipa, Szymona Zeloty, proroka Eliasza oraz świętych 

Mateusza, Tomasza, Jana i Łukasza. Na tej samej zasadzie zakomponowano stronę tylną, której 

środek zajmują stojąca Maria w pozie orantki, dookoła niej zaś ukazano: świętych Jana 

Chrzciciela, Piotra, Mikołaja, Elżbietę, Joachima, Zachariasza, Bazylego, Annę, Grzegorza 

Teologa i Bartłomieja. Poza tym wszystkie plakietki obramowane są perłami, z obu stron ujęto 

je też ramami, których brzegi tworzą rzędy pereł, wnętrze zaś wypełniają kamienie. Kwestia 

inspiracji pomiędzy obrazami tablicowymi a dziełami złotniczymi niewątpliwie wymaga 

znacznie dokładniejszych badań, mimo to wydaje się, że można stwierdzić, iż omówione dzieła 

łączy zbliżona tendencja estetyczna, w której szczególną rolę odgrywa wypolerowane złoto, 

pokrywające znaczną część dostępnej powierzchni. Pewne informacje na temat tego rodzaju 

 
243 Zob. J.C. Anderson, Staurotheke, w: The Glory of Byzantium…, s. 78–79, nr 37; M.E. Frazer, Reliquary of the 
True Cross, w: The Treasury of San Marco, Venice, red. D. Buckton, Milan 1984, s. 148–151, nr 13. 
244 Zob. I. Kalavrezou, Book Cover with Christ Pantokrator (Front) and the Virgin Orans (Back), w: The Glory of 
Byzantium…, s. 88, nr 41; M.E. Frazer, Bookcover with Christ and the Virgin “orans”, w: The Treasury of San 
Marco…, s. 152–155, nr 14. 
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upodobań przynoszą także źródła pisane. Za wcześniej jednak, by wyrokować, że „złote” ikony 

mogły wprost stanowić ekwiwalent dla przedstawień wykonanych technikami złotniczymi. 

 

Il. 131 
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Il. 131.1 

 

Il. 132 
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Il. 133 

 W grupie „złotych” ikon o charakterze narracyjnym znajdują się również dzieła 

prezentujące szczególnie wysoki poziom artystyczny. Wyjątkowe miejsce przypada tu 

omówionemu na początku rozdziału Zwiastowaniu (il. 13). Kolejny przykład to ikona ze sceną 

Cudu w Chonach, jakiego dokonał archanioł Michał w odpowiedzi na modlitwę mnicha 

Archipposa (II poł. XII w.; il. 134)245. Wprowadzono tu połyskujące nimby, złoto zastosowano 

także u góry, ponad dwiema odnogami strumienia, tworzącego arkadową formę, w którą ujęto 

postaci. Pozłoconą również pole obrazu. W przypadku ikony z Drabiny do raju, po której 

szczeblach prowadzi święty Jan Klimaks (kon. XII w.; il. 135)246, całą scenę zakomponowano na 

jednolitym złotym tle, od którego dość matowej powierzchni zdecydowanie odróżniają się 

wypolerowane nimby, półkole pomiędzy grupą aniołów a Chrystusem, a także otok segmentu 

nieba w górnym prawym rogu. Warto przy tym zwrócić uwagę na nakładające się na siebie 

nimby aniołów, które za sprawą odpowiedniego polerowania odróżniają się od siebie poprzez 

nieco inne odbijanie światła. Interesujący przykład stanowi także związany ze społecznością 

gruzińską w klasztorze (jego autor to Ioane Tokhabi) heksaptyk składający się z otwierającego 

 
245 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 370, XI.120; N. Patterson Ševčenko, Icon with the Miracle…, 
s. 118–119, nr 66. 
246 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 383–384, XII.92; B.V. Pentcheva, The Heavenly Ladder of Saint 
John Climacus, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 244–247, nr 48; K. Corrigan, Icon with the Heavenly Ladder 
of John Klimax, w: The Glory of Byzantium…, s. 376–377, nr 247. 
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skrzydła z pięcioma wizerunkami Marii oraz scenami z życia Chrystusa, czterech 

kalendarzowych (po trzy miesiące na jednym) oraz zamykającego ze sceną Sądu Ostatecznego 

(kon. XI w. – pocz. XII w.; il. 136–137)247. Wszystkie części mają jednolite złote tło, na którym 

ukazano poszczególne postaci oraz sceny, nimby zaś są wypolerowane na wysoki połysk i 

zdecydowanie odróżniają się od złotej powierzchni obrazu. 

 

 

Il. 134, 134.1 

 
247 Zob. Z. Skhirtladze, The Image of the Virgin on the Sinai Hexaptych and the Apse Mosaic of Hagia Sophia, 
Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 2014, 68, s. 369–386 [wskazówki bibliograficzne: przyp. nr 1, s. 369]; 
G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 383, XII.75.1–6; N. Patterson Ševčenko, Marking Holy Time. The 
Byzantine Calendar Icons, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη…, 51–62, il. 3–6, 11–12. Zob. także M. Lidova, 
Manifestations of Authorship. Artists’ signatures in Byzantium, „Venezia Arti” 2017, 26, s. 94–96; ta sama, The 
Artist’s Signature in Byzantium…, s. 77–98; 
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Il. 135, 135.1 

 

Il. 135.2 

 

Il. 136 
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Il. 137 

Wśród omawianych ikon narracyjnych można wyróżnić także takie, w których 

połyskujące krążki oraz otoki zdają się pełnić funkcję wprost dekoracyjną, ponieważ 

wypełniają wolne miejsca w tle, urozmaicając przy tym jednorodną, złotą powierzchnię. Takie 

zastosowania obserwujemy między innymi na części zachowanych w klasztorze epistyli – 

pochodzą one z okresu XII–XV wieku i zwykle zawierają w centrum kompozycję Deesis oraz 
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sceny z cyklu Dwunastu wielkich świąt (Δωδεκάορτον), niekiedy poszerzone są o dodatkowe 

wydarzenia z życia Chrystusa, Marii, archaniołów, apostołów Piotra i Pawła, a także wizerunki 

świętych. Jak wskazała Doula Mouriki, malowane na deskach, przejęły rolę wcześniejszych 

przedstawień templonu, wykonywanych w marmurze lub z innych kosztownych 

materiałów248. Obfite użycie złota, jak już wspominano, mogło więc być także środkiem do 

uzyskania wrażenia dzieła o charakterze złotniczym. Na jednym z najstarszych epistyli tej grupy 

na złotym tle ukazano – poza Deesis – jedenaście scen pośmiertnych cudów świętego 

Eustratiosa (II lub III ćw. XII w.; il. 138)249. Poszczególne przedstawienia ujęto kolumnowymi 

arkadami, a trójkątne pola pomiędzy łukami ozdobiono pojedynczymi wypolerowanymi 

złotymi krążkami. Znajdują się one również na polu ikony, rozmieszczono je równomiernie, u 

góry i u dołu: po jednym nad środkiem arkady oraz w czterech rogach. 

 

Il. 138 

Podobne rozwiązania znajdujemy w epistylu, z którego trzech partii zachowały się 

dwie, gdzie oprócz Deesis oraz części cyklu Dwunastu wielkich świąt są także dwie sceny z życia 

Marii (ost. ćw. XII w.; il. 139)250. Pod względem kompozycji posłużono się – jak wyżej – 

arkadowymi podziałami, przy czym wsparte na kolumnach łuki są wypolerowane jak 

rozmieszczone pomiędzy nimi krążki – cztery główne w każdym segmencie: środkowy 

największy, po jego prawej i lewej stronie dwa nieco mniejsze oraz jeszcze mniejszy u dołu, 

blisko styku arkad, a ponadto bardzo małe obok nich, na górnym brzegu łuku. Jeszcze bardziej 

dekoracyjną wersję omówionego zdobienia pól pomiędzy łukami arkad wydzielających 

 
248 Zob. D. Mouriki, Icons from the 12th…, s. 105–106. 
249 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 379, XI.126.1, XI.126.2; N. Patterson Ševčenko, Epistyle with 
the Miracles of Saint Eustratios, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 174–177, nr. 21; Y.A. Piatnitsky, Templon 
Epistyle with the Miracles of St Eustratios, w: Sinai, Byzantium, Russia…, s. 246–259, nr S61; D. Mouriki, Icons 
from the 12th…, s. 106, il. 20–22. 
250 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 382–383, nr XII.60.1, XII.60.2; D. Mouriki, Icons from the 
12th…, s. 106, il. 25–27. 
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poszczególne sceny prezentuje kolejny, nieco późniejszy epistyl (ok. 1200; il. 140)251. Schemat 

w swym zasadniczym kształcie składa się z czterech większych krążków, przy czym centralny 

skomponowany jest z trzech elementów: błyszczącego otoku ze środkowym większym kołem 

oraz mniejszymi ośmioma wypełniającymi wąskie pole pomiędzy nimi. Ponadto trójkątne 

powierzchnie między arkadami usiane są rozproszonymi połyskującymi dyskami niewielkich 

rozmiarów. Tu więc charakterystycznie wypolerowane elementy zróżnicowano pod względem 

rozmiaru oraz wielokrotnie powielono, uzyskując niezwykle ozdobny efekt końcowy. 

 

 

Il. 139. 139.1, 139.2 

 
251 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 386, nr. XII.150.1–7; A. Weyl Carr, Templon Beam with the 
Deesis and Feast Scenes, w: The Glory of Byzantium…, s. 377–379, nr 248; D. Mouriki, Icons from the 12th…, s. 
106–107, il. 31–33. 
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Il. 140 

 Podobne motywy zapełniają tło w scenie Zwiastowania na skrzydłach drzwi przegrody 

ołtarzowej z początku XIII wieku (il. 141–142)252. Krążki wypolerowane na wysoki połysk mają 

różne średnice i są rozproszone na całej powierzchni złotego tła. Do ich wykonania użyto 

srebrną folię położoną na tkaninie srebrną folię, a pozór złocenia uzyskano za pomocą 

werniksu253. Przykładów tego typu można wskazać znacznie więcej, jak na przykład ikona 

Matki Boskiej Blachernitissy (poł. XIII w. – II poł. XIII w.; il. 143)254 oraz archaniołów Michała i 

Gabriela (XIII w.; il 144)255. W obu dziełach tło i pole zapełniają połyskujące krążki, przy czym 

 
252 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 390, XIII.90; Sh.E.J. Gerstel, Sanctuary Doors with the 
Annunciation, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 178–179, nr 22. 
253 Zob. Sh.E.J. Gerstel, Sanctuary Doors with the Annunciation…, s. 179, nr 22. 
254 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 390, XIII.101; E. Bakalova, Icon with the Virgin Blachernitissa, 
w: Byzantium. Faith and Power…, s. 352–353, nr 212; Y.A. Piatnitsky, Icon with the Mother of God Blachernitissa, 
w: Sinai, Byzantium, Russia…, s. 239–241, nr S57; D. Mouriki, Icons from the 12th…, s. 117, il. 61. 
255 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 395, XIII.339. 



140 
 

w drugiej z nich są ułożone w rzędy i zapewne mają tę samą wielkość, natomiast w wizerunku 

Blachernitissy są nieco bardziej rozproszone i zróżnicowane pod względem rozmiaru – te 

najdrobniejsze otaczają nimb oraz część większych kół, przydając obrazowi szczególnej 

dekoracyjności. 

 

Il. 141, 142 

 

Il. 142.1 
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Il. 143 
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Il. 144 

 Na podstawie omówionych przykładów można stwierdzić, że motyw wypolerowanych 

na wysoki połysk złotych krążków jest charakterystyczny dla grupy synajskich ikon z X–XIII 

wieku. Zwykle wykorzystywano je przy sporządzaniu nimbów, a wypracowana w związku z 

nimi forma połyskującego koła była następnie stosowana także w innych kontekstach: jako 

medalion na popiersiowy lub półpostaciowy wizerunek, segment nieba (o kształcie zbliżonym 

do półkola) oraz dekoracja tła, pola ikony oraz ram architektonicznych – w przypadku epistyli. 

Poza tym błyszczące w ten sposób bywają również otoki – wpisywano w nie między innymi 

nomina sacra, używano także jak wspomnianych medalionów i wplatano w dekoracyjne 

kompozycje złożone zasadniczo z krążków – jak i mandorle, łuki arkad oraz promienie. 

Szczególnie kunsztowne efekty wizualne dostrzegalne są zwłaszcza w miejscach, w których 

różne elementy nakładają się na siebie, a mimo to odróżniają się jedne od drugich, choć 

znajdują się na wspólnej warstwie złota, od każdego bowiem inaczej odbija się światło. Takie 
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zjawisko obserwujemy na przykład w scenie Przemienienia ukazanej na epistylu z ostatniej 

ćwierci XII wieku (il. 139), gdzie nałożone są na siebie mandorla, nimb oraz promienie. 

Należy zauważyć, że znane obecnie źródła pisane dotyczące bizantyńskich technik 

artystycznych – poświęcony jest im kolejny rozdział tej pracy – nie zawierają informacji, które 

wyjaśniałyby sposób uzyskiwania błyszczących złotych krążków oraz innych tego rodzaju form, 

jakie znajdują się na wielu środkowobizantyńskich przedstawieniach z synajskich zbiorów. Dla 

ścisłości trzeba jednak dodać, że generalnie znaczna część warsztatowych instrukcji jest 

zwięzła i niezbyt szczegółowa. Dotyczy to także kwestii polerowania, w przepisach bowiem 

najczęściej ograniczano się do polecenia użycia twardego kamienia lub zwierzęcego zęba. 

Mimo braku źródeł pisanych, niektórzy badacze starają się zrekonstruować metodę 

polerowania bizantyńskich malarzy – niekiedy też poprzez tworzenie urządzeń, które 

pozwalają osiągnąć efekty zbliżone do tych znanych z synajskich obrazów. 

 Doula Mouriki bardzo ogólnie wskazała, że wyrazisty połysk kolistych form uzyskiwano 

za pomocą cyrkla z dołączonym małym pędzlem256. Można jednak mieć wątpliwości, czy włosie 

byłoby wystarczająco twarde, by odpowiednio wypolerować złotą powierzchnię. Być może 

tego rodzaju zastrzeżenia skłoniły Svetozarę Ratsevą do zmodyfikowania koncepcji Mouriki. 

Badaczka bowiem zaproponowała, by założyć, że najpierw polerowano całą złotą 

powierzchnię – miała przy tym na myśli pozłotę położoną warstwie bolusu – szerokim i płaskim 

agatem przytwierdzonym do długiego trzonka. Następnie zaś przystępowano do wyróżnienia 

nimbów, posługując się cyrklem zakończonym z jednej strony agatem, którego powierzchnia 

polerująca miałaby być pokryta płytkimi żłobieniami. Uznała również, że technika ta musiała 

należeć do wyjątkowo trudnych i dlatego też nigdy się nie rozpowszechniła257. 

 Amalia Papadopoulou podobnie wskazała, że wykorzystywane narzędzie mogło mieć 

postać cyrkla, przy czym jedno z jego ramion – służące do polerowania – byłoby wyposażone 

w rodzaj grzebyka z pojedynczym rzędem nachylonych pod kątem ostrym, krótkich, drobnych, 

twardych i gęsto ułożonych ząbków z metalu. Wprawiony w ruch kołowy zostawiałby na 

powierzchni mikrożłobienia o u- lub v-kształtnym przekroju, co zapewniałoby odbijanie się 

światło pod różnymi kątami. Dla uzyskania charakterystycznego połysku konieczne jednak 

 
256 Zob. D. Mouriki, Icons from the 12th…, s. 105. Zob. także, J. Folda, Byzantine Art and Italian Panel Painting…, 
s. 52–54, przyp. nr 87, 89, 92. 
257 Zob. S. Ratseva, The Sinai School at St. Catherine…, s. 11. Badaczka łączy przy tym omawiane polerowane 
nimby z rozwojem pobożności hezychastycznej na Synaju. 
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byłoby uprzednie staranne przygotowanie podłoża, drobnoziarnistego, zwartego i twardego – 

na przykład gipsowo-klejowego – umożliwiającego bardzo dokładne wyszlifowanie, a także 

grubego złota płatkowego, cienko wyklepane uległoby bowiem rozerwaniu. Na dowód 

słuszności swej tezy autorka przeprowadziła eksperyment, podczas którego na miedzianej folii 

udało się uzyskać efekty zbliżone do tych z dzieł bizantyńskich (il. 145). Sposób działania 

samego narzędzia przedstawiła zaś na schemacie (il. 146)258. 

 

Il. 145 

 

Il. 146 

 Choć połyskujące złote krążki wiązane są z Synajem, warto zauważyć, że podobne 

elementy pojawiają się, choć rzadko, także obrazach z zachodniego kręgu sztuki. Nie służą one 

jednak za nimby, ale stanowią motyw czysto dekoracyjny, ponieważ rozproszone pokrywają 

całą powierzchnię złotego tła, niekiedy także ramy. Przypominają zatem omówione wyżej 

„złote” ikony z Synaju (il. 141–144), w których tła ozdobiono w zbliżony sposób. Jako przykład 

 
258 Zob. Α. Παπαδόπουλου, Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. Ζητήματα συντήρησης, 
w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη…, s. 196, il. 8–10. 
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zachodnie można wymienić datowany na przełom wieku XV i XVI obraz w kościele Santa Maria 

in Valverde w Imola i ukazujący tronującą Marię z Dzieciątkiem na kolanach (il. 147), który 

namalował Pedro Berruguete (ok. 1450 – 1504). Podobny zabieg zastosował także Matteo 

Balducci (zm. po 1554 r.) w przedstawieniu Marii z małym Chrystusem w otoczeniu świętych 

kobiet i aniołów, znajdującym się w zbiorach Christ Church College w Oksfordzie (il. 148). 

 

Il. 147, 148 

Na powyższe dzieła wskazał Manfred Koller, który przy tej okazji pokusił się o własną 

rekonstrukcję metody tworzenia błyszczących kół. Nie odniósł się przy tym do przykładów 

bizantyńskich – jedynie ogólnie wspomniał o stosowanych w tym kręgu złotych tłach259. 

Inaczej niż badacze sztuki bizantyńskiej, założył, że do ich wykonania użyto narzędzia 

zbliżonego do wiercidła smyczkowego, które można by określić mianem prymitywnej, ręcznej 

wiertarki, używanej do wiercenia małych otworów. Jego wygląd i sposób działania został 

przedstawiony w Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen, stanowiących 

kompendium wiedzy praktycznej (tzw. Hausbuch), gdzie ukazano przedstawicieli różnych 

zawodów. Wiercidło stanowi tam narzędzie pracy rzemieślnika wykonującego naparstki (fol. 

5v; il. 149). W przypadku polerowania złota – lub innych metali – przymocowane do wrzeciona 

wiertło o spiczastym ostrzu musiałoby jednakże być, jak wskazuje Koller, zastąpione niewielką 

 
259 Zob. M. Koller, Die Kreispolitur – eine vergessene Vergoldertechnik der Spätgotik, w: Die Kunst und ihre 
Erhaltung. Rolf E. Straub zum 70. Geburtstag gewidmet, red. K.W. Bachmann, W. Koch, U. Schiessl, Worms 1990, 
s. 49–54. 
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drewnianą głowicą o formie walca. Tego rodzaju przyrząd wykonano w Bundesdenkmalamt w 

Wiedniu – wykorzystując drewno gruszy – i uzyskano zadowalające efekty na pozłocie położnej 

na pulmencie (il. 150)260. 

 

Il. 149; 150 

Skoro współczesnym badaczom za pomocą różnych narzędzi udaje się wykonać 

błyszczące złote formy przypominające bizantyńskie nimby z Synaju, być może więc i w 

Bizancjum posługiwano się różnymi metodami. Przy obecnym stanie wiedzy jednakże nie 

jesteśmy w stanie wyjść poza omówione hipotezy i związane z nimi rekonstrukcje. Warto 

jednak zauważyć, że pewne wnioski można wysunąć także na podstawie dzieł nieco 

uszkodzonych, a przez to odsłaniających to, co znajduje się pod warstwą malarską oraz 

pozłotą. Za przykład niech posłuży „złota” ikona z całofigurowymi wizerunkami świętych 

Katarzyny i Mariny (XI/XII w.; il. 151)261. W tym przypadku zniszczone jest szczególnie pole 

ikony, tak że w niektórych miejscach widać czystą deskę, a w innych złocenia są nieco wytarte. 

Przy bliższym przyjrzeniu można zaś dostrzec także pozostałości charakterystycznych złotych 

krążków. Widzimy więc, że w środku każdego z nich znajduje się niewielki otwór – co mogłoby 

świadczyć na rzecz ostro zakończonej nóżki cyrkla – one same z kolei mają tę samą średnicę, 

 
260 Zob. tamże, s. 54, il. 7. 
261 Zob. G.R. Parpulov, Mural and Icon Painting…, s. 378, XI.65; K.M. Collins, Visual Piety and Institutional Identity 
at Sinai, w: Holy Image, Hallowed Ground…, s. 102, 104, il. 83. 
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a ich obwód wyraźnie się odznacza. Stąd też wydaje się, że do wykonania takich kół potrzebne 

było jakieś precyzyjne narzędzie działające na zasadzie cyrkla, umożliwiające kreślenie 

regularnych okręgów. Niestety jednak obserwacje te nie mogą dostarczyć informacji na temat 

kluczowej dla ostatecznego efektu wizualnego kwestii polerowania. Można jedynie domyślać 

się, że wykonywane było ruchem kolistym, ale sposobu tego nie da się odnieść do form, które 

– jak na przykład promienie – nie zostały zbudowane na bazie koła. 

 

Il. 151 

Pozostając przy problematyce połyskujących nimbów synajskich ikon, można dodać, że 

badacze wskazują, iż inspirowane nimi formy pojawiły się także w malarstwie freskowym na 

terenie Bałkanów262. Jak dotąd najwięcej uwagi kwestii tej poświęciła Avetozara Ratseva. 

 
262 Jako pierwsza na ten problem zwróciła uwagę Ellen Schwartz, zob. The Whirling Disc. A Possible Connection 
Between Medieval Balkan Frescoes and Byzantine Icons, „Зограф” 1977, 8, s. 24–29. 
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Zdołała także zidentyfikować sporo przykładów pochodzących z terenów średniowiecznej 

Serbii, a także współczesnej Bułgarii, Grecji, Cypru oraz Turcji. Przedstawienia te znajdują się 

między innymi w: kościele Wniebowstąpienia klasztoru Mileszewa (1228–1235; il. 152), 

kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Graczanicy (1321; il. 153–154), kościele świętego 

Demetriusza w Peci (1338–1346; il. 155), kościele katedralnym Patriarchatu w Peci (II poł. XIV 

w.; il. 156), kościele Zwiastowania w Karanie (1340–1342; il. 157), kościele Zbawiciela w 

Deczanach (1346–1347; il. 158–160), kościele świętych Mikołaja i Pantalejmona w Bojanie 

(1259; il. 161), a także w kościele Panagi Phorbiotissy w Asinou (narteks, 1332–1333; il. 162) 

oraz w kościele świętego Grzegorza Oświeciciela w Ani (XIII w.; il. 163)263. Być może synajskie 

złote krążki stanowiły inspirację również dla przedstawień dysków w tympanonie na północnej 

ścianie narteksu katedry w Le Puy-en-Velay (XIII w.; il. 164). 

W przeciwieństwie do ikon dyski we freskach bywają też srebrzyste, a nie jedynie 

barwy złota. Ponadto nie pełnią funkcji nimbów – co jest najczęstsze wśród obrazów 

tablicowych – ale zwykle stanowią samodzielne elementy, nierzadko oddzielające od siebie 

inne sceny lub wizerunki, na przykład w strefie pendentywów. Tym bardziej więc interesujące 

są przedstawienia stojących po bokach Marii archaniołów Michała i Gabriela na ścianie apsydy 

klasztornego kościoła Zbawiciela w Deczanach (il. 158–160). Trzymają oni w lewych dłoniach 

srebrzyste sfery o formie połyskujących krążków – tego typu rozwiązania zasadniczo nie 

występuje w znanych „złotych” ikonach z Synaju264. Poza tym można stwierdzić, że malowane 

dyski, mające niewątpliwe walory dekoracyjne, podobnie jak na obrazach zdobią tła, przy czym 

w wersji freskowej stosowane były oszczędnie, ponieważ nigdy nie wypełniają całej 

powierzchni. Zwykle też składają się z dwóch lub trzech okręgów, a pokrywający je modelunek 

światłocieniowy udatnie naśladuje wizualne efekty znane z obrazów tablicowych, co wskazuje 

na wysokim poziom artystyczny malarzy fresków, który potrafili osiągnąć takie rezultaty mimo 

różnicy medium. W ikonach wykorzystano bowiem złoto płatkowe, podatne na polerowanie z 

racji swych właściwości fizycznych. 

 
263 Zob. A. Ratseva, The Mural “Spinning Discs” – an Indication for Spiritual Connections and Artistic Influences, 
„Series Byzantina” 2013, 11, s. 25–40. Zob. także S. Ratseva, The Sinai School at St. Catherine…, s. 17–18; С. 
Ръцева, “Въртящитe се дискове” от Боянската църква, „Проблеми на изкуството” 2008, 2, s. 16–22; M. 
Panayotidi, Some Observations on Thirteenth Century…, s. 218–219. 
264 Jedyny przykład, na jaki jak dotąd udało się natrafić, stanowi bardzo zniszczona – i, jak się wydaje, nie 
omawiana w literaturze – ikona z archaniołem Michałem, 
zob. Saint Michael, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6582, dostęp: 20.10.2019. 
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Il. 163 

 

Il. 164 

 Połyskujące dyski występujące w malarstwie freskowym przypominają wypolerowane 

nimby i krążki na „złotych” ikonach synajskich, co może świadczyć o kontaktach artystycznych, 

tych środowisk, jak starał się to wykazać Ratseva. Zdaniem tej badaczki, w klasztorze na Synaju 

mogła działać prężna pracownia malarska, w której powstały te motywy i następnie 
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upowszechniły się w kręgach sztuki na Bałkanach. Większość wskazanych wyżej ośrodków ma 

dobrze poświadczone źródłowo związki z synajskim klasztorem świętej Katarzyny265. Nieco 

zastanawiające jest przy tym to, że właściwie nie są znane ikony spoza Synaju, które miałyby 

charakterystycznie wypolerowane złote elementy. Niektórzy badacze za takie przykłady 

uważają266: ikonę Matki Boskiej Hodegetrii (Tesalonika, Δημοτική Πινακοθήκη, ok. 1300 r.; il. 

165)267, a także zachowane w zbiorach klasztorów na górze Athos dwie części epistylu (klasztor 

Watopedi, II poł. XII w.; il. 166)268 oraz ikony Matki Boskiej Hodegetrii (klasztor Chilandar, ok. 

1260–1270; il. 167)269, świętego Demetriusza (klasztor Watopedi, ok. 1300 r.; il. 168)270, Matki 

Boskiej Hodegetrii i Chrystusa Pantokratora (klasztor Watopedi, ost. ćw. XIII w.; il. 169–170)271, 

a także świętych Łukasza i Mateusza (klasztor Chilandar, III ćw. XIV w.; il. 171–172)272. 

Przykłady te jednak trudno uznać za dostatecznie przekonywające, nimby postaci wprawdzie 

nakreślono wprost na złotym tle, ale nie wykazują one wyraźnych śladów polerowania 

znanego z obrazów na Synaju. 

Niekiedy również wskazuje się, że głowy postaci na miniaturach, które zawiera synajski 

Codex Theodosianus (Sin. gr. 204, ok. 975–1000; il. 173–174)273, otaczają nimby podobne do 

tych z ikon274. Wydaje się jednak, że nie cechuje ich aż tak wysoki połysk – nimby są bardzo 

słabo zauważalne na złotym tle, jedynie ten, którym wyróżniono Chrystusa jest dobrze 

widoczny ze względu na wrysowany wewnątrz krzyż. Można za to zauważyć, że przestawienia 

 
265 Zob. A. Ratseva, The Mural “Spinning Discs” – an Indication…, s. 29–40; S. Ratseva, The Sinai School at St. 
Catherine…, s. 11–18. Por. A. Drandaki, “A Maniera Greca”. Content, Context, and Tranformation of a Term, 
„Studies in Iconography” 2014, 35, s. 65. 
266 Zob. Α. Παπαδόπουλου, Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής…, s. 195–196, przyp. nr 17; A. Drandaki, “A Maniera 
Greca”…, przyp. 72 na s. 72. 
267 Zob. Α. Τούρτα, Οι περιπέτειες μίας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. Ζητήματα τέχνης, w: Βυζαντινές 
εικόνες. Τέχνη…, s. 179–189; Α. Παπαδόπουλου, Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής…, s. 191–197. 
268 Zob. E.N. Tsigaridas, Two Parts of the Epistyle of an Iconostasis, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. 
Karakatsanis, Thessaloniki 1997, s. 57–59, nr 2.4. 
269 Zob. ten sam, The Virgin Hodegetria, w: tamże, s. 66–67, nr 2.9. 
270 Zob. ten sam, St Demetrios, w: tamże, s. 72–74, nr 2.13. 
271 Zob. ten sam, The Virgin Hodegetria; Christ Pantokrator, w: tamże, s. 67–70, nr 2.10, 2.11. 
272 Zob. ten sam, St Luke; St Matthew, w: tamże, s. 88–89, nr 2.26, 2.27. 
273 Zob. Father Justin Sinaites, The Sinai Codex Theodosianus. Manuscript as Icon, w: Holy Image, Hallowed 
Ground…, s. 57–77; G.R. Parpulov, Codex Theodosianus, w: tamże, s. 136–139, nr 7 [tu dalsze wskazówki 
bibliograficzne]; E. Schwartz, Iconographic Variation in a Tenth-century Evangelion, „Δελτίον Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2010, 31, s. 87–90. 
274 Zob. S. Ratseva, The Sinai School at St. Catherine…, s. 11–12; J. Folda, Byzantine Art. And Italian Panel…, s. 53–
54; Father Justin Sinaites, The Sinai Codex Theodosianus…, s. 63; K. Weitzmann, G. Galavaris, The Monastery of 
Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts. Vol. 1. From the Ninth to the Twelfth 
Centuries, Princeton 1990, s. 45. 
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te oraz ikony łączy tendencja do ukazywania postaci na gładkim, połyskującym, jednolitym 

złotym tle. 

 

Il. 165, 166 

  

Il. 167, 168 
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Il. 169, 170 

 

  

Il. 171, 172 



158 
 

 

Il. 173, 174 

 

Il. 175, 176275 

 
275 Zdecydowano się zamieścić reprodukcje za katalogiem Byzantium. Faith and Power…, ponieważ na nich lepiej 
widoczny jest omawiany efekt połyskujących nimbów. 
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Il. 179 
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 W omawianym kontekście nasuwa się także przykład z kręgu łacińskiego – rękopis z 

benedyktyńskiego opactwa w Seitenstetten (ob. Nowy Jork, The Pierpont Morgan Library, M. 

855). Składa się on z graduału, sekwencjonarza oraz sakramentarza i datowany jest na czas 

około 1265 roku, a wiązany zwykle z Salzburgiem. Zawiera przy tym trzy miniatury 

całostronicowe, 50 inicjałów narracyjnych oraz 12 ilustracji kalendarzowych. Uważa się, że w 

jego powstanie zaangażowanych było dwóch lub trzech malarzy276. Wśród nich zaś jeden 

bizantynizujący – stylistycznie wykazujący związki z tak zwanym stylem zygzakowatym 

(Zackenstil) oraz z wykonanym w 1259 roku dla katedry w Padwie epistolarzem sygnowanym 

przez Giovanniego da Gaibana (E 2, Biblioteca Capitolare, Padwa). Rękopis z Padwy zdobi 16 

całostronicowych miniatur, które badacze zestawiają przede wszystkim z przedstawieniami 

proroków i Chrystusa Emmanuela w nawie kościoła świętego Marka w Wenecji. Nadto 

wskazuje się, że dzieła padewskiego warsztatu były naśladowane nie tylko w Italii, ale też na 

północ od Alp, zwłaszcza w Salzburgu, co wpłynęło na rozprzestrzenianie się stylu 

bizantynizującego277. W rękopisie z Seitenstetten zaś szczególnie interesujące są następujące 

po sobie miniatury z tronującą i karmiącą Marią (110v; il. 175) oraz Ukrzyżowanie (111r; il. 

176), oba przedstawienia są bowiem ukazane na złotym i błyszczącym tle, a nimby zdają się 

połyskiwać w sposób przypominający złote krążki synajskich ikon. 

Temu samemu artyście przypisywane są także wspomniane ilustracje kalendarzowe, 

na które składają się znaki zodiaki, ujęte w medaliony o złotym i wypolerowanym tle (il. 177–

178). Z Giovannim da Gaibana łączone są także niektóre miniatury w tak zwanym Psałterzu 

Wrocławskim (ob. Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 36–1950), datowanym na lata około 

1255–1267278. Przypisuje mu się między innymi wykonanie sceny z błogosławiącym 

Chrystusem (fol. 49v). Występują w niej nie tylko nimby wypolerowane na wysoki połysk, ale 

także krążki na złotym tle (il. 179). Zaobserwowany w omówionych miniaturach 

charakterystyczny sposób polerowania złota jest frapujący, ponieważ – jak przynajmniej 

wynika z dotychczasowej wiedzy – z całą pewnością zastosowany został w przypadku części 

 
276 Zob. R.W. Corrie, The Seitenstetten Missal, w: Byzantium. Faith and Power…, s. 468–469, nr 278; Gradual, MS 
M.855, https://www.themorgan.org/manuscript/158991, dostęp: 20.08.2019 [tu też edycja elektroniczna]. 
277Zob. R.W. Corrie, Epistolary of Giovanni da Gaibana, w: Byzantium. Faith and Power…, s. 465–466, nr 275. 
278 Zob. S. Panayotova, P. Ricciardi, Fitzwilliam Museum, MS 36–1950, fols. 49v–50r, w: Colour. The Art and 
Science of Illuminated Manuscripts, red. S. Panayotova, współpraca D. Jackson, P. Ricciardi, London–Turnhout 
2016, s. 136–138, nr 26; The Breslau Psalter, 
https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/illuminated/manuscript/discover/the-breslau-psalter/section/technique, 
dostęp: 20.10.2019. 
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ikon w zbiorach klasztoru na Synaju, zaś inne dzieła, niekiedy wskazywane w literaturze, 

wzbudzają pod tym względem wątpliwości. Jako tym bardziej interesujące jawią się więc 

bizantynizujące przedstawienia w omawianym rękopisie z Seitenstetten i Psałterzu 

Wrocławskim. Wymagają one jednakże dalszych badań – tu ograniczono się jedynie do 

zasygnalizowania zauważonego podobieństwa. 

Na koniec tego podrozdziału przychodzi stwierdzić, że kwestia „złotych” ikon ze 

zbiorów klasztoru świętej Katarzyny na Synaju jawi się jako złożona i wciąż daleka od 

wyjaśnienia. Trudno precyzyjnie określić, z ilu obrazów się składa, ponieważ kolekcja nie jest 

w pełni rozpoznana. Także techniczna strona ich wykonywania nadal pozostaje w sferze 

hipotez. Do tego problem recepcji motywu połyskujących nimbów w malarstwie freskowym 

oraz jej braku (?) w ikonach spoza Synaju. Bliższego zbadania wymaga również kwestia 

wspomnianych rękopisów z kręgu Giovanniego da Gaibana – część miniatur ma ewidentnie 

bizantynizujący styl, co badacze podkreślają, pozostaje jednakże kwestia specyficznego 

opracowania złotych partii – a także obrazów z Zachodu, gdzie zaobserwowano 

charakterystyczne złote krążki wypolerowane na wysoki połysk i pokrywające tło: czy to 

świadectwo inspiracji dziełami powstałymi w kręgu Bizancjum, czy raczej niezależna 

innowacja? Dojmująca przewaga pytań na odpowiedziami ma jednak przynajmniej jedną 

dobrą stronę, ponieważ dobitnie świadczy o ciągle niewyczerpanym potencjale badań nad 

sztuką bizantyńską. 
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II ZŁOTO W ŹRÓDŁACH PISANYCH 

W poprzednim rozdziale, prezentując wybrane źródła artystyczne, przybliżono rolę złota w 

malarstwie bizantyńskim. W tym zostanie ona omówiona z wykorzystaniem źródeł pisanych. 

Najpierw poruszony będzie problem znaczenia złotego tła, jako że ta kwestia – co wykazano 

w stanie badań – zajmuje piszących na temat sztuki bizantyńskiej najbardziej. Następnie 

podniesiona zostanie kwestia ideowych znaczeń złota. Ostatni podrozdział jest zaś poświęcony 

technikom pozłotniczym wykorzystywanym w malarstwie bizantyńskim i składa się z dwóch 

części: pierwszej przybliżającej dostępne źródła oraz drugiej dotyczącej zawartej w nich wiedzy 

technologicznej. 

1. ZŁOTE TŁO 

Złote tło uważane jest za jeden z wyróżników bizantyńskiego malarstwa, co też znajduje 

potwierdzenie w literaturze przedmiotu, ponieważ badacze od początku XX wieku niezmiennie 

zwracają na nie uwagę, lecz najczęściej poprzestają na bardzo ogólnym poziomie interpretacji. 

Stąd też zwykle bywa sprowadzone do elementu odrealniającego przedstawienia i 

odnoszącego się do boskiego światła. W tej drugiej wykładni wprawdzie tkwi znaczny 

potencjał badawczy, wydaje się jednak, że nie należy traktować jej jako pierwszego, 

podstawowego poziomu interpretacji, ale jednego z kolejnych, możliwego w niektórych 

kontekstach. Jeśli zaś chodzi o tę najniższą warstwę znaczeniową, to rozwiązanie jej problemu 

można zaproponować w oparciu bezpośrednio o źródła pisane. W związku z tym najpierw 

wyjaśnione zostanie, jak rozumiano tło w obrazie, a następnie dlaczego właśnie złoto 

szczególnie dobrze nadawało się, by pełnić jego funkcję. 

 Pewną wskazówkę dotyczącą znaczenia tła w obrazie znajdujemy u Filostrata Starszego 

(ok. 170 – ok. 244), który we wstępie do Εἰκόνες wykazywał wyższość malarstwa nad rzeźbą279: 

Wiele jest rodzajów plastyki, bo najpierw samo lepienie, potem odtwarzanie w brązie, 

ociosywanie lygdyńskiego lub paryjskiego marmuru, rżnięcie w kości słoniowej, a wszak 

 
279 πλαστικῆς μὲν οὖν πολλὰ εἴδη – καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πλάττειν καὶ ἡ ἐν τῷ χαλκῷ μίμησις καὶ οἱ ξέοντες τὴν 
λυγδίνην ἢ τὴν Παρίαν λίθον καὶ ὁ ἐλέφας καὶ νὴ Δία ἡ γλυφικὴ πλαστική – ζωγραφία δὲ ξυμβέβληται μὲν ἐκ 
χρωμάτων, πράττει δὲ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πλείω σοφίζεται ἀπὸ τούτου [τοῦ] ἑνὸς ὄντος ἢ ἀπὸ τῶν πολλῶν 
<ἡ> ἑτέρα τέχνη. σκιάν τε γὰρ ἀποφαίνει καὶ βλέμμα γινώσκει ἄλλο μὲν τοῦ μεμηνότος, ἄλλο δὲ τοῦ ἀλγοῦντος 
ἢ χαίροντος. καὶ αὐγὰς ὀμμάτων ὁποῖαί εἰσιν ὁ πλαστικὸς μέν τις ἥκιστα ἐργάζεται, χαροπὸν δὲ ὄμμα καὶ 
γλαυκὸν καὶ μέλαν γραφικὴ οἶδε, καὶ ξανθὴν κόμην οἶδε καὶ πυρσὴν καὶ ἡλιῶσαν καὶ ἐσθῆτος χρῶμα καὶ ὅπλων 
θαλάμους τε καὶ οἰκίας καὶ ἄλση καὶ ὄρη καὶ πηγὰς καὶ τὸν αἰθέρα, ἐν ᾧ ταῦτα. Philostrati maioris imagines, 1. 
proem. 2. 
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rytownictwo – na Zeusa! – też jest plastyką. Malarstwo natomiast zestawia kolory, jednak 

polega nie tylko na tym. Już samym zestawianiem więcej ono potrafi niż tamta sztuka, choć i 

ona wiele ma rodzajów. Przecież pokazuje cień i rozpoznaje spojrzenie: inne człowieka 

oszalałego, a inne cierpiącego lub zadowolonego. Nawet ktoś utalentowany plastycznie z 

wielkim trudem może ukazać blask oczu, sztuka malarska tymczasem zna i oko niebieskie, i 

zielone, i ciemne, zna i włos płowy, i płomienisty, i jasny, i kolor szaty i zbroi, zna komnaty i 

domostwa, i gaje, i góry, i źródła, i powietrzne przestrzenie, w których się one znajdują280. 

W powyższym passusie autor wymienił różne części składowe obrazów odtwarzane 

przez malarzy. Wśród nich zaś również: powietrzne przestrzenie, w których się one znajdują 

(τὸν αἰθέρα, ἐν ᾧ ταῦτα) – one, czyli wcześniej wymienione postaci, budowle oraz środowisko 

przyrodnicze. Wydaje się, że przez to określenie można rozumieć właśnie tło. Zgodnie więc z 

tą myślą tło w obrazach stanowi powietrzną przestrzeń (αἰθήρ)281, w której osadzone zostały 

wszystkie inne elementy świata przedstawionego, jak między innymi postaci, architektura i 

krajobraz. Definicja ta jest wprawdzie dość ogólna, jej podstawową zaletą jest jednak to, że 

znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach obrazów, ponadto zaś nie determinuje 

stosowania konkretnej barwy, co tym istotniejsze, ponieważ wiadomo, że zachowane dzieła 

ukazują różnorodność w tym względzie. Mimo to warto przywołać także tekst 

środkowobizantyński – jakkolwiek ekfrazy obrazów Filostrata stanowiły wzór także w 

Bizancjum, autor ten jest jeszcze późnoantyczny – by dodatkowo uargumentować słuszność 

odniesienia powyższej definicji tła do malarstwa bizantyńskiego. 

Przyjęte znaczenie owej powietrznej przestrzeni (αἰθήρ) potwierdza ustęp zawarty w 

opisie przedstawień w kościele Świętych Apostołów w Konstantynopolu sporządzonym przez 

Mikołaja Mesaritesa (ok. 1163 – po 1216). Dotyczy on obrazu Przemienienia282: 

 
280 Filostrat Starszy, Obrazy, przeł., wstępem, koment. i przyp. opatrz. R. Popowski, Warszawa 2004, prolog, 1.2 
(Biblioteka Antyczna). 
281 Tu αἰθήρ w ogólnym sensie: powietrze, jasność, pogoda; zob. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, Lwów 1929, 
s. 15. Zob. także Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement, red. H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, R. 
Mckenzie, Oxford 1996, s. 37 (wyd. IX, poprawione); F. Montanari, The Brill Dictionary of Ancient Greek, red. wyd. 
ang. M. Goh, Ch. Schroeder, Leiden–Boston 2015, s. 49 (I wyd. Torino 1995). 
282 Καὶ γῆ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει τοὺς μαθητάς. ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε τόπος νεφέλην μὲν φωτὸς ὑπεστήσατο 
κἀν ταύτῃ μέσον φέρει τὸν Ἰησοῦν, λελαμπρυσμένον ὑπὲρ τὸν ἥλιον, ὡς ἐκ φωτὸς οἷον τοῦ πατρικοῦ φῶς 
ἀπογεννώμενον ἕτερον, ἡνωμένον ὅσα καὶ νεφέλῃ τῇ φύσει τῆς ἀνθρωπότητος […] Ἔχει μὲν οὖν τὸν τρόπον 
τοῦτον καὶ τόπος ὁ ἐναέριος, ὁ δ’ ὑπὲρ κεφαλῆς τούτοις καὶ οἷον κατ’ οὐρανὸν οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν φωνὴν 
ἐκείνην, δι’ ἧς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ βαπτισθέντι τῷ σωτῆρι Χριστῷ καὶ ἀνερχομένῳ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ γνήσιον 
ἐπεμαρτύρησε τῆς υἱότητος διὰ τῆς τοῦ ἀγαπητοῦ προσθήκης καὶ ἀναρρήσεως. καὶ ὅρα μοι ταύτην ὥσπερ ἐξ 
οὐρανοῦ τοῦ σφαίρου τῆς κορυφῆς ταῖς ἔτι τῶν μαθητῶν ἀνίκμοις καὶ ἀγόνοις ἐπομβρουμένην ψυχαῖς. G. 



164 
 

I w ten sposób ziemia utrzymuje uczniów. Przestrzeń w powietrzu zaś podtrzymuje chmurę 

światła i w jej środku unosi Jezusa, jaśniejącego ponad słońce – zrodzonego jak inne światło 

ze światła swego Ojca, łączącego się z chmurą jak z naturą człowieka. […] W ten sposób ma się 

więc przestrzeń w powietrzu, a ta ponad ich głowami, a więc w niebie, [związana jest z] niczym 

innym jak z tym głosem, którym Bóg i Ojciec, ochrzczonemu i wynurzającemu się z wody 

Chrystusowi Zbawicielowi poświadczył prawdziwość jego synostwa, publicznie nazywając Go 

też umiłowanym. A zobacz, jak ze szczytu sfer niebiańskich głos ten wlewa się w suche i jałowe 

dusze uczniów! 

W przywołanej ekfrazie Mesarites wyróżnił trzy strefy: pas gruntu zajmowany przez uczniów 

(Καὶ γῆ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει τοὺς μαθητάς), przestrzeń powietrzną (ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε 

τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος) z Chrystusem w mandorli – chmurze światła (νεφέλην μὲν φωτὸς) – 

oraz Mojżeszem i Eliaszem, a także niebo – przestrzeń ponad głowami (ὁ δ’ ὑπὲρ κεφαλῆς 

τούτοις καὶ οἷον κατ’ οὐρανὸν), szczyt niebiańskich sfer (ἐξ οὐρανοῦ τοῦ σφαίρου τῆς 

κορυφῆς), z którego pochodzi głos Boga (τὴν φωνὴν ἐκείνην). Wprawdzie w bizantyńskiej 

konwencji ukazywania Przemienienia kompozycja składa się z dwóch części: ziemi i przestrzeni 

powietrznej – by posłużyć się terminem Filostrata i Mesaritesa – zgodnie jednak z zasadami 

retoryki ekfrazy mogą zawierać wiele dodatkowych informacji, koniecznych do przekonania 

odbiorców oraz przywołania w ich umysłach określonych obrazów. W tym przypadku ważna 

była także zgodność z przekazem ewangelicznym, w którym jest mowa o głosie Boga283. 

Generalnie jednak tego rodzaju trójstrefowa kompozycja nie należy do rzadkości, jak 

choćby w scenie Chrztu Chrystusa, do którego to wydarzenia nawiązał też Mesarites. W niej 

bowiem zawierano także półokrągły segment nieba, z którego wylatuje gołębica Ducha 

Świętego, a niekiedy też wysuwa się prawica Boga oraz promień światła. Wydaje się więc, że 

ową przestrzeń powietrzną (ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος; αἰθήρ Filostrata), 

otaczającą wszystkie elementy sceny i stanowiącą miejsce, w którym się ona rozgrywa, wolno 

odnieść także do tła, które wówczas należy rozumieć jako jej uwidocznioną w obrazie część. 

Istotne jest także odróżnienie tej przestrzeni od nieba, czyli innego rodzaju przestrzeni: 

 
Downey, Nikolaos Mesarites. Description of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, „Transactions of 
the American Philosophical Society” 1957, 47, 6, 16.6; 16.14–15, s. 903. 
283 Por. Mt 17, 5: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· 
ἀκούετε αὐτοῦ; M 9, 7: καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης· οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ; Łk 9, 35: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 
μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 
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położnej wyżej, nad głowami (ὁ δ’ ὑπὲρ κεφαλῆς τούτοις καὶ οἷον κατ’ οὐρανὸν) i stanowiącej 

sferę niebieską (ἐξ οὐρανοῦ τοῦ σφαίρου), a więc miejsce, gdzie przebywa Bóg i gdzie znajdują 

się ciała niebieskie. W obrazach zwykle zaznaczona jest ona za pomocą położonego w górnej 

partii półkola. W sztuce wczesnobizantyńskiej, powstałej w zachodniej części cesarstwa, rolę 

tę spełniały niekiedy też różnobarwne obłoki, o czym była mowa w poprzednim rozdziale. 

By upewnić się do słuszności powyższej interpretacji powietrznej przestrzeni, warto 

odwołać się do dotyczącej niej refleksji teoretycznej. W tym kontekście przydatna będzie 

również definicja samego powietrza, którą pozostawił na przykład Jan z Damaszku w rozdziale 

Περὶ ἀέρος καὶ ἀνέμων zawartym w Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως284: 

Powietrze jest najsubtelniejszym żywiołem, wilgotnym i ciepłym, cięższym wprawdzie od 

ognia, lżejszym jednak od ziemi i wody, przyczyną oddychania i dźwięku, jest bezbarwne – to 

znaczy z natury nie ma koloru – jasne i przejrzyste (jest bowiem zdolne odbierać światło), służy 

trzem naszym zmysłom (dzięki niemu bowiem widzimy, słyszymy, czujemy zapachy), ma 

zdolność odbierania ciepła oraz chłodu, suchości oraz wilgotności, wszystkie [jego] ruchy w 

przestrzeni zaś są: w górę, w dół, do wewnątrz, na zewnątrz, na prawo, na lewo, a także po 

okręgu. Samo z siebie nie czerpie światła, ale jest oświetlane przez słońce i księżyc, też gwiazdy 

oraz ogień. I jest takie, jak mówi Pismo: „Ciemność była nad głębiną”285; chcąc [w ten sposób] 

wyjaśnić, że powietrze nie samo z siebie ma światło, ale że [jego] istota różni się od światła286. 

Wiatr zaś jest ruchem powietrza. A miejsce jego [wiatru] jest w powietrzu, miejsce bowiem to 

 
284 Ἀήρ ἐστι στοιχεῖον λεπτότατον ὑγρόν τε καὶ θερμόν, τοῦ μὲν πυρὸς βαρύτερον, τῆς δὲ γῆς καὶ τῶν ὑδάτων 
κουφότερον, ἀναπνοῆς καὶ ἐκφωνήσεως αἴτιον, ἀχρωμάτιστον ἤτοι ἐκ φύσεως χρῶμα μὴ κεκτημένον, διειδές, 
διαφανές (φωτὸς γάρ ἐστι δεκτικόν) καὶ ταῖς τρισὶν αἰσθήσεσιν ἡμῶν διακονοῦν (δι’ αὐτοῦ γὰρ ὁρῶμεν, 
ἀκούομεν, ὀσφραινόμεθα), δεκτικὸν θάλψεώς τε καὶ ψύξεως ξηρότητός τε καὶ ὑγρότητος, οὗ πᾶσαι αἱ κατὰ 
τόπον κινήσεις εἰσίν· ἄνω, κάτω, ἔσω, ἔξω, δεξιά, ἀριστερὰ καὶ ἡ κυκλοφορικὴ κίνησις. Οἴκοθεν μὴ κεκτημένος 
τὸ φῶς, ἀλλ’ ὑπὸ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ πυρὸς φωτιζόμενος. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπεν ἡ γραφή, ὅτι 
«σκότος ἦν ἐπάνω τῆς ἀβύσσου», θέλουσα δεῖξαι, ὡς οὐκ οἴκοθεν ὁ ἀὴρ τὸ φῶς κέκτηται, ἀλλ’ ἄλλη τίς ἐστιν 
οὐσία ἡ τοῦ φωτός. Ἄνεμος δέ ἐστι κίνησις ἀέρος. Καὶ ὁ τόπος δὲ τοῦ ἀέρος ἐστί· τόπος γάρ ἐστιν ἑκάστου 
σώματος ἡ τούτου περιοχή. Τί δὲ περιέχει τὰ σώματα, εἰ μὴ ἀήρ; Εἰσὶ δὲ τόποι διάφοροι, ὅθεν ἡ τοῦ ἀέρος 
γίνεται κίνησις, ἐξ ὧν καὶ οἱ ἄνεμοι τὰς ἐπωνυμίας ἔχουσι· δώδεκα δὲ οἱ πάντες εἰσί. Φασὶ δὲ τὸν ἀέρα σβέσιν 
πυρὸς ἢ ἀτμὸν ὕδατος θερμανθέντος. Ἔστι γοῦν ὁ ἀὴρ κατὰ μὲν τὴν οἰκείαν φύσιν θερμός, ψύχεται δὲ τῇ 
γειτνιάσει τῇ πρὸς τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν, ὡς τὰ μὲν κάτω μέρη αὐτοῦ ψυχρὰ εἶναι, τὰ δὲ ἄνω θερμά. Die Schriften 
des Johannes von Damaskos, t. 2, red. P.B. Kotter, Berlin 1973, t. 2, 22 (Patristische Texte und Studien 12), 
[Expositio fidei]. 
285 Por. Rdz 1, 2: καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου. 
286 Zob. także: Τὸ πῦρ ἓν τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐστί, κοῦφόν τε καὶ ἀνωφερέστερον τῶν λοιπῶν καυστικόν τε 
καὶ φωτιστικόν, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κτισθέν· φησὶ γὰρ ἡ θεία γραφή· «Καὶ εἶπεν ὁ θεός· 
Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς». Οὐχ ἕτερον γάρ ἐστι τὸ πῦρ εἰ μὴ τὸ φῶς, ὥς τινές φασιν. Ἕτεροι δὲ τὸ 
κοσμικὸν πῦρ ὑπὲρ τὸν ἀέρα φασίν, ὃ καλοῦσιν αἰθέρα; Die Schriften des Johannes…, t. 2, 21.3–8 [Expositio 
fidei]. 
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otoczenie każdego ciała. Czym jest zaś to, co otacza ciała, jeśli nie powietrzem? Są też różne 

miejsca, gdzie zaczyna się ruch powietrza, od nich to wiatry mają nazwy, a wszystkich jest 

dwanaście287. Mówią zaś, że powietrze to ugaszony ogień lub para podgrzewanej wody288. W 

każdym razie powietrze według swej własnej natury jest ciepłe, a ochładza się, gdy jest w 

pobliżu wody i ziemi, tak też dolne jego części są chłodne, górne zaś ciepłe. 

Pełniące różne funkcje powietrze (ἀήρ) to zarazem miejsce, czyli otoczenie każdego ciała 

(τόπος γάρ ἐστιν ἑκάστου σώματος ἡ τούτου περιοχή), tę krótką definicję warto porównać z 

rozważaniami na temat przestrzeni Michała Psellosa (ok. 1017 – ok. 1078) zawartymi w 

rozdziale Περὶ χώρας289: 

Chora – według arytmetyków – jest dającym się pojąć umysłem odstępem [pomiędzy] 

liczbami: jak to, co pomiędzy jeden i dwa, a także dwa i trzy oraz [między] trzy i cztery i tak 

samo pomiędzy kolejnymi. Jako że porządek liczb nie jest ciągły, ale zbudowany na zasadzie 

opozycji, to odstępy pomiędzy liczbami nazywają chorami. Znowu niektórzy filozofowie 

twierdzą, że chora to część [przestrzeni] otaczającej określone ciało: tak jak dzban zawiera 

wino, a zakłada się, że wino [jest] otoczone. Nie całość dzbana jednak przyjmuje wino, ale tylko 

otaczające je puste wnętrze. W każdym razie to tę część niektórzy filozofowie przyrody 

nazywają chorą. Nie bez racji ktoś mógłby nazwać to toposem. 

Psellos zastosował tu termin χώρα, który objaśnił w odniesieniu zarówno do arytmetyki (κατὰ 

τοὺς ἀριθμητικοὺς), jak i filozofii przyrody (φασὶ τῶν φυσικῶν φιλοσόφων τινές), przy czym 

 
287 Zob. także: Εἰσὶν οὖν οἱ πάντες ιβʹ, ὧν ἡ διαγραφή ἐστιν αὕτη· Ἀνατολὴ θερινή, ἀνατολὴ ἰσημερινή, ἀνατολὴ 
χειμερινή – καικίας, ἀπηλιώτης, εὖρος, μέσης, εὐρόνοτος, βορέας, Φοῖνιξ – ἄρκτος – ἀπαρκτίας, νότος – 
μεσημβρία – θρασκίας, λιβόνοτος, μέσης, λευκόνοτος, κέρκιος, λίψ – δύσις θερινή – ἀργέστης – δύσις χειμερινή 
– Ἰάπυξ, Ὀλυμπίας – δύσις θερινή – ἐργάστης, ζέφυρος; tamże, 22b.10–14. 
288 Por. γῆ μὲν γὰρ πιληθεῖσα γίνεται ὕδωρ, ὕδωρ δὲ πυκνωθὲν καὶ πιληθὲν γίνεται γῆ, θερμανθὲν δὲ καὶ 
ἐξατμισθὲν γίνεται ἀήρ, ἀὴρ δὲ συναχθεὶς μὲν καὶ πυκνωθεὶς γίνεται ὕδωρ, ξηρανθεὶς δὲ εἰς πῦρ μεταβάλλεται· 
οὕτω δὲ καὶ τὸ πῦρ σβεσθὲν μὲν καὶ ἀποβαλὸν τὴν ξηρότητα ἐξαεροῦται· ἔστι γὰρ ἀὴρ σβέσις πυρὸς καὶ ἀτμὸς 
ὕδατος θερμανθέντος. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν δῆλον ὡς ἐκ θερμότητος ἡ γένεσις αὐτῷ· καὶ γὰρ θερμανθὲν τὸ ὕδωρ 
καὶ σβεσθὲν τὸ πῦρ ἀὴρ γίνεται. ἔστιν οὖν κατὰ μὲν τὴν οἰκείαν φύσιν θερμός, ψύχεται δὲ τῇ γειτνιάσει τῇ πρὸς 
τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν, ὡς τὰ μὲν κάτω μέρη αὐτοῦ τὰ πρὸς τῇ γῇ ψυχρὰ εἶναι, τὰ δὲ ἄνω καὶ πρὸς τῷ πυρὶ θερμά. 
συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τὸ μαλακὸν καὶ εὐπαθὲς τοῦ ἀέρος· ταχέως γὰρ ἐξίσταται τῆς οἰκείας φύσεως καὶ 
μεταβάλλεται; Nemesii Emeseni de natura hominis, red. M. Morani, Leipzig 1987, 5.49.12–22. 
289 Χώρα ἐστὶ κατὰ τοὺς ἀριθμητικοὺς τὸ νοητὸν τῶν ἀριθμῶν διάστημα, οἶον τὸ μεταξὺ τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν δύο, 
καὶ τοῦ βʹ καὶ τοῦ γʹ, καὶ τοῦ γʹ καὶ τοῦ δʹ, καὶ ἐφεξῆς. ἐπεὶ γὰρ οὐ συνεχής ἐστιν ἡ τάξις τῶν ἀριθμῶν ἀλλὰ 
διῃρημένη, τὰ μεταξὺ τῶν ἀριθμῶν διαστήματα χώρας ἐπωνομάκασι. χώραν πάλιν τινὲς τῶν φιλοσόφων 
εἰρήκασι τὴν μερικὴν τοῦ περιέχοντος τὸ σῶμα περιοχήν. οἶον ὁ πίθος περιέχει τὸν οἶνον· ὑποκείσθω δὲ καὶ ὁ 
οἶνος περιχειλής· ἀλλ’ οὐχ’ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ πίθου τὸν οἶνον ἐδέξατο, ἀλλὰ μόνη ἡ κοίλη αὐτοῦ περιφέρεια. 
τοῦτο γοῦν τὸ μέρος χώραν φασὶ τῶν φυσικῶν φιλοσόφων τινές· οὐκ ἀπεικότως δὲ τοῦτο καὶ τόπον τὶς 
ὀνομάσειε. Michael Psellus, De omnifaria doctrina, red. L.G. Westerink, Nijmegen 1948, 155. 
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ten drugi sens, według którego chora to przestrzeń otaczająca dane ciało (τὴν μερικὴν τοῦ 

περιέχοντος τὸ σῶμα περιοχήν) jest zbieżny ze stwierdzeniem Jana Damasceńskiego na temat 

toposu. Autor późniejszy posłużył się przy tym obrazowym porównaniem do naczynia z winem, 

w przypadku którego chora równoznaczna jest z pustym wnętrzem dzbana (μόνη ἡ κοίλη 

αὐτοῦ περιφέρεια). Wydaje się, że myśl tę można wykorzystać również w kontekście 

artystycznym. Wówczas naczyniem byłby obraz, który przyjął określone elementy świata 

przedstawionego – czyli Psellosowe wino – otaczająca je zewsząd chora byłaby zaś 

dostrzegalna jedynie w partii tła, jak w dzbanie, który nie został do końca wypełniony płynem, 

dzięki czemu można dostrzec także jego pustą przestrzeń. W świetle tych rozważań tło jawi się 

więc jako przedstawienie w obrazie części tej przestrzeni, która jako taka jest równoznaczna z 

powietrzem, ponieważ to ono w rzeczywistości otacza wszystkie ciała (Τί δὲ περιέχει τὰ 

σώματα, εἰ μὴ ἀήρ;). 

W omówionym ustępie chora została zrównana z toposem, które to określenie 

zastosował Jan z Damaszku. Za wymienne terminy te uznane zostały również w X-wiecznym 

leksykonie Σοῦδα290. Psellos, zawsze chętnie podkreślający swą uczoność, by być w pełni 

ścisłym poświęcił toposowi osobny rozdział: „Topos” jest, dokładnie rzecz biorąc, ostatnią 

częścią, która otacza ciała. Podobnie jak powietrze otacza ciała naturalne, nie całe jednak 

powietrze, ponieważ nie to w górach lub nie to blisko nieba, ale ta najniższa jego część otacza 

nas. A zatem to ta najniższa postać powietrza jest toposem naszych ciał (κυρίως δὲ τόπος ἐστὶ 

τὸ ἔσχατον τοῦ περιέχοντος μέρος τὰ σώματα. οἶον ὁ ἀὴρ περιέχει τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλ’ 

οὐ πᾶς ὁ ἀήρ·οὐ γὰρ καὶ ὁ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἢ ὁ πλησίον τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ τὸ ἔσχατον μέρος 

αὐτοῦ περιέχει ἡμᾶς· αὕτη οὖν ἡ τελευταία τοῦ ἀέρος ἐπιφάνεια τόπος ἐστὶ τῶν ἡμετέρων 

σωμάτων)291. Tu topos został porównany do niższej warstwy powietrza, która bezpośrednio 

otacza ludzi292. Chorę uznano więc za pojęcie nieco bardziej ogólne, generalnie dotyczące 

przestrzeni293. Powyżej tej przestrzeni powietrznej (ἀήρ) znajduje się jeszcze niebo (οὐρανός), 

 
290 Zob. Χώρα: ὁ τόπος. παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ χώρα, ἡ τάξις; Χώρα, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; 
χ 435 Adler. 
291 Michael Psellus, De omnifaria doctrina…, 154. 
292 Por. Περὶ τόπου. Πλάτων τόπον εἶναι τὸ μεταληπτικὸν τῶν εἰδῶν, ὅπερ εἴρηκε μεταφορικῶς τὴν ὕλην 
καθάπερ τινὰ τιθήνην καὶ δεξαμενήν. (Στράτων) τόπον ⟦δὲ⟧ εἶναι τὸ μεταξὺ διάστημα τοῦ περιέχοντος καὶ τοῦ 
περιεχομένου Doxographi Graeci, red. H. Diels, Berlin 1879, s. 317.22–29 (repr. Berlin 1965), [Aëtius, De placitis 
reliquiae (Stobaei excerpta)]. ιθʹ. Περὶ τόπου. Πλάτων τὸ μεταληπτικὸν τῶν εἰδῶν, ὅπερ εἴρηκε μεταφορικῶς τὴν 
ὕλην, καθάπερ τινὰ τιθήνην καὶ δεξαμενήν. Ἀριστοτέλης τὸ ἔσχατον τοῦ περιέχοντος συνάπτον τῷ περιεχομένῳ; 
Plutarchi moralia, red. J. Mau, t. 5.2.1, Leipzig 1971, ιθʹ, 884a5–b2 [Pseudo-Plutarchus, Placita philosophorum]. 
293 Por. Περὶ χώρας. (Ζήνων καὶ οἱ ἀπ’ αὐτοῦ) διαφέρειν ⟦δὲ⟧ κενὸν τόπον χώραν· καὶ τὸ μὲν κενὸν εἶναι ἐρημίαν 
σώματος, τὸν δὲ τόπον τὸ ἐπεχόμενον ὑπὸ σώματος, τὴν δὲ χώραν τὸ ἐκ μέρους ἐπεχόμενον. Ἐπίκουρος 
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wyróżnione także przez Mesaritesa. Roland Betancourt zaproponował, by terminy chora i 

topos odnieść do złotego tła. Według niego złote tło stanowi chorę (χώρα), w ramach której 

znajdują się osoby i przedmioty, które z kolei zajmują określone toposy (τόποι)294. Wydaje się 

jednak, że wystarczające jest ogólne założenie, że przestrzeń powietrzna, w której znajdują się 

ciała jest toposem, ponieważ autorzy zwykle nie uciekają się do tak szczegółowych rozróżnień. 

Wcześniejsze rozważania, dla których podstawą były ustępy z tekstów Filostrata oraz 

Mesaritesa, pozwalają zaś przyjąć, że w kontekście obrazów część owej przestrzeni 

powietrznej (αἰθήρ; ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος) była ukazywana jako tło, 

które zwłaszcza w okresie środkowobizantyńskim często wykonywano ze złotej folii lub złotych 

tesser. 

Jan z Damaszku wskazał również, że powietrze (ἀήρ) jest bezbarwne (ἀχρωμάτιστον) i 

przezroczyste (διαφανές), a więc niewidzialne. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania 

oraz zachowane dzieła, wydaje się, że o uchwyceniu takich właściwości powietrza można 

mówić właściwie jedynie w przypadku malarstwa książkowego, gdzie niekiedy za tło służy 

niezamalowana pergaminowa karta. Poza tym jednak zwykle partia ta ma własny kolor – 

nierzadko jest nim barwa złota. Można jednakże wykazać, dlaczego stosowanie złota – ale 

także po prostu barw – w gruncie rzeczy nie stoi w sprzeczności z wyżej zaprezentowanymi 

wnioskami na temat relacji tła i powietrznej przestrzeni. 

W omawianym ustępie Jan Damasceński podkreślił, że powietrze jest niezbędne dla 

funkcjonowania zmysłów słuchu oraz powonienia, a także dla wzroku (δι’ αὐτοῦ γὰρ ὁρῶμεν), 

w którego przypadku konieczne jest również światło (φῶς)295. Powietrze jednak nie ma 

zdolności emitowania go (Οἴκοθεν μὴ κεκτημένος τὸ φῶς), może je jedynie odbierać (φωτὸς 

γάρ ἐστι δεκτικόν), potrzebuje więc jego źródła na przykład w postaci słońca (ἥλιος), księżyca 

(σελήνη), gwiazd (ἄστρα) lub ognia (πῦρ). Precyzyjny i naukowy komentarz dotyczący 

 
ὀνόμασιν [πᾶσιν] παραλλάττειν κενὸν τόπον χώραν; Doxographi Graeci…, s. 317.30–318.2. κʹ. Περὶ χώρας. Οἱ 
Στωικοὶ καὶ Ἐπίκουρος διαφέρειν κενὸν τόπον χώραν· καὶ τὸ μὲν κενὸν εἶναι ἐρημίαν σώματος, τὸν δὲ τόπον τὸ 
ἐχόμενον ὑπὸ σώματος· τὴν δὲ χώραν τὸ ἐκ μέρους ἐχόμενον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς τοῦ οἴνου πιθάκνης; Plutarchi 
moralia, κʹ, 884a1–5. 
294 Zob. R. Betancourt, The Icon’s Gold…, s. 267–268. 
295 Na temat koncepcji widzenia w Bizancjum zob. zwł. R. Betancourt, Sight, Touch, and Imagination in Byzantium, 
zwł. s. 7–10, 29–50; ten sam, Why Sight Is Not Touch. Reconsidering the Tactility of Vision in Byzantium, 
„Dumbarton Oaks Papers” 2016, 70, s. 1–24; ten sam, Tempted to Touch. Tactility, Ritual, and Mediation in 
Byzantine Visuality, „Speculum” 2016, 91/3, s. 660–689. Por. m.in. R.S. Nelson, To Say and to See…, s. 143–168; 
J. Elsner, Roman Eyes. Visuality and Subjectivity in Art and Text, Cambridge 2007; G. Frank, The Memory of the 
Eyes. Pilgrims to Living Saints in Christian Late Antiquity, Berkeley–Los Angeles–London 2000 (Transformation of 
the Classical Heritage 30); Sight and the Ancient Senses, red. M. Squire, London 2016 (The Senses in Antiquity). 
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problemu widzenia pozostawił Psellos w Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, tekście wskazującym 

na przywiązanie jego autora do Arystotelesowskiej tradycji nauczania na temat wzroku – jako 

zmysłu nie mającego związku z dotykiem – a przy tym wyraźnie zależnym od Ὑπόμνημα εἰς τὸ 

περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν Aleksandra z Afrodyzji (fl. 200 po Chr.)296: 

Pogląd Arystotelesa na temat postrzegania jest między innymi taki: mówi bowiem, że wzrok 

postrzega [czyli widzenie dochodzi do skutku], gdy wpływają na niego rzeczy widzialne, jak na 

każdy z pozostałych zmysłów297, ale nie tworzy on, ani nie wysyła298, ani też nie jest pod 

wpływem odbierania tego, co emanuje z rzeczy widzianych299, lecz to [że wzrok postrzega, 

sprawia] ten przezroczysty ośrodek pomiędzy wzrokiem a rzeczą widzialną300, gdy jest on w 

akcie (a jest on w akcie, gdy jest w świetle)301, czyli jest poruszany przez rzeczy widzialne, a 

 
296 Δόξα δὲ Ἀριστοτέλους περὶ τῆς αἰσθήσεως παρὰ τὰς τῶν ἄλλων αὕτη ἐστί· πάσχουσα γάρ, φησίν, ἡ ὄψις ὑπὸ 
τῶν ὁρατῶν αἰσθάνεται, ὥσπερ καὶ ἑκάστη τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, ἀλλ’ οὐχὶ ποιοῦσα καὶ ἐκπέμπουσα 
πάσχουσα δὲ οὐ τῷ δέχεσθαι ἀπορρέοντά τινα ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ τῷ τὸ μεταξὺ τῆς τε ὄψεως καὶ τοῦ 
ὁρωμένου διαφανές, ὅταν κατ’ ἐνέργειαν ᾖ τοιοῦτον (τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ πεφωτισμένον), κινεῖσθαι ὑπὸ τῶν 
ὁρατῶν, τουτέστι τῶν χρωμάτων (κινητικὸν γὰρ τὸ χρῶμα τοῦ κατ’ ἐνέργειαν διαφανοῦς). κινούμενον γὰρ καὶ 
διατιθέμενον τὸ κατ’ ἐνέργειαν διαφανὲς ὑπὸ τῶν ὁρατῶν τὸ εἶδος αὐτοῦ διαδίδωσι τῇ κόρῃ, οὔσῃ καὶ αὐτῇ 
διαφανεῖ. καὶ οὕτως διὰ ταύτης δεχομένης διὰ τοῦ διαφανοῦς τὸ μεταξὺ εἶδος τοῦ ὁρωμένου καὶ μέχρι τοῦ 
πρώτου αἰσθητικοῦ διαδιδούσης αὐτὸ τῷ τὸν μεταξὺ πόρον τοιούτου σώματος εἶναι πλήρη τὸ ὁρᾶν γίνεσθαι· 
οὐ γὰρ ταῖς ἀπορροίαις, [ὡς ᾤοντο οἱ] πρὸ αὐτοῦ (ἁφὴ γὰρ οὕτω καὶ ἡ ὄψις ἔσται), ἀλλὰ τῇ τοῦ μεταξὺ τῆς 
ὄψεως καὶ {τῆς} τοῦ ὁρωμένου διαφανοῦς κινήσει ὑπὸ τῶν ὁρατῶν. Michaelis Pselli philosophica minora, t. 2, 
red. D.J. O'Meara, Leipzig 1989, s. 16.21–17.4 [Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν. Opuscula psychologica, theologica, 
daemonologica]. Por. δοκεῖ γὰρ αὐτῷ πάσχουσα μὲν καὶ ἡ ὄψις ὑπὸ τῶν ὁρατῶν αἰσθάνεσθαι, ὥσπερ καὶ τῶν 
ἄλλων αἰσθήσεων ἑκάστη, ἀλλ’ οὐχὶ ποιοῦσά τι καὶ ἐκπέμπουσα, πάσχουσα δὲ οὐ τῷ δέχεσθαι ἀπορρέοντά 
τινα ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ τῷ τὸ μεταξὺ τῆς τε ὄψεως καὶ τοῦ ὁρωμένου διαφανές, ὅταν κατ’ ἐνέργειαν ᾖ 
τοιοῦτο (τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ πεφωτισμένον), κινεῖσθαι ὑπὸ τῶν ὁρατῶν, τουτέστι τῶν χρωμάτων (κινητικὸν γὰρ 
τὸ χρῶμα τοῦ κατ’ ἐνέργειαν διαφανοῦς)· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑπὸ τῶν χρωμάτων κινεῖσθαι τὸ κατ’ ἐνέργειαν 
διαφανές, ὡς κινούμενον ὑπὸ τῆς τοῦ φωτίζειν πεφυκότος παρουσίας τὸ δυνάμει φῶς δέχεταί τε καὶ φωτίζεται. 
κινούμενον γάρ πως καὶ διατιθέμενον τὸ κατ’ ἐνέργειαν διαφανὲς ὑπὸ τῶν ὁρατῶν τὸ εἶδος αὐτῶν διαδίδωσι 
τῇ κόρῃ, ὁμοίως ὡς ἔλαβεν, οὔσῃ καὶ αὐτῇ διαφανεῖ. καὶ οὕτως διὰ ταύτης δεχομένης διὰ τοῦ διαφανοῦς τοῦ 
μεταξὺ <τὸ> εἶδος τοῦ ὁρωμένου καὶ μέχρι τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ διαδιδούσης αὐτὸ τῷ τὸν μεταξὺ πόρον τοῦ 
τοιούτου σώματος εἶναι πλήρη, τὸ ὁρᾶν γίνεσθαι εὔλογον, καὶ ὅτι οὐ κατὰ τὰς ἀπὸ τῶν ὁρατῶν ἀπορροίας; 
Alexandri in librum de sensu commentarium, red. P. Wendland, Berlin 1901, s. 59 (Commentaria in Aristotelem 
Graeca 3.1), [In librum de sensu commentarium]. 
297 Por. πάσχοντος γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν, Aristotle, De anima, red. W.D. Ross, Oxford 1961, 
419a17–18. 
298 Por. ἄλογον δὲ ὅλως τὸ ἐξιόντι τινὶ τὴν ὄψιν ὁρᾶν, καὶ ἀποτείνεσθαι μέχρι τῶν ἄστρων, ἢ μέχρι τινὸς ἐξιοῦσαν 
συμφύεσθαι, καθάπερ λέγουσί τινες; Aristotle, Parva naturalia, red. W.D. Ross, Oxford 1955, 438a25–27 [De 
sensu et sensibilibus]. 
299 Por. ὁτὲ μὲν οὖν οὕτως ὁρᾶν φησίν, ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπορροίαις ταῖς ἀπὸ τῶν ὁρωμένων; tamże, 438a3–4. 
300 Por. λείπεται δὴ ὑπὸ τοῦ μεταξύ, ὥστ’ ἀναγκαῖόν τι εἶναι μεταξύ· κενοῦ δὲ γενομένου οὐχ ὅτι ἀκριβῶς, ἀλλ’ 
ὅλως οὐθὲν ὀφθήσεται; Aristotle, De anima…, 419a19–21. 
301 Por. ἡ δ’ ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς φῶς ἐστιν. […] δι’ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τὸ χρῶμα ἀναγκαῖον ἐν φωτὶ ὁρᾶσθαι, 
εἴρηται. πῦρ δὲ ἐν ἀμφοῖν ὁρᾶται, καὶ ἐν σκότει καὶ ἐν φωτί, καὶ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης· τὸ γὰρ διαφανὲς ὑπὸ τούτου 
γίνεται διαφανές; tamże, 419a11, 419a22–25. 
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więc przez barwy302 (barwa ma bowiem zdolność wprawiania w ruch ośrodka aktualnie 

przezroczystego [czyli ma zdolność aktualizowania przezroczystości])303. Gdy bowiem ten 

przezroczysty [ośrodek] w akcie jest poruszany i porządkowany przez rzeczy widzialne, to 

przekazuje jej [czyli rzeczy widzialnej] formę do źrenicy, która także jest przezroczysta304. Tak 

też widzenie dochodzi do skutku w ten sposób, że przez nią [czyli źrenicę] jest odbierana, za 

pośrednictwem przezroczystego ośrodka, forma rzeczy widzialnej, a [źrenica] przekazuje ją, aż 

do pierwszego zmysłu305 za pośrednictwem przewodu, który jest pełen tego ciała306. Nie 

[zachodzi widzenie] jednak przez emitowanie, jak sądzili ci przed nim (ponieważ w ten sposób 

wzrok byłby także dotykiem), ale dzięki temu przezroczystemu ośrodkowi pomiędzy wzrokiem 

a rzeczą widzialną, który porusza się za sprawą rzeczy widzialnych. 

Z powyższego krótkiego komentarza do poglądów Arystotelesa (384–322) jasno 

wynika, że widzenie możliwe jest tylko za pośrednictwem przezroczystego ośrodka (τὸ μεταξὺ 

διαφανές), znajdującego się pomiędzy wzrokiem a widzialnym przedmiotem (τῆς τε ὄψεως 

καὶ τοῦ ὁρωμένου). Konieczne jest także światło (τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ πεφωτισμένον). Sam 

Stagiryta w Περὶ ψυχῆς zaś stwierdził, że właśnie barwa (χρῶμα) jest tym, co widać w świetle 

(νῦν δ’ ἐπὶ τοσοῦτον φανερόν ἐστιν, ὅτι τὸ μὲν ἐν φωτὶ ὁρώμενον χρῶμα). Ona też ma 

zdolność wprawiania w ruch owego przezroczystego ośrodka (τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ χρώματι 

εἶναι, τὸ κινητικῷ εἶναι τοῦ κατ’ ἐνέργειαν), bez którego widzenie byłoby niemożliwe (ὥστ’ 

ἀναγκαῖόν τι εἶναι μεταξύ· κενοῦ δὲ γενομένου οὐχ ὅτι ἀκριβῶς, ἀλλ’ ὅλως οὐθὲν 

ὀφθήσεται)307. Funkcję tego pośrednika pełni przede wszystkim powietrze (οἷον τὸν ἀέρα)308, 

które musi znajdować się w świetle (ἐν φωτὶ)309, w ciemności bowiem przezroczysty ośrodek 

 
302 Por. ἀλλὰ τὸ μὲν χρῶμα κινεῖ τὸ διαφανές, οἷον τὸν ἀέρα, ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος κινεῖται τὸ 
αἰσθητήριον; tamże, 419a13–15. 
303 Por. πᾶν δὲ χρῶμα κινητικόν ἐστι τοῦ κατ’ ἐνέργειαν διαφανοῦς; tamże, 418a31–418b1. 
304 Zob. τὸ μὲν οὖν τὴν ὄψιν εἶναι ὕδατος ἀληθὲς μέν, οὐ μέντοι συμβαίνει τὸ ὁρᾶν ᾗ ὕδωρ ἀλλ’ ᾗ διαφανές· ὃ 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος κοινόν ἐστιν. ἀλλ’ εὐφυλακτότερον καὶ εὐπιλητότερον τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος· διόπερ ἡ κόρη καὶ 
τὸ ὄμμα ὕδατός ἐστιν; Aristotle, Parva naturalia…, 438a12–16 [De sensu et sensibilibus]. 
305 Zob. αὐτῶν δὲ τούτων πρὸς μὲν τὰ ἀναγκαῖα κρείττων ἡ ὄψις καθ’ αὑτήν, πρὸς δὲ νοῦν κατὰ συμβεβηκὸς ἡ 
ἀκοή. διαφορὰς μὲν γὰρ πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἡ τῆς ὄψεως εἰσαγγέλλει δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα 
μετέχειν χρώματος; tamże, 437a3–7. 
306 Por. Δημόκριτος δ’ ὅτι μὲν ὕδωρ εἶναί φησι, λέγει καλῶς, ὅτι δ’ οἴεται τὸ ὁρᾶν εἶναι τὴν ἔμφασιν, οὐ καλῶς· 
τοῦτο μὲν γὰρ συμβαίνει ὅτι τὸ ὄμμα λεῖον, καὶ ἔστιν οὐκ ἐν ἐκείνῳ ἀλλ’ ἐν τῷ ὁρῶντι· ἀνάκλασις γὰρ τὸ πάθος, 
ἀλλὰ καθόλου περὶ τῶν ἐμφαινομένων καὶ ἀνακλάσεως οὐδέν πω δῆλον ἦν, ὡς ἔοικεν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ 
ἐπελθεῖν αὐτῷ ἀπορῆσαι διὰ τί ὁ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ μόνον, τῶν δ’ ἄλλων οὐδὲν ἐν οἷς ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα; 
Aristotle, Parva naturalia…, 438a5–12 [De sensu et sensibilibus]. 
307 Zob. Aristotle, De anima…, 419a7–21. 
308 Zob. Themistii in libros Aristotelis de anima…, s. 62, 9–10. 
309 Zob. tamże, s. s. 59, 5–7. 
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(τὸ διαφανὲς μεταξύ) istnieje tylko w możności (ἐν δυνάμει), ponieważ nie jest aktualnie 

przezroczysty (ἐν ἐντελεχείᾳ)310. Stąd też: Światło jest poniekąd barwą materii przezroczystej, 

gdy ta jest aktualnie przezroczysta pod wpływem ognia lub czegoś podobnego do górnego 

ciała – bo i ono posiada coś, co istnieje identycznie [w ogniu])311 (τὸ δὲ φῶς οἷον χρῶμά ἐστι 

τοῦ διαφανοῦς, ὅταν ᾖ ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑπὸ πυρὸς ἢ τοιούτου οἷον τὸ ἄνω σῶμα· καὶ γὰρ 

τούτῳ τι ὑπάρχει ἓν καὶ ταὐτόν)312. 

Interesujące uwagi do poglądów Arystotelesa na temat światła pozostawił 

wspomniany już Aleksander z Afrodyzji, zauważył bowiem, że: światło staje się podobne wielu 

kolorom widocznym dzięki światłu i niesie ze sobą kolor. Samo światło jawi się jako złote od 

złota, od purpurowego – purpurowe, a od rzeczy zielonych – zielone313 (ἐκ τοῦ πολλοῖς τῶν 

χρωμάτων τῶν διὰ τοῦ φωτὸς ὁρωμένων ὁμόχροον ὁρᾶν γινόμενον αὐτὸ καὶ συναναφέρον 

αὐτῷ τὸ χρῶμα. ἀπὸ γὰρ χρυσοῦ χρυσοειδὲς καὶ αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ ἁλουργοῦς 

πορφυροειδές, καὶ ἀπὸ τῶν χλωρῶν ποῶδες)314. Zatem światło umożliwiając widzenie – a 

więc według poglądów starożytnych, przejętych następnie w Bizancjum, dostrzeganie kolorów 

– może zarazem upodobnić się do barw ciał, na które pada, przez co może wydawać się na 

przykład złote: Często zdarza się widzieć, że ściany i podłoga naprzeciw tego rodzaju barwy są 

zabarwiane tym kolorem, a nawet osoba, która stanęłaby naprzeciw, ponieważ to, co oświetla 

za sprawą tego, że doznaje od tych przedmiotów, przekazuje także kolor315 (πολλάκις δὲ ἔστιν 

ἰδεῖν καὶ τοὺς καταντικρὺ τοίχους τοῦ τοιούτου χρώματος καὶ τὸ ἔδαφος ὥσπερ χρωννύμενα 

τῷ ἐκείνων χρώματι, καὶ εἴ τινες δὲ παρεστῶτες τύχοιεν, ὡς τοῦ πεφωτισμένου τῷ πάσχειν 

ἀπ’ αὐτῶν διαδιδόντος καὶ ἐπὶ ταῦτα τὸ τοιόνδε χρῶμα)316. 

Tego rodzaju zjawiska dostrzegali – i doceniali – nie jedynie filozofowie, by tylko 

przywołać dotyczący złoconego stropu passus z tak bardzo cenionego w Bizancjum za styl i 

wzorową attycką grekę Lukiana z Samosat (ok. 125 – po 180)317: Możesz zauważyć, że to tu 

 
310 Zob.φῶς δέ ἐστιν ἡ τούτου ἐνέργεια, τοῦ διαφανοῦς ᾗ διαφανές. δυνάμει δέ, ἐν ᾧ τοῦτ’ ἐστί, καὶ τὸ σκότος; 
Aristotle, De anima…, 418b9–11. 
311 Arystoteles, Dzieła wszystkie. O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoologia. O częściach 
zwierząt, t. 3, tłum., wstęp i koment. P. Siwek, Warszawa 2003, 418b, s. 92 [O duszy]. 
312. Aristotle, De anima…, 418b11–13. 
313 Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przeł. M.E. Komsta, Lublin 2013, 42, s. 135 (Teksty–Przekłady–Komentarze 1). 
314 Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, red. I. Bruns, Berlin 1887, s. 42, 11–19 
(Commentaria in Aristotelem Graeca suppl. 2.1), [De anima]. 
315 Aleksander z Afrodyzji, O duszy, 42, s. 135. 
316 Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria…, s. 42, 11–19 [De anima]. 
317 Na temat recepcji Lukiana w Bizancjum zob. J. Kucharski, P. Marciniak, K. Warcaba, Nie tylko dialogi. Recepcja 
twórczości Lukiana w Bizancjum, Katowice 2019; P. Marciniak, Reinventing Lucian in Byzantium, „Dumbarton 
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złocenie nie jest bezużyteczne i że nie tylko ze względu na własny urok miesza się z resztą 

dekoracji, lecz odbija ono przyjemne promienie i zabarwia cały dom ciepłymi refleksami. Gdy 

bowiem światło, uderzając w złoto, dotyka je i miesza się z nim, to błyszczą wspólnie i 

rozjaśniają powietrze podwójnym blaskiem (ἴδοι δ’ ἄν τις οὐδ’ ἀργὸν ἐνταῦθα τὸν χρυσὸν 

οὐδὲ μόνου τοῦ τέρποντος εἵνεκα τῷ λοιπῷ κόσμῳ συνεσπαρμένον, ἀλλὰ καὶ αὐγήν τινα 

ἡδεῖαν ἀπολάμπει καὶ τὸν οἶκον ὅλον ἐπιχρώννυσι τῷ ἐρυθήματι· ὁπόταν γὰρ τὸ φῶς 

προσπεσὸν ἐφάψηται καὶ ἀναμιχθῇ τῷ χρυσῷ, κοινόν τι ἀπαστράπτουσι καὶ διπλασίαν τοῦ 

ἐρυθήματος ἐκφαίνουσι τὴν αἰθρίαν)318. Światło może zatem przyjmować różne barwy, stając 

się przy tym wyraźnie dostrzegalne, ponieważ wzrok postrzega kolory. Według tych założeń 

złote tło stanowiłoby obraz powietrznej przestrzeni wypełnionej światłem. Betancourt 

ponadto trafnie zauważył, że złoto – jak omawiany ośrodek równoznaczny z powietrzem – nie 

emituje światła, lecz potrzebuje jego zewnętrznego źródła, charakteryzuje się za to wyjątkową 

zdolnością odbijania go319. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że topos, czyli 

otaczająca ciała przestrzeń (τόπος γάρ ἐστιν ἑκάστου σώματος ἡ τούτου περιοχή; κυρίως δὲ 

τόπος ἐστὶ τὸ ἔσχατον τοῦ περιέχοντος μέρος τὰ σώματα) to powietrze (ἀήρ), a więc 

zasadniczo przezroczysty ośrodek (τὸ διαφανὲς μεταξύ) umożliwiający widzenie, do którego 

niezbędne jest także światło (φῶς), które z kolei można uznać za barwę owego 

przezroczystego ośrodka (τὸ δὲ φῶς οἷον χρῶμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς). Bywa przy tym, że ono 

samo przyjmuje barwę ciała, które oświetla (ὡς τοῦ πεφωτισμένου τῷ πάσχειν ἀπ’ αὐτῶν 

διαδιδόντος καὶ ἐπὶ ταῦτα τὸ τοιόνδε χρῶμα), dlatego też czasem wydaje się na przykład złote 

(ὁπόταν γὰρ τὸ φῶς προσπεσὸν ἐφάψηται καὶ ἀναμιχθῇ τῷ χρυσῷ, κοινόν τι ἀπαστράπτουσι 

καὶ διπλασίαν τοῦ ἐρυθήματος ἐκφαίνουσι τὴν αἰθρίαν; ἀπὸ γὰρ χρυσοῦ χρυσοειδὲς καὶ αὐτὸ 

φαίνεται), purpurowe (καὶ ἀπὸ ἁλουργοῦς πορφυροειδές) lub zielone (καὶ ἀπὸ τῶν χλωρῶν 

ποῶδες). W ten sposób zatem kolor zyskuje także sama powietrzna przestrzeń (αἰθήρ; ὁ περὶ 

τὸν ἀέρα δε τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος), w przypadku przedstawień malarskich – jak się 

proponuje – obrazowana w partii tła. 

 
Oaks Papers” 2017, 70, s. 209–224; ten sam, Taniec w roli Tersytesa. Studia nad satyrą bizantyńską, Katowice 
2016, s. 55–90. 
318 Lucian, Phalaris. Hippias or The Bath. Dionysus. Heracles. Amber or The Swans. The Fly. Nigrinus. Demonax. 
The Hall. My Native Land. Octogenarians. A True Story. Slander. The Consonants at Law. The Carousal 
(Symposium) or The Lapiths, t. 1, red. A.M. Harmon, Cambridge, Mass. 1913, 8 (Loeb Classical Library 14), [The 
Hall]. 
319 Zob. R. Betancourt, The Icon’s Gold…, s. 269. 
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Na rzecz złota jako artystycznego tworzywa szczególnie stosownego dla teł, czyli 

przedstawień przestrzeni powietrznej wypełnionej światłem, mogą świadczyć również 

poglądy na temat metali, według których jawią się one jako blisko związane z powietrzem. W 

grupie żywiołów (στοιχεῖα), jak wskazał Jan z Damaszku, sytuuje się ono pomiędzy ogniem 

(πῦρ) i wodą (ὕδωρ), ponieważ ma właściwości obu, jest bowiem zarazem ciepłe (θερμόν) i 

wilgotne (ὑγρόν)320. Z kolei metale według starożytnych zasadniczo stanowiły zagęszczoną 

formę gazowych, wilgotnych wyziewów ziemi (ἀναθυμιάσεως τῆς ἀτμιδώδους). Za sprawą 

owej wilgoci (ποιεῖ δὲ ταῦτα πάντα ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀτμιδώδης) zaś dawały się kuć i odlewać 

(καὶ ἔστιν ἢ χυτὰ ἢ ἐλατά), w związku z czym do pewnego stopnia były też wodą, choć powrót 

do tego pierwotnego stanu nie był już dla nich możliwy (διὸ ἔστι μὲν ὡς ὕδωρ ταῦτα, ἔστιν δ’ 

ὡς οὔ· δυνάμει μὲν γὰρ ἡ ὕλη ὕδατος ἦν, ἔστι δ’ οὐκέτι). Nieco inaczej, jak uważali, było jednak 

ze złotem i miedzią, które miały powstać we wnętrzu ziemi w wyniku jedynie zagęszczenia 

owego wyziewu, zanim stał się on wodą jak w przypadku innych (οὐδὲ γὰρ οὕτω γίγνεται τὸ 

μὲν χαλκὸς τὸ δὲ χρυσός, ἀλλὰ πρὶν γενέσθαι παγείσης τῆς ἀναθυμιάσεως ἕκαστα τούτων 

ἐστίν). Samo złoto ponadto odróżnia się od wszystkich pozostałym tym, że nie ulega 

zniszczeniu w ogniu (ὁ δὲ χρυσὸς μόνος οὐ πυροῦται)321. Tak więc dla starożytnych złoto miało 

pewien związek z gazowym staniem skupienia, co dodatkowo łączyło je z powietrzem. 

Związek pomiędzy złotem i powietrzem, jaki dostrzegano również w Bizancjum, da się 

uchwycić także w tekstach dotyczących technik artystycznych, ponieważ w niektórych 

receptach cienkie złoto płatkowe określane jest jako ἀήρ. W rękopisie numer 97 – więcej 

informacji na jego temat znajduje się w podrozdziale trzecim – z klasztoru świętego Stefana w 

Meteorach czytamy (fol. 181v): Weź prawdziwy i cienki płatek złota o wadze trzy ksylokouka 

 
320 Por. Στοιχεῖον· στοιχεῖόν ἐστιν, ἐξ οὗ πρώτου γίνεται τὰ γινόμενα, καὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται. τὰ δὴ δʹ 
στοιχεῖα εἶναι ὁμοῦ τὴν ἄποιον οὐσίαν, τὴν ὕλην. εἶναι δὲ τὸ μὲν πῦρ θερμόν, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρόν, τὸν ἀέρα 
ψυχρόν, τὴν γῆν ξηράν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἔτι ἐν τῷ ἀέρι εἶναι τὸ αὐτὸ μέρος. ἀνωτάτω μὲν οὖν εἶναι τὸ πῦρ, ὃ δὴ 
αἰθέρα καλεῖσθαι, ἐν ᾧ πρώτην τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν γεννᾶσθαι· εἶτα τὴν τῶν πλανωμένων· μεθ’ ἣν τὸν 
ἀέρα· εἶτα τὸ ὕδωρ. ὑποστάθμην δὲ πάντων τὴν γῆν, μέσην ἁπάντων οὖσαν; Στοιχεῖον, 
http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; σ 1238 Adler. 
321 Zob. Aristotelis meteorologicorum libri quattuor, red. F.H. Fobes, Cambridge, Mass. 1919, 378a26–378b. Zob. 
także Olympiodori in Aristotelis meteora commentaria, red. G. Stuve, Berlin 1900, s. 269–271 (Commentaria in 
Aristotelem Graeca 12.2); Georgios Pachymeres, Philosophia (Φιλοσοφíα) V. Commentary in Aristotle's 
Meteorologica. Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν, red. I. Telelis, Athens 2012, 3.1 (Corpus Philosophorum Medii 
Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina 6). Generalnie na temat antycznych teorii dotyczących między 
innymi powstawania metali zob. R. Halleux, Le problème des métaux dans la science antique, Liège 1974, zwł. s. 
65–169, https://books.openedition.org/pulg/972#ftn5, dostęp: 24.02.2019. 
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(Θὲς πάμπανυ πετάλην αἔραν· ξυλόκουκα γ')322. Zaproponowane tłumaczenie frazy πάμπανυ 

πετάλην αἔραν jako prawdziwy i cienki płatek złota wynika z kontekstu, ponieważ w tym 

przepisie jako metodę do uzyskania złotych liter polecono sporządzenie amalgamatu. W 

związku z tym najbardziej logiczne wydaje się tu odwołanie do złota płatkowego. 

Wprawdzie w innych, bardziej jednoznacznych tekstach odnoszących się do 

przygotowania złotego tuszu wskazywano nie tylko złoto w formie płatków, ale też proszku. 

W Lexikon zur byzantinischen Gräzität jednakże podano – choć ze znakiem zapytania – że 

słowo ἀήρ może odnosić się także do amalgamatu323. Z kolei w Glossarium ad scriptores 

mediae et infimae graecitatis ἀήρ zestawiono je także ze słowami: χρύσωμα (coś wykonanego 

ze złota, ale też złocenie), ἀέρ (forma ta, w przeciwieństwie do ἀήρ, nie jest klasyczna) oraz 

μάλαγμα, które w późnej grece oznacza złoto324. Autor owego przywołanego przypisu ponadto 

 
322 M. Martelli, Byzantine Alchemy in Two Recently Discovered Manuscripts in Saint Stephen's (Meteora) and 
Olympiotissa (Elassona) Monasteries, w: Greek Alchemy from Late Antiquity to Early Modernity, red. E. Nicolaïdis, 
Turnhout 2018, s. 111 (De Diversis Artibus 104). 
323 Zob. ἀήρ w: Lexikon zur byzantinischen Gräzität, red. E. Trapp, http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1, 
dostęp: 26.07.2019. Zob. także P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 
2011, s. 51, 139 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften 
419). 
324 Zob. Ch. du Fresne du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, t. 1, Lugduni 1688, szp. 
33. W grece klasycznej μάλαγμα oznacza coś, co ma właściwości zmiękczające, generalnie odnosi się też do 
wszelkich miękkich materiałów, a także do przedmiotów, które mogły łagodzić, „zmiękczać” ciosy, a więc 
zapewniać przed nimi ochronę. W Bizancjum jednakże zaczęło oznaczać również złoto, zob. μάλαγμα w: Lexikon 
zur byzantinischen Gräzität, red. E. Trapp, http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1, dostęp: 26.07.2019. Istnieją 
także formy przymiotnikowe: μαλαγματηνός, μαλαγματηρός. Z kolei μαλάγμη oznacza amalgamat. Maria G. 
Parani, analizując przekazy na temat biżuterii zawarte w bizantyńskich dokumentach prawnych, zauważyła, że 
pojawia się tam określenie μάλαγμα oraz jego derywaty (μαλαγμάταινον, μαλαγματηνόν, μαλαγματηρόν), 
wyraźnie odnoszące się do złota, ale nie będące przy tym równoznaczne ze standardowym χρυσός. Z związku z 
tym spostrzeżeniem zaproponowała, by przez μάλαγμα rozumieć złoto wysokiej próby, a więc stosunkowo 
miękkie, co przypominałoby o klasycznym znaczeniu tego słowa. Z drugiej strony autorka wskazała na możliwy 
związek z łacińskim amalgama, znaczącym amalgamat, ale notowanym dopiero od XV wieku, co nie pozwala na 
przyjęcie bezpośredniej zależności między nimi; zob. M.G. Parani, Byzantine Jewellery. The Evidence from 
Byzantine Legal Documents, w: Intelligible Beauty. Recent Research on Byzantine Jewellery, red. Ch. Entwistle, N. 
Adams, London, s. 189 (Research Publication 178). Pewnych informacji dostarczają również recepty dotyczące 
technik złotniczych, z nich bowiem wynika, że μάλαγμα (pojawia się też forma μάλαμα) ma związek przede 
wszystkim z μαλαγή, co oznacza ugniatanie, ponieważ polecano w nich zrobienie ze złota płatkowego i miodu – 
lub gumy arabskiej – swego rodzaju ciasta, pasty służącej następnie do chryzografii. Niekiedy złoto jest tak 
określane nawet jeśli pozostaje w postaci płatka, ale ma być położone na grunt w formie pasty z glinki armeńskiej, 
rybiego kleju, miodu, oraz soku czosnkowego. Z kolei w kontekście jubilerskim μάλαγμα może wskazywać na 
cienko wyklepane złoto płatkowe przeznaczone na dobrze przylegającą pozłotę – na przykład dla srebrnego drutu 
– jak również imitację złota, a także złoto oczyszczone w ogniu, czyli przetopione. Podsumowując, słowo μάλαγμα 
w najogólniejszym sensie odnosi się do złota, którego pierwotna postać zostaje zmieniona, niejako „zmiękczona”, 
poprzez połączenie – polegające na ucieraniu lub stopieniu – z innymi substancjami. Podane przykłady jednakże 
świadczą także o tym, że z określeniem tym mogło się wiązać więcej znaczeń, stąd tak istotny jest kontekst 
umożliwiający poprawne zrozumienie. Pozostaje więc liczyć na to, że wraz z edycją kolejnych średniowiecznych 
tekstów bizantyńskich przybędzie też kolejnych przykładów użycia słowa μάλαγμα, co pozwoli na precyzyjniejsze 
tłumaczenia. 
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na koniec poradził swym odbiorcom, by amalgamat przygotowywać w miejscu, gdzie nie wieje 

silny wiatr (πλὴν μετὰ προσοχῆς· καὶ εἰς τόπον νὰ μηδὲν πνέει ἀήρ). Wiadomo bowiem, że 

wykorzystywane płatki były bardzo cienkie i lekkie, przez co wiatr – a więc poruszające się 

powietrze – łatwo mógł je unieść i zniszczyć. Podobną przestrogę w odniesieniu do złocenia 

znajdujemy choćby w Diversarum artium schedula: W tym czasie należy się strzec wiatru i 

wstrzymać oddech, bowiem jeśli się dmuchnie, straci się płatek i trudno będzie go odzyskać325 

(Ea hora oportet te a uento cauere et ab halitu continere, quia, si flaueris, petulam perdes et 

difficile reperies)326. Tego rodzaju spostrzeżenia wzmacniają więc skojarzenia złota z 

powietrzem. 

W jeszcze innej recepcie napisano: Weź cienki płatek złota (Λαβὼν ἀέραν χρυσὸν)327, 

inną zaś zatytułowano: O złoceniu z użyciem złotej folii (Περὶ τοῦ χρυσώματος τοῦ ἀέρος τοῦ 

μαλάγματος). Dotyczy ona metody ogniowego złocenia brązu za pomocą amalgamatu, do 

przygotowania którego zalecono złoto płatkowe (Ἔπειτα ἔπαρον τὸν ἀέραν)328. Polecono je 

także w przepisie, w którym wyjaśniono, w jaki sposób złocić na pulmencie (καὶ θέτε <εἰς> τὸν 

ἀέρα τὸν χρυσὸν)329. Przywołane przykłady jednoznacznie łączą ἀήρ (ἀέρ) ze złotem (χρυσός, 

μάλαγμα). Należy przyznać, że w znanych obecnie tekstach nie znajdujemy bezpośredniego 

wyjaśnienia dla przywołanych połączeń słów, być może więc wzięły się one wprost z praktyki 

warsztatowej i po prostu podkreślają szczególną „ulotność” płatków złota wynikającą z ich 

niezwykłej lekkości i cienkości. Mimo tych zastrzeżeń wydaje się, że zaproponowane 

tłumaczenia są poprawne, ponieważ pozostają w zgodzie z kontekstem poszczególnych 

recept, a także znajdują – choć niezbyt bogate – potwierdzenie w bizantyńskim materiale 

leksykalnym zgromadzonym w opracowaniach słownikowych oraz w źródłach pisanych. 

Interesujący przykład użycia słowa ἀήρ zawiera XIV-wieczny poświęcony urzędom i 

godnościom konstantynopolitańskiego dworu traktat Περὶ τῆς τάξεως τῶν τε ἀξιωμάτων καὶ 

ὀφφικίων łączony z tak zwanym Pseudo-Kodinosem. W tekście tym omawiając szaty noszone 

przez sebastokratora (σεβαστοκράτωρ), odnotował on również, że cesarz Jan VI Kantakuzen 

uhonorował będących sebastokratorami braci swej żony Ireny Asaniny, Jana i Manuela, 

 
325 Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula i inne średniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych, 
przekład i oprac. S. Kobielus, Kraków 2009, 1.23 (wyd. 2 rozszerzone, wyd. 1: Kraków 1998). 
326 Theophilus, The Various Arts. De diversis artibus, red. C. R Dodwell, Oxford 1986, 1.23 (Oxford Medieval Texts). 
327 Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. Ruelle, Paris 1888, 
s. 334. 
328 Zob. tamże, s. 328. 
329 Zob. tamże, s. 327. 
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dodatkowym przywilejem noszenia stroju przynależnego despocie (Ὁ δὲ βασιλεὺς ὁ 

Καντακουζηνὸς τοὺς γυναικαδέλφους αὐτοῦ Ἰωάννην καὶ Μανουὴλ τοὺς Ἀσανίους τιμήσας 

σεβαστοκράτορας δέδωκε φορεῖν αὐτοὺς ταμπάρια καὶ κάλτζας οἷα καὶ οἱ δεσπόται), na który 

składały się płaszcz oraz pończochy, bez zmian pozostało jednakże ich obuwie – zresztą 

zbliżone do tego należnego despotom – które opisał w następujący sposób: Jego [czyli 

sebastokratora] buty są błękitne i mają wyszyte złotą nicią orły na czerwonym tle, mówi się, że 

[są] w tym samym miejscu [na bucie], co u despoty (Τὰ ὑποδήματα αὐτοῦ ἠεράνεα, ἔχοντα 

ἀετοὺς συρματεΐνους εἰς ἀέρα κόκκινον, ἐφ’ ὧν εἴρηται τόπων τῶν τοῦ δεσπότου)330. W tym 

ustępie fraza (ἀέρα κόκκινον) zdaje się wprost oznaczać tło czerwonej barwy, słowo ἀήρ zatem 

może wiązać się nie jedynie ze złotem płatkowym, ale także z samym tłem, na którym znajduje 

się przedstawienie – w tym przypadku wyszywane orły. Krótki ustęp z dzieła Pseudo-Kodinosa 

stanowi więc kolejny argument na rzecz istnienia dodatkowych znaczeń łączonych ze słowem 

ἀήρ. 

W dokumentach klasztoru Kseropotamu (Μονή Ξηροποτάμου) na górze Athos 

zachował się datowany na lata około 1270–1274 testament mnicha Teodozjusza 

(Testamentum Theodosii sive Theodouli Scarani monachi), gdzie znajdujemy następujące 

polecenie: I żeby wykonać obraz z rytowanym okładem, ze złotego płatka z czystego złota [lub: 

ze złotym – z czystego złota – tłem] (Καὶ) ἂς π̣[ι]ήσ̣ουν τω ἠκόν(ισ)μα̣331 με ̣την ἡνωκοπί(αν)332 

τὸ ένδιμ(αν), τ(ὸν) (δὲ) ἁέραν χρισ(ὸν) χρισάφην)333. Przywołane zdanie nie jest w pełni 

zrozumiałe – nie wszystkie słowa bowiem są wystarczająco jednoznaczne, kontekst zaś dość 

lakoniczny – ale kolejny raz spotykamy połączenie ἀήρ oraz χρυσός: (τ(ὸν) (δὲ) ἁέραν 

χρισ(ὸν)), które – jak się wydaje – może oznaczać albo złote tło wykonane ze złota płatkowego, 

albo jedynie płatek złota (χρυσάφην to deminutivum od χρυσός), przy czym w wypadku tego 

ostatniego rozwiązania frazę należałoby łączyć z okładem – wówczas zapewne chodziłoby o 

jego pozłocenie, ponieważ sam płatek byłby zbyt cienki, by wykonać z niego okładzinę. Trzeba 

zatem przyznać, że trudno tu o jednoznaczne rozstrzygnięcie, mimo to jasne jest to, że χρυσός 

i ἀήρ kolejny raz występują w parze w kontekście artystycznym, prawdopodobnie też odnoszą 

 
330 Pseudo-Kodinos, Traité des offices, red. J. Verpeaux, Paris 1966, s. 148, 3–6 (Le Monde Byzantin 1). 
331 Zob. ἠκόνισμα (N°4221), https://elearning-tmp.unifr.ch/apb/typika/artefact/4221, dostęp: 26.07.2019. 
332 Zob. ἰνοκοπία oraz ἰνοκοπητός w: Lexikon zur byzantinischen Gräzität, red. E. Trapp, 
http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1, dostęp: 26.07.2019; inokopia, https://elearning-
tmp.unifr.ch/apb/typika/synthese/842, dostęp: 26.07.2019. 
333 Actes de Xéropotamou, red. J. Bompaire, Paris 1964, 1.88–89 (Archives de l'Athos III), [Testamentum Theodosii 
sive Theodouli Scarani monachi]. 
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się do złota płatkowego, choć nie do końca wiadomo, czy miało ono służyć za pozłotę dla 

rytowanego okładu, czy też tło. Logiczniejsza wyda się jednakże pierwsza z opcji, ponieważ w 

ostatniej tło pozostałoby ukryte, niewidoczne byłoby więc i złoto. Pozostaje więc liczyć, że 

wraz z edycją kolejnych bizantyńskich tekstów – w tym tych, które prezentują niższe rejestry 

języka – przybędzie również przykładów, które umożliwią dokładniejsze rozpatrzenie jedynie 

zasygnalizowanych problemów. 

Z przeprowadzonej w tej części pracy analizy źródeł pisanych wynika, że tło 

bizantyńskich obrazów może być rozumiane jako malarskie przedstawienie przestrzeni 

powietrznej (αἰθήρ; ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος), najczęściej też wypełnionej 

światłem. Z kolei często wykorzystywane w tym kontekście złoto płatkowe w tekstach z 

zakresu technik artystycznych bywa określane mianem ἀήρ. Biorąc pod uwagę omówione tu 

właściwości owej przestrzeni, złoto jawi się jako tworzywo artystyczne wyjątkowo 

odpowiednie do jej ukazywania, a odpowiedź na pytanie Jana z Damaszku – Τί δὲ περιέχει τὰ 

σώματα; – nasuwa się właściwie sama: εἰ μὴ χρυσός; 

Zachowane dzieła bizantyńskiego malarstwa – zwłaszcza freskowego – nierzadko mają 

jednakże tło błękitne, warto więc dodać, że w Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon 

odnotowano przykład pochodzący z Περὶ αὐτοματοποιητικῆς Herona z Aleksandrii (ok. 10 – 

ok. 70), w którym ἀήρ oznacza także pigment o barwie błękitnego nieba (względnie szarej)334. 

Zaproponowane znaczenie tła w bizantyńskich obrazach – jako powietrznej przestrzeni 

wypełnionej światłem335 – nie wiąże się jednakże z koniecznością stosowania jednej tylko, 

ściśle określonej barwy, co również potwierdzają same dzieła. Stąd też błękit – jak złoto, by 

ograniczyć się tylko do najczęstszych rozwiązań – może stanowić inny wariant przedstawienia 

w obrazie powietrznej przestrzeni. Wybór jednego z rozwiązań był zapewne wypadkową 

różnych czynników, przy czym na rzecz stosowania złota świadczą nie tylko jego powiązania z 

powietrzem i światłem, ale również szczególnie wysoka ocena jego walorów estetycznych, o 

której wyraźnie świadczą źródła pisane. Nie bez znaczenia był także aspekt kosztowności oraz 

dekoracyjności. 

 
334 Zob. Greek-English Lexicon…, s. 30. Zob. także The Brill Dictionary of Ancient Greek, s. 41. ἐπιφύεται μέλανι ἢ 
ἀέρι; Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia, t. 1, red. W. Schmidt, Leipzig 1899, 28.3.3–4. 
335 Patrik Reuterswärd w swym tekście poświęconym barwie boskiego światła ukazywanego w malarstwie 
(głównie zachodniego średniowiecza, ale też z drobnymi uwagi dotyczącymi sztuki bizantyńskiej i ruskiej) doszedł 
do wniosku, że mogła być ona między innymi błękitna, czerwona i złota; zob. P. Reuterswärd, What Color is Divine 
Light?, w: Light from Aten to Laser, red. Th.B. Hess, J. Ashbery, New York 1969, s. 108–127 (Art News Annual 35), 
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Zaprezentowana interpretacja w żaden sposób nie wyklucza istnienia innych znaczeń 

odnoszących się do złota stosowanego w partii tła, stanowi bowiem pierwszą, ogólną warstwę 

ideową, nad którą nierzadko można nadbudować kolejne poziomy interpretacyjne. W każdym 

przypadku decydujący jest jednak kontekst. Tym istotniejszy, że z żadną sceną lub postacią, 

jak można było zauważyć w poprzednim rozdziale, nie wiąże się nigdy jedno, konkretne tło, na 

przykład złote. Stąd też nie da się przyjąć, że zawsze miałoby odnosić się ono do boskiego 

światła i rzeczywistości ponadzmysłowej lub odwrotnie, nawet na podstawie pobieżnej 

autopsji samych dzieł wyraźnie widać, że stosowano je zarówno w przedstawieniach 

dziejących się w przestrzeni eschatologicznej, jak i osadzonych w zupełnie ziemskich realiach, 

korzystając przy tym z tych samych schematów kompozycyjnych. W gruncie rzeczy więc 

dopiero kontekst pozwala na przyjmowanie kolejnych znaczeń. Ze złotem zaś wiązano ich 

wiele, o czym traktuje kolejny podrozdział. 

2. ZŁOTO JAKO NOŚNIK ZNACZEŃ IDEOWYCH 

W kulturze bizantyńskiej łączono ze złotem różne znaczenia, o czym świadczą przekazy 

źródłowe. Dotyczy to również złota stosowanego w kontekście artystycznym, tej też kwestii 

poświęcona jest ta część pracy. W związku zaś z tym, że znaczenia te przez cały okres 

bizantyński nie ulegały poważniejszym zmianom, jak i nie odzwierciedlały przemian, jakie 

zachodziły w sztuce, zdecydowano, by problematyki tej nie omawiać w porządku 

chronologicznym, ale według kryterium treściowego związanego z uchwyconymi w 

bizantyńskich tekstach sensami ideowymi dotyczących złota. 

 Teksty, w których znaleziono przydatne dla podjętego tematu informacje, stanowią 

przede wszystkim ekfrazy (ἐκφράσεις)336. Zwykle są one częścią większych tekstów, tak 

 
336 Zob. m.in. R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham 
2009; M. Squire, Image and Text in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge 2015, m.in. s. 139–146 (I wyd. 
Cambridge 2009); R. Macrides, P. Magdalino, The Architecture of Ekphrasis. Construction and Context of Paul the 
Silentiary's Poem on Hagia Sophia, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1988, 12, 47–54; R. Webb, Ekphraseis 
of Buildings in Byzantium. Theory and Practice, „Byzantinoslavica” 2011, 69, 3, s. 20–32; Sh. Bartsch, J. Elsner, 
Introduction. Eight Ways of Looking at an Ekphrasis, „Classical Philology” 2007, 102, 1, s. I–VI; S. Goldhill, What 
Is Ekphrasis for?, „Classical Philology” 2007, 102, 1, s. 1–19; J. Elsner, Introduction. The Genres of Ekphrasis, 
„Ramus” 2002, 31, 1–2, s. 1–18; R. Webb, Ekphrasis Ancient and Modern. The Invention of Genre, „Word & Image” 
1999, 15, 1, s. 7–18; R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space. Narrative, Metaphor, and Motion in “Ekphraseis” 
of Church Buildings, „Dumbarton Oaks Papers” 1999, 53, s. 59–74; L. James, R. Webb, “To Understand Ultimate 
Things and Enter Secret Places”. Ekphrasis and Art in Byzantium, „Art History” 1991, 14, 1, s. 1–17; G. Zanker, 
Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry, „Rheinisches Museum für Philologie” 1981, 124, 3–4, s. 297–311; N. 
Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine Aesthetic Experience, Farnham 2014, s. 27–32; M. Squire, Ecphrasis. 
Visual and Verbal Interactions in Ancient Greek and Latin Literature, w: Oxford Handbooks Online, 2015, 
www.oxfordhandbooks.com, dostęp: 12.06.2019; R. Webb, Virtual Sensations and Inner Visions. Words and the 
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poetyckich, jak i prozatorskich. Ekfraza, obecna w greckiej literaturze od samych jej 

początków, niezwykle popularna stała się w późnym antyku, pozwalała bowiem zarówno na 

stosowanie różnorodnych środków stylistycznych, jak i dobór atrakcyjnych tematów, co 

wówczas szczególnie ceniono337. Upodobanie do niej przejęli autorzy bizantyńscy. Tak ją zaś 

zdefiniował retor Mikołaj z Myry (ok. 410 – ok. 491) w swych Προγυμνάσματα338: 

Ekfraza jest opisową formą wypowiedzi, która z całą wyrazistością przywodzi przed oczy widok 

(opisywanej rzeczy). Dodaje się tu „z całą wyrazistością”, ponieważ tym nade wszystko różni 

się ekfraza od opowiadania; opowiadanie stanowi bowiem bezozdobne przedstawienie 

faktów (spraw), ekfraza usiłuje natomiast słuchaczy uczynić widzami. Przedmiotem ekfrazy są 

miejsca, pory roku, osoby, uroczystości, dokonania. […] Kiedykolwiek tworzymy ekfrazę i 

opisujemy zwłaszcza jakieś posągi lub obrazy bądź inną tego rodzaju rzecz, musimy próbować 

dołączyć wyjaśnienie przyczyny jednego czy innego szczegółu, związane z osobą malarza bądź 

kształtowaniem formy, oto na przykład zdarzyło się, że z takiego, a takiego powodu, gdy 

malował, był zagniewany, albo że był zadowolony, albo opowiemy o jakimś innym uczuciu 

towarzyszącym historii opisywanego (w ekfrazie) dzieła. Podobnie również w innych 

przypadkach dodane wyjaśnienia najwięcej przyczyniają się do unaocznienia opisu339. 

Kluczowe dla ekfrazy jest więc wyraziste przywoływanie przed oczy audytorium 

opisywanych przedmiotów – w tym dzieł sztuki – lub zdarzeń (ὑπ’ ὄψιν ἄγων ἐναργῶς τὸ 

δηλούμενον), ponieważ tylko w ten sposób słuchacze mogą stać się widzami (ἣ δὲ πειρᾶται 

θεατὰς τοὺς ἀκούοντας ἐργάζεσθαι). Wyraziście (ἐναργῶς), a więc też φανερῶς: jasno, 

 
Senses in Late Antiquity and Byzantium, w: Knowing Bodies, Passionate Souls. Sense Perceptions in Byzantium, 
red. S. Ashbrook Harvey, M. Mullett, Washington 2017, s. 261–269 (Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and 
Colloquia). 
337 Zob. M. Roberts, The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca, 1989, 39– 65. 
338 ἔκφρασίς ἐστι λόγος ἀφηγηματικός, ὑπ’ ὄψιν ἄγων ἐναργῶς τὸ δηλούμενον. πρόσκειται δὲ ἐναργῶς, ὅτι κατὰ 
τοῦτο μάλιστα τῆς διηγήσεως διαφέρει· ἣ μὲν γὰρ ψιλὴν ἔχει ἔκθεσιν πραγμάτων, ἣ δὲ πειρᾶται θεατὰς τοὺς 
ἀκούοντας ἐργάζεσθαι. ἐκφράζομεν δὲ τόπους, χρόνους, πρόσωπα, πανηγύρεις, πράγματα. […] Δεῖ δέ, ἡνίκα 
ἂν ἐκφράζωμεν καὶ μάλιστα ἀγάλματα τυχὸν ἢ εἰκόνας ἢ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον, πειρᾶσθαι λογισμοὺς προστιθέναι 
τοῦ τοιοῦδε ἢ τοιοῦδε παρὰ τοῦ γραφέως ἢ πλάστου σχήματος, οἷον τυχὸν ἢ ὅτι ὀργιζόμενον ἔγραψε διὰ τήνδε 
τὴν αἰτίαν ἢ ἡδόμενον, ἢ ἄλλο τι πάθος ἐροῦμεν συμβαῖνον τῇ περὶ τοῦ ἐκφραζομένου ἱστορίᾳ· καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων δὲ ὁμοίως πλεῖστα οἱ λογισμοὶ συντελοῦσιν εἰς ἐνάργειαν. Nicolai progymnasmata, red. J. Felten, Leipzig 
1913, 68–69 (Rhetores Graeci 11). 
339 Mikołaj z Myry, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich 
modelowe opracowanie, oprac., przekład i komentarz H. Podbielski, Lublin 2013, 68–69 (Źródła i Monografie 
402). Por. Rhetores Graeci, t. 2, red. L. Spengel, Leipzig 1854, 118.6–120.11 [Aelius Theon]; Teon z Aleksandrii, 
Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia…, 118.6–120.11; Hermogenis opera, red. 
H. Rabe, Leipzig 1913, 10 [Progymnasmata]; Hermogenes, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. 
Greckie ćwiczenia…, 10; Aphthonii progymnasmata, red. H. Rabe, Leipzig 1926, 36.21–38.2, 38.3–41.11 (opis 
akropolu w Aleksandrii jako przykład ekfrazy), (Rhetores Graeci 10); Aftoniusz Sofista, Wstępne ćwiczenia 
retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia…, 12. 
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otwarcie, przejrzyście, jawnie340. Sposobem zaś na osiągnięcie tej własności był zwłaszcza 

szczegółowy opis341, który miał prowadzić do powstania w umyśle odbiorcy mentalnych 

obrazów (φαντασίαι). W Bizancjum tworzenie ekfraz – jak w okresie antycznym – stanowiło 

część podstawowej edukacji retorycznej, w której wykorzystywano późnoantyczne 

Προγυμνάσματα. Były one, jak i inne teksty dotyczące teorii retoryki, komentowane i 

streszczane przez bizantyńskich autorów342. Przygotowywali oni też własne ich wersje343, jak 

na przykład w wieku X Jan Geometres (ok. 935 – ok. 1000)344, w XII zaś Nikefor Basilakes (ok. 

1115 – po 1182)345, a w XIII Jerzy Pachymeres (1242 – ok. 1310)346. 

Ekfrazy nierzadko stanowią istotne źródła także dla badań z zakresu historii sztuki, choć 

ich autorzy pisali nie tyle o detalach wyglądu obrazu lub budowli, co głównie o reakcjach 

wywoływanych przez dane dzieło. W gruncie rzeczy najistotniejsze było nie odniesienie się do 

rzeczywistego, konkretnego dzieła, ale wywołanie w odbiorcy – poprzez odwołanie się do 

zasobów wspólnej pamięci kulturowej – poczucia, że o takim jest mowa. Ekfraza stanowiła 

więc przede wszystkim, można rzec, swego rodzaju intelektualną grę autora ze słuchaczami. 

Stąd też wiele mówi o kulturze, która ją wydała. Na tej podstawie zaś można wyciągnąć 

wnioski dotyczące postrzegania dzieł sztuki, a także cenionych wartości estetycznych. Choć w 

ekfrazach nie brakuje dobrze znanych toposów (τόποι), należy podkreślić, że nie były one 

jedynie ozdobnikiem, wskazującym na erudycję autora, ale elementem niosącym określone i 

 
340 Zob. Iohannis Zonarae lexicon…, t. 1, 753.15. Por. Ἐνάργεια: ἡ τῶν λόγων λευκότης καὶ φανότης. Ἐνέργεια δὲ 
ἡ ἐν λόγοις, ἢ ἡ ἀθρόα προσβολή (ε 1126 Adler); Ἐναργής: φανερός (ε 1127 Adler); Μετ’ ἐναργείας: μετ’ 
ἀληθείας (μ 761 Adler); http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019. Por. także Etymologicum Gudianum, t. 1, 
red. E.L. de Stefani, Leipzig 1909, ε 467 (repr. Amsterdam 1965); Etymologicum magnum, red. T. Gaisford, Oxford 
1848, 337 (repr. Amsterdam 1967); Etymologicum Symeonis (Γ–Ε), red. D. Baldi, Turnhout 2013, ε 391 (Corpus 
Christianorum. Series Graeca 79). Na temat rozumienia terminu ἐνάργεια w okresie środkowobizantyńskim zob. 
S. Papaioannou, Byzantine Enargeia and Theories of Representation, „Byzantinoslavica” 2011, 69, s. 48–60. 
341 Jednym ze sposób było dokładne wyjaśnienie sposobu wykonania danej rzeczy (ἔκφρασις κατὰ τρόπον; u 
Teona czytamy: αἱ δὲ καὶ τρόπων εἰσὶν ἐκφράσεις, ὁποῖαι τῶν σκευῶν καὶ τῶν ὅπλων καὶ τῶν μηχανημάτων, ὃν 
τρόπον ἕκαστον παρεσκευάσθη, ὡς παρὰ μὲν Ὁμήρῳ ἡ ὁπλοποιΐα, παρὰ Θουκυδίδῃ δὲ ὁ περιτειχισμὸς τῶν 
Πλαταιέων καὶ ἡ τοῦ μηχανήματος κατασκευή, κεραίαν μεγάλην δίχα πρίσαντες ἐκοίλαναν ἅπασαν; Rhetores 
Graeci, t. 2, 118.21–27). Drugim zaś oprowadzanie (περιήγησις); zob. R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space…, 
s. 66–68; L. James, R. Webb, “To Understand Ultimate Things…, s. 6, 8; R. Webb, Ekphraseis of Buildings in 
Byzantium…, s. 23–26, 29–30. 
342 Zob. H. Cichocka, Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa 1994, s. 86–125. 
343 Zob. R. Betancourt, Sight, Touch, and Imagination…, s. 203–222. 
344 Zob. The Progymnasmata of Ioannes Geometres, red. A.R. Littlewood, Amsterdam 1972. 
345 Zob. The Rhetorical Exercises of Nikephoros Basilakes. “Progymnasmata” from Twelfth-Century Byzantium, 
red. i tłum. J. Beneker, C.A. Gibson, Cambridge, Mass. – London 2016 (Dumbarton Oaks Medieval Library 43); 
Niceforo Basilace, Progimnasmi e monodie, red. A. Pignani, Napoli 1983, s. 71–232 (Byzantina et neo-hellenica 
neapolitana 10). Zob. także R. Betancourt, Sight, Touch, and Imagination…, s. 219–222. 
346 Zob. Rhetores Graeci, t. 1, red. C. Walz, Stuttgart 1832, 551–596. 
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czytelne dla odbiorców treści. Korzystanie z takich, które już utraciły znaczenie, zakłócałoby 

przekaz, a w rezultacie ekfraza nie przywodziłaby z całą wyrazistością przed oczy widoku 

opisywanej rzeczy347. Autorzy jednakże dysponowali bogatą gamą środków retorycznych, by 

w swych tekstach uzyskać ten efekt, co w Ἔκφρασις εἰς τὴν ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν πανεύφημον 

biskup Asteriusz z Amazji (ok. 350 – ok. 410) ujął obrazową metaforą: My zaś, dzieci Muz, 

mamy farby nie gorsze niż malarze (οὐδὲ γὰρ φαυλότερα πάντως τῶν ζωγράφων οἱ μουσῶν 

παῖδες ἔχομεν φάρμακα)348. Mimo więc pewnej konwencjonalizacji, ekfrazy mogą stanowić 

ważne źródła – tak też jest w przypadku podjętego tematu. 

 Z lektury bizantyńskich tekstów jasno wynika, że piękno było ideą, z którą przede 

wszystkim łączono złoto. Podstawę teoretyczną dla tego rodzaju myślenia zawarł Plotyn (ok. 

204 – ok. 270) w swych Ἐννεάδες. Wyszedłszy bowiem od stwierdzenia, że istnieje piękno 

dostrzegalne wzrokiem (Τὸ καλὸν ἔστι μὲν ἐν ὄψει πλεῖστον) i sprawiające patrzącym 

przyjemność (εὐφραίνεσθαι τῇ θέᾳ ποιεῖ), wyjaśnił, w czym się ono objawia. Z jednej strony 

– co zarazem postrzegał za najpowszechniejszą opinię – wiąże się ono z odpowiednim 

połączeniem części (συμμετρία τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον), dzięki czemu 

powstaje piękna całość (τό τε ὅλον ἔσται καλὸν αὐτοῖς, τὰ δὲ μέρη ἕκαστα οὐχ ἕξει παρ’ 

ἑαυτῶν τὸ καλὰ εἶναι, πρὸς δὲ τὸ ὅλον συντελοῦντα, ἵνα καλὸν ᾖ). Piękno tego rodzaju polega 

zatem na dobrze dobranych proporcjach i układzie elementów (τὸ καλοῖς εἶναι τὸ συμμέτροις 

 
347 Zob. L. James, R. Webb, “To Understand Ultimate Things…, s. 3, 9, 14. Zob. także C. Mango, Antique Statuary 
and the Byzantine Beholder, „Dumbarton Oaks Papers” 1963, 17, s. 64–70; H. Maguire, Truth and Convention in 
Byzantine Descriptions of Works of Art, „Dumbarton Oaks Papers” 1974, 28, s. 113–140; J. Onians, Abstraction 
and Imagination in Late Antiquity, „Art History” 1980, 3, 1–24; H. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, 
Princeton 1981, zwł. s. 22–52; R. Grigg, Byzantine Credulity as an Impediment to Antiquarianism, „Gesta” 1987, 
26, 1, s. 3–9; H. Maguire, Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early Byzantine Art, University Park–London 
1987, zwł. s. 5–8; L. Brubaker, Perception and Conception. Art, Theory and Culture in Ninth-Century Byzantium, 
„Word & Image” 1989, 5, s. 19–32; A. Eastmond, An Intentional Error? Imperial Art and "Mis"-Interpretation 
under Andronikos I Komnenos, „The Art Bulletin” 1994, 76, 3, s. 502–510; R.S. Nelson, To Say and to See. Ekphrasis 
and Vision in Byzantium, w: Visuality before and beyond the Renaissance. Seeing as Others Saw, red. ten sam, 
Cambridge 2000, s. 143–168; H. Maguire, Art and Text, w: The Oxford Handbook of Byzantine…, s. 721–730; ten 
sam, The Realities of Ekphrasis, „Byzantinoslavica” 2011, 69, 3, s. 7–19; N. Zarras, A Gem of Artistic Ekphrasis. 
Nicholas Mesarites’ Description of the Mosaics in the Church of the Holy Apostles at Constantinople, w: 
Byzantium, 1180-1204: ‘The Sad Quarter of a Century’?, red. A. Simpson, Athens 2015, s. 261–282; P.Ł. Grotowski, 
O sztuce cytowania – chresis jako źródło w badaniach nad recepcją idei obrazu w Bizancjum, w: Hypomnemata 
Byzantina. Prace ofiarowane Maciejowi Salamonowi, red. J. Bednarek, S. Turlej, Piotrków Trybunalski 2017, s. 
56–57; M. Smorąg Różycka, Miejsce ekfrazy w bizantynistycznej historiografii artystycznej, „Vox Patrum” 2018, 
70, 38, s. 471–484. 
348 Euphémie de Chalcédoine. Légendes byzantines, red. F. Halkin, Bruxelles 1965, 1.14–15 (Subsidia 
hagiographica 41). 
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καὶ μεμετρημένοις), może być więc też wyrażone przy pomocy liczb349. Ze względu na jej 

doniosłość w dziejach sztuki, a także powszechność i trwałość Władysław Tatarkiewicz określił 

tę koncepcję mianem Wielkiej Teorii350. 

Plotyn jednakże uzupełnił tę definicję, ponieważ dodał, że również poszczególne 

elementy składowe muszą piękne, jeśli mają złożyć się na piękną całość – nie może ona 

bowiem powstać z brzydkich części (καίτοι δεῖ, εἴπερ ὅλον, καὶ τὰ μέρη καλὰ εἶναι· οὐ γὰρ δὴ 

ἐξ αἰσχρῶν, ἀλλὰ πάντα κατειληφέναι τὸ κάλλος). Ponadto bezpośrednio wykazał także 

słabość koncepcji opartej na harmonijnym układzie części. Może ona bowiem objąć jedynie 

rzeczy złożone, w których da się wyróżnić i zmierzyć poszczególne elementy. Rzeczy proste 

(ἁπλᾶ ὄντα) takich wymogów z natury nie spełniają (οἷς ἁπλοῦν οὐδέν, μόνον δὲ τὸ σύνθετον 

ἐξ ἀνάγκης καλὸν ὑπάρξει; ἁπλᾶ ὄντα, οὐκ ἐκ συμμετρίας ἔχοντα τὸ κάλλος ἔξω ἔσται τοῦ 

 
349 Zob. Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime architecti tenere debent. ea 
autem paritur a proportione, quae graece ἀναλογία dicitur. proportio est ratae partis membrorum in omni opere 
totiusque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. namque non potest aedis ulla sine symmetria 
atque proportione rationem habere compositionis, nisi uti hominis bene figurati membrorum habuerit exactam 
rationem. […] Nec minus mensurarum rationes, quae in omnibus operibus videntur necessariae esse, ex corporis 
membris collegerunt, uti digitum, palmum, pedem, cubitum, et eas distribuerunt in perfectum numerum, quem 
Graeci τέλειον dicunt. perfectum autem antiqui instituerunt numerum qui decem dicitur; namque ex manibus 
digitorum numero ab palmo pes est inventus. si autem in utrisque palmis ex articulis ab natura decem sunt 
perfecti, etiam Platoni placuit esse eum numerum ea re perfectum, quod ex X singularibus rebus, quae μονάδες 
apud Graecos dicuntur, perficitur decusis. simul autem undecim aut duodecim sunt facti, quod superaverint, non 
possunt esse perfecti, donec ad alterum decusis perveniant; singulares enim res particulae sunt eius numeri. 
Mathematici vero contra disputantes ea re perfectum dixerunt esse numerum qui sex dicitur, quod is numerus 
habet partitiones eorum rationibus sex numero convenientes sic: sextantem unum, trientes duo, semissem tria, 
besem quem δίμοιρον dicunt quattuor, quintarium quem πεντάμοιρον dicunt quinque, perfectum sex. cum ad 
duplicationem crescat, supra sex adiecto asse ἔφεκτον; cum facta sunt octo, quod est tertia adiecta, tertiarium 
alterum, qui ἐπίτριτος dicitur; dimidia adiecta cum facta sunt novem, sesquialterum, qui ἡμιόλιος appellatur; 
duabus partibus additis et decusis facto bes alterum, quem ἐπιδίμοιρον vocitant; in undecim numero quod 
adiecti sunt quinque, quintarium, quem ἐπίπεμπτον dicunt; duodecim autem, quod ex duobus numeris 
simplicibus est effectus, διπλάσιονα. Non minus etiam, quod pes hominis altitudinis sextam habet partem, (ita 
etiam, ex eo quod perficitur pedum numero corporis altitudo, veteribus columnis basis scapi elata sexies 
altitudines terminavit) eum perfectum constituerunt, cubitumque animadverterunt ex sex palmis constare 
digitisque XXIIII. ex eo etiam videntur civitates Graecorum fecisse, quemadmodum cubitus est sex palmorum, in 
drachma, qua nummo uterentur, aereos signatos uti asses ex aequo sex, quos obolos appellant, quadrantesque 
obolorum, quae alii dichalca, nonnulli trichalca dicunt, pro digitis viginti quattuor in drachma constituisse. Nostri 
autem primo fecerunt perfectum antiquum numerum et in denario denos aeris constituerunt, et ea re 
compositio nominis ad hodiernum diem denarium retinet. etiamque quarta pars quod efficiebatur ex duobus 
assibus et tertio semisse, sestertium vocitaverunt. postea autem quam animadverterunt utrosque numeros esse 
perfectos, et sex et decem, utrosque in unum coiecerunt et fecerunt perfectissimum decusis sexis. huius autem 
rei auctorem invenerunt pedem. e cubito enim cum dempti sunt palmi duo, relinquitur pes quattuor palmorum, 
palmus autem habet quattuor digitos. ita efficitur, ut habeat pes sedecim digitos et totidem asses aeracius 
denarius. Ergo si convenit ex articulis hominis numerum inventum esse et ex membris separatis ad universam 
corporis speciem ratae partis commensus fieri responsum, relinquitur, ut suspiciamus eos, qui etiam aedes 
deorum inmortalium constituentes ita membra operum ordinaverunt, ut proportionibus et symmetriis separatae 
atque universae convenientes efficerentur eorum distributiones, Vitruvius Pollio, De architectura, red. F. Krohn, 
Leipzig 1912, 3.1.1; 3.1.5–9. 
350 Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2004, s. 141–164 (I wyd. Warszawa 1975). 
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καλὰ εἶναι), a mimo to podobają się ludziom, ponieważ dla wszystkich zrozumiałe jest 

upodobanie w barwach (Τά τε χρώματα αὐτοῖς τὰ καλά), świetle słonecznym (οἷον καὶ τὸ τοῦ 

ἡλίου φῶς), złocie (Χρυσός τε δὴ πῶς καλόν;), widoku błyskawicy (Καὶ νυκτὸς ἡ ἀστραπὴ) lub 

gwiazd na nocnym niebie (ἢ ἄστρα ὁρᾶσθαι τῷ καλά), a także nierzadko w pojedynczym 

dźwięku (Ἐπί τε τῶν φωνῶν ὡσαύτως τὸ ἁπλοῦν οἰχήσεται, καίτοι ἑκάστου φθόγγου πολλαχῇ 

τῶν ἐν τῷ ὅλῳ καλῷ καλοῦ καὶ αὐτοῦ ὄντος), choć wszystkie one nie charakteryzują się 

złożonością uchwytną w proporcjach. 

W związku z powyższą konstatacją Plotyn wyjaśnia, że jest to możliwe, ponieważ 

dostrzegane zmysłami piękno w ciałach (τὸ ἐν τοῖς σώμασι καλὸν) ma swe źródło w idei 

(Μετοχῇ εἴδους φαμὲν ταῦτα). Za jej sprawą piękne są zarówno rzeczy proste, jak i złożone, 

jako że ma ona zdolność porządkowania, kształtowania. Stąd wszystko, co nie zostało jej 

poddane, jest zupełnie brzydkie, pozbawione udziału w nadzmysłowym, boskim rozumie. By 

więc ciało było piękne, musi opanować je idea (τὸ εἶδος): gdy jest proste, idea nasyca je całe 

(Ὅταν δὲ ἕν τι καὶ ὁμοιομερὲς καταλάβῃ, εἰς ὅλον δίδωσι τὸ αὐτό; ), gdy zaś złożone, wówczas 

udziela się tak poszczególnym częściom, jak i całości. Na podobnej zasadzie mogą działać także 

sztuki i natura. Pierwsza, gdy za jej sprawą powstanie budowla – piękna jako całość oraz pod 

względem wszystkich części (οἷον ὁτὲ μὲν πάσῃ οἰκίᾳ μετὰ τῶν μερῶν… τῇ δὲ ἡ τέχνη) – a 

druga, gdy udzieli piękna pojedynczej skale (ὁτὲ δὲ ἑνὶ λίθῳ διδοίη τις φύσις τὸ κάλλος). 

Wszystko to jednak zewnętrzne – dostrzegalne zmysłami – przejawy piękna doskonałego, 

które tkwi w idei przybywającej z boskiego świata, a więc nadzmysłowego (Οὕτω μὲν δὴ τὸ 

καλὸν σῶμα γίγνεται λόγου ἀπὸ θείων ἐλθόντος κοινωνίᾳ). 

Niepodważalna i przełomowa rola rozważań Plotyna dotyczących piękna zmysłowego, 

związanego ze światem doczesnym i obecnego w ciałach, polega na tym, że stworzył 

koncepcję, według której piękno jest ideą (τὸ εἶδος) przejawiającą się na różne sposoby – 

decydująca jest więc jej obecność, nie zaś miary351. W ten sposób zatem także powszechne 

 
351 Zob. Plotini opera. Tomus I. Porphyrii vita Plotini et enneades I–III, red. P. Henry, H.-R. Schwyzer, Leiden 1951, 
1.6.1.1–3; 1.6.1.17–36; 1.6.2.1–6; 1.6.2.11–28 (Museum Lessianum. Series philosophica 33), [przekład na język 
polski: Plotyn, Enneady I–III, przeł. i wstępem poprzedził A. Krokiewicz, Warszawa 2000, 1.6.1, s. 130–131; 1.6.2, 
s. 132–133 (Biblioteka Filozofii Klasycznej), (I wyd. Warszawa 1959)]. Warto tu wskazać także na krótki komentarz 
Psellosa: Περὶ τοῦ καλοῦ δὲ ‘εἰ μὴ ἐκεῖνο’ φησίν ‘ἦν τὸ ὑπέρκαλλον κάλλει ἀμηχάνῳ, τί ἂν τούτου τοῦ ὁρωμένου 
ἦν κάλλιον;’ οἱ δὲ μεμφόμενοι τοῦτο οὐκ ἐξ ὅλων ὁρῶσι μερῶν, ἀλλ’ οἷον μέρος ζῴου ἀπολαμβάνοντες, τρίχα 
ἢ ὄνυχα ἢ χολὴν καὶ φλέγμα, καὶ οὐδὲ τοῦτο πρὸς ὃ παρῆκται σκοπήσαντες, ὅπερ τοῦ μέρους δυσχεραίνουσιν 
ἀποπτύουσι κατὰ τοῦ παντός. εἰ δέ τις ὁμοῦ <πάντα> λάβῃ τε καὶ συλλάβῃ καὶ γνοίη τάς τε οὐσίας αὐτῶν καὶ 
δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας καὶ τὰς πρὸς ἄλλο κράσεις καὶ μίξεις καὶ σχέσεις καὶ ἔτι τὸ πᾶν ἐννοήσειεν, 
ἀπατηθείη ἂν ἴσως ἐντεῦθεν, ὅτι αὐτὸ τοῦτο τὸ πρώτως καλόν, δι’ ὃ καὶ τὸ εἶναι ποθεινόν ἐστιν αὐτῷ, ὅτι 
ὁμοίωμα τοῦ καλοῦ. καὶ τὸ μὲν πρώτως καλόν, ἵνα δὴ πάλιν εἴπωμεν ἀναλύσαντες, ὁ πρῶτος νοῦς καὶ τὰ ἐκείνου 
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spostrzeżenia – Plotyn przecież nie musiał nakazywać ludziom, by za piękne uznali światło, 

złoto lub gwiazdy – zyskały ważką podbudowę na gruncie filozofii. 

 Plotyn w swych rozważaniach odnosił się również do sztuk plastycznych, ale należy 

przyznać, że jego poglądy dotyczące tej problematyki nie są spójne, zresztą nie stanowi ona 

osobnego tematu, w związku z czym uwagi na jej temat – jako poczynione przy okazji 

omawiania innych zagadnień – są rozproszone w wielu miejscach. Dostrzegając 

niedoskonałości malarstwa i rzeźby, przynależnych do sztuk naśladowczych, a więc 

czerpiących swe wzory ze świata widzialnego352, będących zatem jedynie marnymi 

widmami353, jednak nie odrzucił ich całkowicie, ponieważ doceniał w nich między innymi 

możliwość przydawania piękna poprzez poprawianie niedostatków występujących w 

naturze354. 

Dostrzegł też rolę twórcy, będącego naśladowcą w pierwszym rzędzie świata 

widzialnego, zmysłowego, zdolnym też – co jednak dotyczy jedynie najlepszych – sięgać po 

prawdziwe, doskonałe wzory „tamtego” świata (ἐκεῖ)355. Przy czym podziw – nawet jeśli 

człowiek nie byłby tego świadomy – zawsze musiał odnosić się właśnie do nich. Myśl Plotyna 

niewątpliwie miała ogromne znaczenia dla ukształtowania się teologii chrześcijańskiej, jeśli zaś 

 
πρῶτα νοήματα, ἅπερ αὐτὸς ἐκεῖνός ἐστιν, ἅπερ ἔχει μὲν παρὰ τἀγαθοῦ, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ἐκεῖθεν ὑφέστηκεν, 
ἐκφαίνει δὲ πρῶτος. τὸ δὲ ἐνταῦθα κάλλος ἐπακτὸν καὶ εἴδωλον τοῦ καλοῦ, ἵνα καὶ καλὸν φαίνηται. ἡ δὲ ψυχὴ 
καλὴ μὲν τὴν φύσιν, καλλίων δὲ ὅταν ἐκεῖ βλέπῃ· εἰ γὰρ αὐτόθεν καλή, ἦν ἂν πᾶσα καλή. ὁ δὲ νοῦς αὐτὸ τοῦτο 
κάλλος καὶ τὰ μετ’ ἐκεῖνον καλὰ ἢ εὐθὺς μετ’ ἐκεῖνον ἢ πολλοστά. τὰ μὲν οὖν μετ’ ἐκεῖνον πρώτως ἀστράπτει, 
τὰ δὲ διὰ μέσων μεταλαμβάνονται τοῦ ἐκεῖ κάλλους, ὅσῳ πορρώτερον, τοσούτῳ καὶ ἀμυδρότερον τὸ κάλλος 
ἴσχουσιν, Michaelis Pselli philosophica minora, t. 2, red. D.J. O'Meara, Leipzig 1989, s. 117 [Τοῦ αὐτοῦ· περὶ 
νοητοῦ κάλλους]. 
352 Zob. Plotini opera. Tomus II. Enneades IV–V, red. P. Henry, H.-R. Schwyzer, Leiden 1959, 5.9.11.1–6 (Museum 
Lessianum. Series philosophica 34), [Plotyn, Enneady IV–V, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2001, 5.9.11, s. 592 
(Biblioteka Filozofii Klasycznej), (I wyd. Warszawa 1959)]. 
353 Zob. Plotini opera. Tomus II…, 4.3.10.17–19 [Plotyn, Enneady IV–V, 4.3.10, s. 384]. Kolejny komentarz Psellosa: 
Τὰ δέ γε ἐν αἰσθήσει καλά – ἐζήτησας γὰρ καὶ περὶ τούτου ἐν τῷ γράμματι – εἴδωλά εἰσι καὶ σκιαὶ τοῦ ὄντος 
καλοῦ οἷον ἐκδραμόντα καὶ εἰς ὕλην ἐλθόντα, καὶ ἐκόσμησάν γε ταύτην φανέντα καὶ διεπτόησαν. τὰ δὲ 
προσωτέρω καλὰ οὐκέτι αἴσθησις ὁρᾶν εἴληχε, ψυχὴ δὲ ἄνευ ὀργάνων ἀθρεῖ, ἃ δεῖ ἀναβαίνοντας θεάσασθαι, 
καταλιπόντας τὴν αἴσθησιν κάτω περιμένειν, τούτοις γὰρ καὶ ψυχὴ καθαρθεῖσα εἶδός ἐστι καὶ λόγος καὶ πάντῃ 
ἀσώματος καὶ νοερὰ καὶ ὅλη τοῦ θείου· εἰ γὰρ καὶ ἡ ψυχὴ χρῆμά τι καλόν, ἀλλὰ πρὸς νοῦν ἀναχθεῖσα ἐπὶ τὸ 
μᾶλλόν ἐστι καλή. νοῦς γὰρ καὶ τὰ παρὰ νοῦ τὸ κάλλος αὐτῇ οἰκεῖον καὶ οὐκ ἀλλότριον, διὸ καὶ λέγεται ὀρθῶς 
τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν τὴν ψυχὴν γίνεσθαι ὁμοιωθεῖσαν θεῷ, ὅτι ἐκεῖθεν τὸ καλόν· ψυχὴ γὰρ νῷ καλόν, τὰ δ’ 
ἄλλα παρὰ ψυχῆς μορφούσης καλά, τά τε ἐν ταῖς πράξεσι τά τε ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι. καὶ δὴ καὶ τὰ σώματα, 
ὅσα οὕτω λέγεται, ψυχὴ ἤδη ποιεῖ· ἅτε γὰρ θεῖον οὖσα καὶ οἷον μοῖρα τοῦ καλοῦ, ὧν ἂν ἐφάψηται καὶ κρατῇ, 
καλὰ ταῦτα, ὡς δυνατὸν αὐτοῖς μεταλαβεῖν, ποιεῖ, Michaelis Pselli philosophica minora, t. 1, red. J.M. Duffy, 
Leipzig 1992, 4.68–83 [Περὶ διαλεκτικῆς, εὐδαιμονίας καὶ τοῦ καλοῦ]. 
354 Zob. Plotini opera. Tomus II…, 5.8.1.32–40 [Plotyn, Enneady IV–V, 5.8.1, s. 569]. 
355 Zob. Plotini opera. Tomus II…, 5.8.1.6–18 [Plotyn, Enneady IV–V, 5.8.1, s. 568–569]. 
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chodzi o sztukę, trudno mówić o bezpośrednim wpływie na jej kształt356. Ważną role w 

kulturze bizantyńskiej odegrały za to jego rozważania o charakterze estetycznym, zostały 

bowiem zaakceptowane przez Ojców Kościoła, między innymi Bazylego Wielkiego, dzięki 

czemu utrwalone zostało postrzeganie piękna jako idei, która występuje zarówno w ciałach 

złożonych, jak i prostych357. 

 Dla bizantyńskich autorów piękno złota polegało przede wszystkim na jego blasku – 

wiązało się więc bezpośrednio ze światłem – a także barwie. Obie własności były w antyku 

postrzegane pozytywnie, jednak wydaje się, że szczególnie doceniono je w późnej 

starożytności, tak że można stwierdzić, że doszło wówczas do ukształtowaniu się myśli 

estetycznej, w której ramach pierwszorzędną wartość upatrywano w różnorodności (ποικιλία) 

odnoszonej do barw i efektów wizualnych powstających pod wpływem światła na 

powierzchniach rozmaitych materiałów, takich jak złoto, kamienie szlachetne, marmury oraz 

połyskliwe tkaniny. Upodobania te przyjęto następnie w Bizancjum, gdzie nie straciły na 

znaczeniu do końca istnienia cesarstwa, o czym świadczą liczne teksty, a także dzieła. 

W kontekście estetyki późnoantycznej – odnosząc się przede wszystkim do literatury 

zachodniej – Michael Roberts ukuł termin jeweled style – który można przetłumaczyć jako styl 

jubilerski lub wysadzany klejnotami – by w ten obrazowy sposób wskazać na zmiany gustu w 

 
356 Por. m.in. A. Grabar, Plotin et les origines de l’esthétique médiévale, w: ten sam, Les origines de l'esthétique 
médiévale, przedmowa G. Dagron, Paris 1992, s. 29–87 (I wyd.: „Cahiers archéologiques” 1945, 1, s. 15–34); P.A. 
Michelis, Neo-Platonic Philosophy and Byzantine Art, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1952, 11, 1, s. 
21–45, zwł. 27–37; H.P. L’Orange, Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire, Princeton 1965, s. 19–33 (I 
wyd. Oslo 1958); G. Mathew, Byzantine Aesthetics, London 1963, s. 2–22; G.M. Gurtler, Plotinus and Byzantine 
Aesthetics, „The Modern Schoolman” 1989, 66, 4, s. 275–284. Zob. także S. Mariev, Introduction. Byzantine 
Aesthetics, w: Aesthetics and Theurgy in Byzantium, red. S. Mariev, W.-M. Stock, Berlin–Boston 2013, s. 2–11 
(Byzantinisches Archiv 25); J. Haldane, Medieval Aesthetics, w: The Routledge Companion to Aesthetics, red. B. 
Gaut, D. McIver Lopes, London 2013, s. 26–28 (Routledge Philosophy Companions), (I wyd. London 2000). 
357 Zob. m.in. Εἰ δὲ τὸ ἐν σώματι καλὸν ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν συμμετρίας, καὶ τῆς ἐπιφαινομένης 
εὐχροίας, τὸ εἶναι ἔχει, πῶς ἐπὶ τοῦ φωτὸς ἁπλοῦ τὴν φύσιν ὄντος καὶ ὁμοιομεροῦς, ὁ τοῦ καλοῦ διασώζεται 
λόγος; Ἢ ὅτι τῷ φωτὶ τὸ σύμμετρον οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ μέρεσιν, ἀλλ’ ἐν τῷ πρὸς τὴν ὄψιν ἀλύπῳ καὶ 
προσηνεῖ μαρτυρεῖται; Οὕτω γὰρ καὶ χρυσὸς καλὸς, οὐκ ἐκ τῆς τῶν μερῶν συμμετρίας, ἀλλ’ ἐκ τῆς εὐχροίας 
μόνης, τὸ ἐπαγωγὸν πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὸ τερπνὸν κεκτημένος. Καὶ ἕσπερος ἀστέρων κάλλιστος, οὐ διὰ τὸ 
ἀναλογοῦντα ἔχειν τὰ μέρη ἐξ ὧν συνέστηκεν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἄλυπόν τινα καὶ ἡδεῖαν τὴν ἀπ’ αὐτοῦ αὐγὴν 
ἐμπίπτειν τοῖς ὄμμασιν. Ἔπειτα νῦν ἡ τοῦ Θεοῦ κρίσις περὶ τοῦ καλοῦ, οὐ πάντως πρὸς τὸ ἐν ὄψει τερπνὸν 
ἀποβλέποντος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν εἰς ὕστερον ἀπ’ αὐτοῦ ὠφέλειαν προορωμένου γεγένηται. Ὀφθαλμοὶ γὰρ 
οὔπω ἦσαν κριτικοὶ τοῦ ἐν φωτὶ κάλλους. […] Ἐπεὶ καὶ χεὶρ καθ’ ἑαυτὴν, καὶ ὀφθαλμὸς ἰδίᾳ, καὶ ἕκαστον τῶν 
τοῦ ἀνδριάντος μελῶν διῃρημένως κείμενα, οὐκ ἂν φανείη καλὰ τῷ τυχόντι· πρὸς δὲ τὴν οἰκείαν τάξιν 
ἀποτεθέντα, τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας, ἐμφανὲς μόλις ποτὲ, καὶ τῷ ἰδιώτῃ παρέχεται γνώριμον. Ὁ μέντοι τεχνίτης καὶ 
πρὸ τῆς συνθέσεως οἶδε τὸ ἑκάστου καλὸν, καὶ ἐπαινεῖ τὰ καθ’ ἕκαστον, πρὸς τὸ τέλος αὐτῶν ἐπαναφέρων τὴν 
ἔννοιαν. Τοιοῦτος οὖν δή τις καὶ νῦν ἔντεχνος ἐπαινέτης τῶν κατὰ μέρος ἔργων ὁ Θεὸς ἀναγέγραπται· μέλλει δὲ 
τὸν προσήκοντα ἔπαινον καὶ παντὶ ὁμοῦ τῷ κόσμῳ ἀπαρτισθέντι πληροῦν, Basile de Césarée, Homélies sur 
l'hexaéméron, red. S. Giet, Paris 1968, 2.7.39–55; 3.10.8–18 (Sources chrétiennes 26 bis.). 
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ówczesnej poezji. Według badacza miało wówczas dojść do odrzucenia klasycznej poetyki na 

rzecz nowej, w której zamiast prostoty i jedności kompozycji zachwycano się szczególnie 

różnorodnością (varietas, variatio), dzięki której prosty temat mógł stać się interesujący i 

ozdobny (ornatus) za sprawą licznych figur i tropów. W związku z tym, jak dowodzi, starano 

się także unikać powtórzeń, sięgając po synonimy i peryfrazy, wszystko zaś, by zapobiec 

monotonii. Sama literatura miała być niczym mieniący się klejnot (gemma), który przyciąga 

wzrok blaskiem (lumen) oraz barwą (color)358. 

Roberts nie ograniczył się do intepretowania poezji, ponieważ przyrównał 

komponowanie utworów przez późnoantycznych poetów do tworzenia obrazów z tesser, 

wskazując przy tym na wspólny zasób cenionych w kulturze tego okresu wartości 

estetycznych359. Mimo że trudno zgodzić się ze wszystkimi szczegółowymi rozważaniami 

autora, który niekiedy zbyt łatwo, jak się wydaje, czyni porównania pomiędzy literaturą a 

malarstwem. Zaproponowane przez niego określenie – jeweled style, w kontekście sztuki 

rozumiane po prostu jako predylekcja do wyszukanych, wielobarwnych i połyskujących 

materiałów – dość trafnie opisuje późnoantyczną i bizantyńską estetykę, o czym przekonują 

również źródła pisane oraz dzieła360. 

 Gdy dokładniej zapytać o miejsce i rolę złota w opisach pełnych zachwytu nad pięknem 

zmysłowym (αἰσθητός), przychodzi odpowiedzieć, że pojawia się ono jako jeden z głównych 

drogocennych materiałów. Jest to rys bardzo charakterystyczny: złoto nie ma wśród nich 

wyjątkowej, pierwszorzędnej pozycji, równie – o ile nie bardziej – ceniono bowiem marmury, 

kamienie szlachetne i kosztowne tkaniny. Istotne jest także to, że wszystkie one miały 

określone konteksty, w których ich użycie uważano za stosowne. Dla złota były to przede 

 
358 Zob. M. Roberts, The Jeweled Style…, s. 39– 65. 
359 Zob. tamże, s. 76. 
360 Zob. m.in. P. Cox Miller, “The Little Blue Flower Is Red”. Relics and the Poetizing of the Body, „Journal of Early 
Christian Studies” 2000, 8, 2, s. 213–236; Th.K. Thomas, The Medium Matters. Reading the Remains of a Late 
Antique Textile, w: Reading Medieval Images. The Art Historian and the Object, red. E. Sears, Th.K. Thomas, Ann 
Arbor 2002, s. 39–49; L. James, Colour and Meaning in Byzantium, s. 223–233; E.S. Bolman, Late Antique 
Aesthetics, Chromophobia and the Red Monastery, Sohag, Egypt, „Eastern Christian Art” 2006, 3, zwł. s. 18–22; 
J. Elsner, Late Antique Art. The Problem of the Concept and the Cumulative Aesthetic, w: Approaching Late 
Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire, red. S. Swain, M. Edwards, Oxford 206, s. 271–309; P. 
Cox Miller, The Corporeal Imagination. Signifying the Holy in Late Ancient Christianity, Philadelphia 2009, m.in. s. 
17, 18, 43–44; E.S. Bolman, Painted Skins. The Illusions and Realities of Architectural Polychromy, Sinai and Egypt, 
w: Approaching the Holy Mountain…, s. 119–140; B.V. Pentcheva, The Sensual Icon…, s. 139–149; N. Schibille, 
Hagia Sophia and the Byzantine…, m.in. s. 97–99, 108; B.V. Pentcheva, Hagia Sophia, Sound, Space, and Spirit in 
Byzantium, University Park 2017, s. 121–149; V. Ivanovici, Divine Light through Earthly Colours. Mediating 
Perception in Late Antique Churches, w: Colour and Light in Ancient and Medieval Art, red. Ch.N. Duckworth, A.E. 
Sassin, New York–London 2018, s. 81–91. 
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wszystkim sklepienia, a także detale architektoniczne – na przykład głowice kolumn – oraz 

elementy wyposażenia, jak templony i ołtarze. 

Paweł Silencjariusz (zm. ok. 580) opisując świątynię Mądrości Bożej w 

Konstantynopolu, napisał: Sklepienie ściśle pokryto złotymi tesserami, z których spływające 

obficie złote promienie – trudne do zniesienia – skaczą do ludzkich oczu. Mógłby ktoś rzec, że 

to jak patrzeć na słońce w wiosenne południe, kiedy złoci ono każdą grań (χρυσεοκολλήτους 

δὲ τέγος ψηφῖδας ἐέργει361, / ὧν ἄπο μαρμαίρουσα χύδην χρυσόρρυτος ἀκτὶς / ἀνδρομέοις 

ἄτλητος ἐπεσκίρτησε προσώποις. / φαίη τις φαέθοντα μεσημβρινὸν εἴαρος ὥρῃ / εἰσοράαν, 

ὅτε πᾶσαν ἐπεχρύσωσεν ἐρίπνην)362. Autor zwrócił tu uwagę nie jedynie na złote kostki 

mozaikowe (χρυσεοκολλήτους ψηφῖδας) pokrywające partie sklepienne, ale także podkreślił, 

że odbijające się od ich powierzchni promienie światła (ἄπο μαρμαίρουσα χύδην χρυσόρρυτος 

ἀκτὶς) są tak intensywne, że wręcz trudno na nie patrzeć (ἀνδρομέοις ἄτλητος ἐπεσκίρτησε 

προσώποις), w czym mają przypominać wiosenne słońce padające w południe na górskie 

szczyty (φαέθοντα μεσημβρινὸν εἴαρος ὥρῃ). W obu sytuacjach światło ma też przyjmować 

złoty kolor (χρυσόρρυτος, ἐπεχρύσωσεν) – o którym to zjawisku była mowa także w 

poprzednim podrozdziale – którym zabarwia otoczenie (πᾶσαν ἐρίπνην). 

Należy przyznać, że Silencjariusz w kilku bardzo poetyckich wersach zawarł konkretną 

treść, niekiedy bowiem autorzy poprzestawali na bardziej ogólnych stwierdzeniach. Tak było 

w przypadku piszącego nieco wcześniej Prokopiusza z Cezarei (ok. 500 – ok. 570), który w 

odniesieniu do tej samej świątyni stwierdził: Całe sklepienie wyłożono czystym złotem, które 

łączy piękno i przepych, choć przewyższa je odbite od marmurów światło, przyćmiewające 

 
361 Złote mozaiki na sklepieniu – porównanym przy tym do niebios – pojawiają się także w VI-wiecznym syryjskim 
utworze poświęconym katedrze Mądrości Bożej w Edessie. Por. A. Palmer, L. Rodley, The Inauguration Anthem 
of Hagia Sophia in Edessa. A New Edition and Translation with Historical and Architectural Notes and a 
Comparison with a Contemporary Constantinopolitan Kontakion, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1988, 
12, s. 131 (HE: Just look at the ceiling, stretched out like the sky, its concave expanse unsupported by columns! 
What is more, it is spangled with gilded tesserae, like the shining stars od firmament), [oryginalny tekst syryjski, 
s. 156–157; wskazówki bibliograficzne oraz inne przekłady, przyp. nr 2, s. 117–118; analiza formy 
architektonicznej, s. 158–165]; K.E. McVey, The Domed Church as Microcosm. Literary Roots of An Architectural 
Symbol, „Dumbarton Oaks Papers” 1983, 37, s. 95 (5. Behold! Its ceiling is stretched out like the sky and without 
columns [it is] arched and simple, / And it is also decorated with golden mosaic, as the firmament [is] with shining 
stars), [oryginalny tekst syryjski, s. 92–94, oraz informacje na temat innych przekładów, przyp. nr 3, s. 91]; C. 
Mango, The Art of the Byzantine Empire…, s. 58 (5. Its ceiling is stretched like the heavens – without columns, 
vaulted and closed – / And furthermore, it is adorned with golden mosaic as the firmament is with shining stars); 
Pieśń o katedrze Edeskiej, przeł. W. Kania, w: Muza chrześcijańskiego Wschodu, red. i oprac. M. Starowieyski, 
Kraków 2008, s. 296 (I wyd. Kraków 1985), (5. Jej sklepienie, zdobne w złocone kasety jak firmament w gwiazdy, 
/ rozciąga się jak niebo). 
362 Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae, Descriptio Ambonis, red. C. de Stefani, Berlin–New York 2010, 
668–672 [Descriptio Sanctae Sophiae]. 
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złoto swym odblaskiem363 (χρυσῷ μὲν ἀκιβδήλῳ καταλήλειπται ἡ ὀροφὴ πᾶσα, κεραννῦσα 

τὸν κόμπον τῷ κάλλει, νικᾷ μέντοι ἡ ἐκ τῶν λίθων αὐγὴ ἀνταστράπτουσα τῷ χρυσῷ)364. 

Historiograf wprawdzie nie odmówił złotemu sklepieniu (χρυσῷ μὲν ἀκιβδήλῳ καταλήλειπται 

ἡ ὀροφὴ πᾶσα) – choć nie doprecyzował, że było ono wykonane z tesser – piękna, które 

połączył z przepychem (κεραννῦσα τὸν κόμπον τῷ κάλλει), ale uznał również, że blask 

marmurów (ἡ ἐκ τῶν λίθων αὐγὴ ἀνταστράπτουσα) jest mocniejszy niż złota (νικᾷ μέντοι τῷ 

χρυσῷ), co może wydawać się nieco zaskakujące. Nieco dalej nadto stwierdził: Kolor miedzi 

jest delikatniejszy niż czyste złoto, jej wartość zaś niewiele mniejsza od srebra o takiej samej 

wadze365 (ὁ δὲ χαλκὸς οὗτος τὸ μὲν χρῶμά ἐστι χρυσοῦ ἀκιβδήλου πρᾳότερος, τὴν δὲ ἀξίαν 

οὐ παρὰ πολὺ ἀποδέων ἰσοστάσιος ἀργύρῳ εἶναι)366. Interesujące jest to, że zarówno 

Prokopiusz, jak i Silencjariusz dostrzegli pewne słabości złota, przy czym ich odczucia są 

przeciwstawne – mimo że obaj opisują kopułę – ponieważ dla pierwszego złoto połyskuje 

słabiej niż marmury, a kolor ma mniej delikatny niż miedź, dla drugiego zaś jego blask jest 

oślepiający. 

 Również inni autorzy wskazywali na szczególne wrażenia wizualne związane ze złotymi 

powierzchniami. Na przykład Euzebiusz z Cezarei (ok. 260 – 339/340) pisząc o kościele 

świętych Apostołów w Konstantynopolu, odniósł się do wyjątkowej połyskliwości użytych 

metali367: 

 
363 Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przeł., wstępem, objaśnieniami i koment. opatrz. P.Ł. Grotowski, 
Warszawa 2006, 1.1.54 (Biblioteka Antyczna); 
364 Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis, t. 4, red. J. Haury, skorygował G. Wirth, Leipzig 1964, 1.1.54. 
Prokopiusz mówi o wyłożonym złotem sklepieniu, zapewne mając na myśli dekorację mozaikową, jednakże 
posłużył się bardzo ogólnym sformułowaniem. Wprost o mozaikach napisał jedynie przy okazji opisu Brązowej 
Bramy, nie odnosząc się jednak nazbyt szczegółowo do ich kolorystyki: ἐναβρύνεται δὲ ταῖς γραφαῖς ἡ ὀροφὴ 
πᾶσα, οὐ τῷ κηρῷ ἐντακέντι τε καὶ διαχυθέντι ἐνταῦθα παγεῖσα, ἀλλ’ ἐναρμοσθεῖσα ψηφῖσι λεπταῖς τε καὶ 
χρώμασιν ὡραϊσμέναις παντοδαποῖς· αἳ δὴ τά τε ἄλλα πάντα καὶ ἀνθρώπους ἀπομιμοῦνται. […] τοῦτο γὰρ αἱ 
ψηφῖδες δηλοῦσιν ἐπὶ τοῖς προσώποις ἱλαρὸν αὐτοῖς ἐπανθοῦσαι; tamże, 1.10.15; 1.10.18–19. Zob. także: Ἐν 
τούτῳ δὲ ξυνηνέχθη ἐν Νεαπόλει τοιόνδε γενέσθαι. Θευδερίχου τοῦ Γότθων ἄρχοντος εἰκὼν ἐν τῇ ἀγορᾷ 
ἐτύγχανεν οὖσα, ἐκ ψηφίδων τινῶν ξυγκειμένη, μικρῶν μὲν ἐς ἄγαν, χροιαῖς δὲ βεβαμμένων σχεδόν τι ἁπάσαις.; 
Procopii Caesarensis opera omnia. De bellis…, 5.24.22. 
365 Prokopiusz z Cezarei, O budowlach…, 1.2.4. 
366 Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis…, 1.2.4. Na to stwierdzenie później powołał się Jerzy 
Pachymeres, opisując – jak Prokopiusz (1.2.1–4) – Augusteon: ἐντεῦθεν ὁ στύλος ἐπῳκοδόμηται, πάλαι μὲν ὡς 
ἀκούομεν, κεκαλυμμένος ποικίλῳ τεμεσίῳ χαλκῷ, εἰ δὲ πιστευτέον τῷ λέγοντι, οὐ πολλῷ καὶ ἀργύρου δέοντι; 
Rhetores Graeci…, t. 1, rozdz. 11, s. 579–580. 
367 αὐτὸς δὲ νεὼν ἅπαντα εἰς ὕψος ἄφατον ἐπάρας, λίθων ποικιλίαις παντοίων ἐξαστράπτοντα ἐποίει, εἰς αὐτὸν 
ὄροφον ἐξ ἐδάφους πλακώσας, διαλαβὼν δὲ λεπτοῖς φατνώμασι τὴν στέγην χρυσῷ τὴν πᾶσαν ἐκάλυπτεν· ἄνω 
δὲ ὑπὲρ ταύτην πρὸς αὐτῷ δώματι χαλκὸς μὲν ἀντὶ κεράμου φυλακὴν τῷ ἔργῳ πρὸς ὑετῶν ἀσφάλειαν παρεῖχε· 
καὶ τοῦτον δὲ πολὺς περιέλαμπε χρυσός, ὡς μαρμαρυγὰς τοῖς πόρρωθεν ἀφορῶσι ταῖς ἡλίου αὐγαῖς 
ἀντανακλωμέναις ἐκπέμπειν. δικτυωτὰ δὲ πέριξ ἐκύκλου τὸ δωμάτιον ἀνάγλυφα χαλκῷ καὶ χρυσῷ 
κατειργασμένα. Eusebius Werke, Band 1.1. Über das Leben…, 4.58–4.59. 
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Wystawił całą świątynię ogromnej wysokości i wspaniale ozdobił przez pokrycie jej od 

fundamentów po dach marmurowymi płytkami w różnych kolorach. Sklepienie wewnętrzne 

podzielił misternej roboty kasetonami i całe pokrył złotem. Na zewnętrzne pokrycie dachu, 

które stanowi ochronę budynku przed deszczem, dał miedź zamiast dachówek. Także i ono 

lśniło wielką ilością złota i odbitymi promieniami słońca oślepiało blaskiem oczy patrzących z 

daleka. Dach otoczony był dookoła wykonanymi z miedzi i złota rzeźbionymi maswerkami368. 

Autor w powyższym ustępie wprawdzie odniósł się pokrótce do dekoracji wnętrza, na którą 

złożyły się marmurowa okładzina oraz strop ze złoconymi kasetonami, ale oślepiający blask 

odniósł do pokrycia dachu wykonanego ze złoconej (καὶ τοῦτον δὲ πολὺς περιέλαμπε χρυσός) 

miedzianej blachy (ἄνω δὲ ὑπὲρ ταύτην πρὸς αὐτῷ δώματι χαλκὸς μὲν ἀντὶ κεράμου) – 

odbijające się od niej promienie miały razić oczy już z daleka (ὡς μαρμαρυγὰς τοῖς πόρρωθεν 

ἀφορῶσι ταῖς ἡλίου αὐγαῖς ἀντανακλωμέναις ἐκπέμπειν)369. 

Wracając do świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu, warto przywołać passus z 

dotyczącego jej tekstu z około połowy XII wieku (Εκφρασις τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης 

ἐκκλησίας, λεχθεῖσα ἐν τῷ καιρῷ τῶν ἐγκαινίων τῆς αὐτῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας παρά τοῦ 

σοφωτάτου διακόνου καὶ διδασκάλου τῶν εὐαγγελίων κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ τοῦ (sic) 

Θεσσαλονίκης, τοῦ καὶ μαΐστωρος τῶν ῥητόρων γεγονότος), który sporządził Michał – 

protekdikos (πρωτέκδικος)370 Kościoła Tessaloniki, następnie zaś diakon w tym głównym 

kościele Konstantynopola – w związku z kolejną rocznicą upamiętniającą jego ponowną 

konsekrację (ἐγκαίνια). Tekst ten zachował się stronach 123r–124v rękopisu Y–II–10 w 

zbiorach biblioteki Escorialu (Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial)371 

i liczy obecnie 232 wersy – jest niestety niekompletny – odnosi się zaś do formy 

architektonicznej kościoła oraz jego symbolicznej interpretacji. 

 
368 Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna…, 4.58. Można zauważyć, że w oryginale występuje określenie 
δικτυωτὰ ἀνάγλυφα, co można – zwłaszcza w omawianym kontekście – rozumieć raczej jako płaskorzeźbione 
ornamenty niż maswerki. 
369 Na temat różnych sposobów pokrywania dachów w Bizancjum, generalnie dachy w Bizancjum pokrywano 
ołowiem, zob. M.C. Carile, The Imperial Palace Glittering with Light. The Material and Immaterial in the Sacrum 
Palatium, w: Hierotopy of Light and Fire in the Culture of the Byzantine World, red. A.M. Lidov, Moscow 2013, s. 
106–115. Na temat ołowiu w Bizancjum zob. S. Foppe, Zur Kulturgeschichte des Bleis, w: Gold und Blei…, s. 48–
51; A. Cutler, Lead, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, red. A. Kazhdan, Oxford–New York 1991, s. 1199–
1200. 
370 Zob. Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, t. 6, red. Ch. du Fresne du Cange, L. Favre, Niort 
1883–1887, 541a [Protecdicus]. 
371 Zob. C. Mango, J. Parker, A Twelfth-Century Description of St. Sophia, „Dumbarton Oaks Papers” 1960, 14, s. 
233–235. 
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W niektórych miejscach autor omówił także dekorację oraz wrażenia, jakie wywołuje 

ona u patrzących. Już na samym początku podkreślił piękno budowli związane ze złotem: ὃς 

καὶ πυρράζει τὴν ὄψιν ὡς ὑγρότης πάντῃ χρυσόν372 (Jakże z wyglądu czerwieni się ogniście – 

jak pełgający płomień przez wszechobecne złoto). Nieco dalej w odniesieniu do złoceń w 

narteksie napisał373: 

A jasność złota jest niemal taka, że sprawia, że wydaje się, iż złoto skapuje. W mokrych oczach, 

za sprawą olśniewającego blasku, podobnie wznoszą się fale, co powoduje, że ich wilgoć zdaje 

się być w oglądanym złocie, tak że ma się wrażenie, iż ono płynie jak strumień. A jakiego 

rodzaju jest kamienna okładzina pokrywająca dookoła budowlę, rywalizująca wielobarwnością 

i gładkością ze złotem, połyskująca ze względu na gładkość, jak i ze względu na swój 

różnobarwny rozkwit374, mająca coś więcej, coś ponad złoto jednobarwne? 

Tak więc złoto – przez swój blask – zdaje się wręcz spływać po ścianach (καὶ ἡ τοῦ χρυσοῦ 

στιλπνότης ἐγγὺς εἶναι τοῦ καταστάζειν ποεῖ νομίζεσθαι τὸν χρυσόν). Połysk złota jest jednak 

tak silny, że oślepia, a oczy stają się wilgotne od jego olśniewającego widoku (τοὺς γὰρ ὑγροὺς 

ὀφθαλμοὺς τῇ ἀνταυγείᾳ ὥσπερ κυμαίνουσα, τὰς ἐκείνων νοτίδας εἰς τὸν χρυσὸν ἐφάντασε 

τὸν ὁρώμενον, καὶ δοκεῖ ῥευσεῖσθαι τηκόμενος). Kamienie zaś – przez swą mnogość barw – 

przypominają kwitnące kwiaty (ἐκ δὲ τοῦ ἄνθους ὄντος ποικίλου). Co ciekawe, autor skłonny 

jest tu przychylić się do uznania wielokolorowych okładzin za piękniejsze od złota, które 

wprawdzie cechuje się połyskliwością – jak i zresztą wypolerowane kamienie – ale jest jednak 

też μονόχροος. Cecha ta była, jak się wydaje, mniej ceniona niż wielobarwność (πολύχροος), 

choć zdarzały się i wyjątki od tej prawidłowości, o czym świadczy opis posadzki w homilii 

cesarza Leona VI Mądrego (886–912) – ὁμιλία ναοῦ ἱερωθέντος ἐν μονῇ ῥηθεῖσα τὴν 

 
372 Tamże, 1.12–13, s. 235. 
373 καὶ ἡ τοῦ χρυσοῦ στιλπνότης ἐγγὺς εἶναι τοῦ καταστάζειν ποεῖ νομίζεσθαι τὸν χρυσόν. τοὺς γὰρ ὑγροὺς 
ὀφθαλμοὺς τῇ ἀνταυγείᾳ ὥσπερ κυμαίνουσα, τὰς ἐκείνων νοτίδας εἰς τὸν χρυσὸν ἐφάντασε τὸν ὁρώμενον, καὶ 
δοκεῖ ῥευσεῖσθαι τηκόμενος. λίθος δὲ ἀλλὰ ποδαπὴ περιπέπηγε τῇ οἰκοδομῇ, τῷ πολυχρόῳ καὶ λείῳ 
διαμιλλωμένη πρὸς τὸν χρυσόν, ἐκ μὲν λειότητος στίλβουσα, ἐκ δὲ τοῦ ἄνθους ὄντος ποικίλου  πλέον τι ἔχουσα 
καὶ ὑπὲρ τὸν μονόχρουν χρυσόν. Tamże, 3.67–79, s. 237. 
374 Zob. także: τὰ δ' ἐκ πλαγίων πάντα χρυσός, πάντα λίθοι πολυανθεῖς, ἀπ' ἀλλήλων μικροῖς φραγμοῖς 
διειργόμενοι, οὓς ἔβαψε μὲν ἡ φύσις δευσοποιῷ τινὶ καὶ ὁλοσώμῳ βαφῇ, τέχνη δ' ἀπολεάνασα τὸ τραχὺ μικροῦ 
καὶ λίθους ἔδωκε κάτοπτρα. οὕτως ὑπήκουσε λίθος ὁ κατὰ φύσιν σκληρὸς καὶ ἀναδὺς ἀπὸ γῆς λαμπρόν τι 
μαρμαίρει καὶ ὀφθαλμοῖς προσηνές. στρώννυσι μὲν ἐδάφη, τοίχοις δὲ παραπέπηγε, καὶ πολλὰ τῶν ἀνθέων ὡς 
εὐμαράντων κατηγορεῖ, ἐκ μετάλλων μὲν γῆς τμηθεὶς καὶ αὐτός, σῴζων δὲ τὸ ἀνθοβαφὲς καὶ μετὰ τὴν ἐκ τῆς 
ἰδίας ῥίζης τομήν. εἷς δ' αὐτῶν καὶ σάρκα ζῶσαν καθυποκρίνεται, τὴν χρόαν μὲν ὑπολευκαινόμενος, ὡς φλεβία 
δ' αἵματος ἀνεστομώμενα πάντοσε δεικνὺς ἑαυτοῦ· τοιοῦτος ἂν ἀνδριὰς πιθανῶς τὸν ἄνδρα ἐψεύσατο; tamże, 
5.156–174, s. 239. 
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προσηγορίαν τὸν Καυλέαν ἐπώνυμον κεκτημένῃ – dotyczącej kościoła klasztoru 

ufundowanego przez patriarchę Antoniego II Kaulesa (893–901)375: 

Wyłożony zaś jest płytami z białego marmuru, [które tworzą] jednolitą, prześwitującą 

[powierzchnię], nieprzerywaną żadnym innym kolorem, rzemieślnik bowiem wolał jej czyste 

piękno od dzieła [niczym] z rozmaitych kwiatów, jakie widuje się liczne w kompozycjach 

posadzkowych. Jednakże granica od tego, co na zewnątrz, niejako pas biegnący dookoła białej 

powierzchni, [jest] z kamienia innej barwy, nieco więc różnicuje widok, sprawiając, że i tak 

zachwycająca prześwitująca biel jest jeszcze bardziej zachwycająca. 

Autor zwrócił tu uwagę na posadzkę wykonaną z białych płyt (Μαρμάρου γὰρ λευκῆς ἐκ 

πλακῶν), stanowiącą więc przeciwieństwo „kamiennych łąk”, ale piękną w swej jednolitości 

(τὸ ἀμιγὲς τῆς ἀγλαΐας τοῦ). Generalnie jednak bardziej niż taką prostotę czystego piękna 

bardziej ceniono połączenia zróżnicowanych materiałów zapewniających wrażenia, które 

mogły oszałamiać oglądających. W tym kontekście niejako sama nasuwa się X Homilia 

patriarchy Konstantynopola Focjusza (858–867, 877–886), przygotowana z okazji inauguracji 

kościoła Matki Boskiej w Pharos na terenie Wielkiego Pałacu. Miało to miejsce w 864 roku376 

– za panowania Michała III (842–867)377: 

 
375 Μαρμάρου γὰρ λευκῆς ἐκ πλακῶν ὑπέστρωται, τὸ συνεχὲς τῆς διαφανείας μηδενὸς ἄλλου διατειχίζοντος 
χρώματος, προτετιμηκότος τοῦ τεχνίτου τὸ ἀμιγὲς τῆς ἀγλαΐας τοῦ ἐκ τῆς ποικίλης κατασκευῆς ἄνθους, οἷα 
πολλὰ ἐν ταῖς τῶν ἐδαφῶν κατασκευαῖς ὁρᾶται. Πλὴν ὥσπέρ τινα ὅρια ἔξωθεν περιθέοντα τῆς λευκῆς 
ἐπιφανείας ἐκ πλακὸς ἑτεροχρόου, τῇ βραχείᾳ παραμείψει τῆς θέας, τερπνὴν οὖσαν τὴν τοῦ λευκοῦ 
διαφάνειαν, τερπνοτέραν ὅμως ποιεῖ. Leonis VI Sapientis Imperatoris Byzantini Homiliae, red. Th. Antonopoulou, 
Turnhout 2008 (Corpus Christianorum. Series Graeca 63), 31.54–61. Okładzina marmurowa na ścianach – w 
miejscach bez malowideł – miała być jednakże wielobarwna: Τὸ δ’ ἄλλο τοῦ ναοῦ μέρος, ὃ μὴ τὰ ἱερὰ φέρει 
στηλώματα, ἐκ πλακῶν καλλωπίζεται πολυχρώμων, οὕτως ἐχουσῶν ὡραιότητος, ὡς ἀκριβῶς ἀνόθευτον σώζειν 
τὴν πρὸς τὸ λοιπὸν τοῦ ἔργου κάλλος συγγένειαν; tamże, 31.85–88. Por. Τὰ μὲν οὖν ἀνέχοντα τοῦ ναοῦ κάλλη 
τοιαῦτα· ὑπηρετεῖ δὲ πᾶσι ψηφὶς ἀλειφομένη χρυσῷ. Τὰ κάτω δ’ ὁποῖα; Κίονες τέτταρες ἄνθει καλλωπιζόμενοι, 
ὃ χειμῶνος ἄρτι λυθέντος, οὐ μόνον πρὸς ὡραϊσμὸν ἀλλὰ καὶ πρὸς χρείαν τῶν οἰκητόρων ἀναγκαίαν 
προβάλλεται γῆ – τὸ χλοάζον χρῶμα συνίησι πάντως ὁ ἀκροατής –, τὰς ἁψῖδας φέρουσιν αἰωρουμένας. 
Συμμιγεῖ καὶ ποικίλῃ χρόᾳ τὸ ἔδαφος περιήνθισται. Οὗ μὲν γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν τὸ λευκὸν διατρέχει, οὗ δὲ 
συμμίκτων ἑτέρων χρωμάτων συνθέσει εἰς ψηφῖδας πολυχρώμου διεσχηματισμένης λίθου, ἡ λευκότης 
περιτειχίζεται· καὶ ταῦτα πάλιν οἷά τισι ῥεύμασι πλαξὶ πορφυριζούσαις περιστοιχίζεται, κἀκεῖνα σύνθεσις 
μιμουμένη γῆς ἄνθη ποικίλα περιλαμβάνει. Tamże, 37.139–150. [Λέοντος ἐν Χριστῷ βασιλεῖ αἰωνίῳ βασιλέως 
ὁμιλία ἐκπεφωνημένη ὅτε Στυλιανὸς ὁ μεγαλοπρεπέστατος μάγιστρος τοῦ κατασκευασθέντος αὐτῷ 
τεμενίσματος τὴν ἀνιέρωσιν ἐποιήσατο]. 
376 Zob. R.J.H. Jenkins, C.A. Mango, The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius, „Dumbarton Oaks 
Papers” 1956, 9/10, s. 125–140; A. Różycka Bryzek, Focjusz, patriarcha Konstantynopola, „Homilia X”, „Znak” 
1994, 466, 3, s. 57. 
377 Ὡς εἰς αὐτὸν γὰρ τὸν οὐρανὸν μηδενὸς ἐπιπροσθοῦντος μηδαμόθεν ἐμβεβηκὼς καὶ τοῖς πολυμόρφοις καὶ 
πανταχόθεν ὑποφαινομένοις κάλλεσιν ὡς ἄστροις περιλαμπόμενος ὅλος ἐκπεπληγμένος γίνεται. Δοκεῖ δὲ 
λοιπὸν ἐντεῦθεν τά τε ἄλλα ἐν ἐκστάσει εἶναι καὶ αὐτὸ περιδινεῖσθαι τὸ τέμενος· ταῖς γὰρ οἰκείαις καὶ 
παντοδαπαῖς περιστροφαῖς καὶ συνεχέσι κινήσεσιν, ἃ πάντως παθεῖν τὸν θεατὴν ἡ πανταχόθεν ποικιλία 
βιάζεται τοῦ θεάματος, εἰς αὐτὸ τὸ ὁρώμενον τὸ οἰκεῖον φαντάζεται πάθημα. Ἀλλὰ γὰρ χρυσός τε καὶ ἄργυρος 
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Dozna wtedy [gdy wejdzie do środka – MG] uczucia, jakby wstąpił, bez żadnych przeszkód, do 

samego nieba, olśniony pięknem we wszystkich jego postaciach, mieniącym się wokół na 

podobieństwo tysiąca gwiazd; i tak pozostaje całkowicie oniemiały. Wydaje się, że wszystko 

istnieje tutaj w ekstatycznym ruchu, że sama świątynia wiruje dokoła. Ponieważ obserwator, 

który jest wprost zmuszony do doświadczania tego zjawiska przez swoje obroty we wszystkich 

kierunkach i przez stałe poruszenia, z powodu zróżnicowanego widowiska zewsząd, doznaje 

wrażenia, jakby jego własna osoba utożsamiała się z oglądanym przedmiotem. Pokaźną część 

kościoła pokrywa złoto i srebro. To pierwsze cieniutko pociągnięte na kostkach mozaik, drugie 

zaś, w postaci plakiet albo zastosowane inaczej, rozłożono w innych miejscach. Tutaj 

przyozdobione złotem kapitele, tam ze złota gzymsy, gdzie indziej złoto zaplecione w łańcuchy. 

Ale wspanialsza jeszcze niż złoto jest kompleksja świętej mensy. Małe drzwi i kolumny 

przegrody ołtarzowej wraz z perystylem są pokryte srebrem; nim też jest ozdobiony koniczny 

daszek wznoszący się nad świętym ołtarzem ze wspierającymi go małymi kolumienkami i 

czaszą. Te części kościoła, których nie obłożono złotem ani nie oblicowano srebrem, zostały 

wypełnione licznymi, różnokolorowymi marmurami; zdumiewający, rozkoszny wytwór 

sztuki378. 

W swej podniosłej mowie Focjusz wykorzystał dobrze znane, znacznie wcześniej 

opracowane, schematy opisu kościelnego wnętrza. Ekfraza ta, w gruncie rzeczy, jest dość 

ogólnikowa379, tak że bez większego trudu mogłaby zostać wykorzystana w przypadku innej 

 
τὰ πλεῖστα τοῦ ναοῦ διειλήφασιν, ὁ μὲν ψηφῖσιν ἐπαλειφόμενος, ὁ δὲ εἰς πλάκας ἀποξεόμενός τε καὶ 
τυπούμενος, ἄλλος ἄλλοις ἐπιπασσόμενος μέρεσιν· ἐνταῦθα ἐπικοσμούμενα κιονόκρανα, ἐνταῦθα δὲ διὰ 
χρυσοῦ περιζώματα· ἀλλαχόθι δὲ ταῖς ἁλύσεσιν ἐπιπλεκόμενος χρυσός, ἢ χρυσοῦ τι θαυμασιώτερον, ἡ θεία 
τράπεζα, σύνθημα. Ἄργυρος δὲ περὶ τὰς πυλίδας καὶ στυλίδας τοῦ θυσιαστηρίου σὺν τοῖς περιστῴοις καὶ αὐτὸς 
ὁ κωνοειδὴς καὶ τῇ θείᾳ τραπέζῃ ἐπικείμενος σὺν τοῖς ὑπερείδουσι στυλίσκοις ὑπωρόφοις ὄροφος. Καὶ 
μαρμάρων δὲ πολυχρώμων ὅσα μὴ χρυσὸς ἐπέδραμεν ἢ ἄργυρος περιέλαβεν, ἀμήχανόν τι καὶ τερπνὸν 
φιλοτέχνημα τὰ ὑπόλοιπα τοῦ ναοῦ διεκόσμησεν. Φωτιου Ὁμιλίαι, red. Β. Λαούρδας, Θεσσαλονίκη 1959, 10, s. 
101, 18–31, 102, 1–5 (Ελληνικά Περιοδικόν Σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Παράρτημα 12), [Τοῦ 
αὐτοῦ ἁγιωτάτου Φωτίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ὁμιλία, ῥηθεῖσα ὡς ἐν ἐκφράσει τοῦ ἐν τοῖς 
βασιλείοις περιωνύμου ναοῦ]. 
378 Focjusz, patriarcha Konstantynopola, Homilia X, przeł. M. Dzielska, „Znak” 1994, 466, 3, 5, s. 59. 
379 Należy jednak przyznać, że w dalszej części autor opisał także zdobiące wnętrze przedstawienia mozaikowe: 
Ἐπ’ αὐτῆς γὰρ τῆς ὀροφῆς ἀνδρείκελος εἰκὼν μορφὴν φέρουσα τοῦ Χριστοῦ πολυανθέσι ψηφῖσιν ἐγγέγραπται· 
εἴποις ἂν αὐτὸν τὴν γῆν ἐφορᾶν καὶ τὴν περὶ ταύτης διανοεῖσθαι διακόσμησίν τε καὶ κυβέρνησιν· οὕτως ἀκριβῶς 
ὁ γραφεὺς κἀν τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς χρώμασι τὴν τοῦ δημιουργοῦ περὶ ἡμᾶς κηδεμονίαν ἐπίπνους, οἶμαι, 
γενόμενος ἐνετυπώσατο. Τοῖς δὲ πρὸς αὐτῇ τῇ ὀροφῇ τοῦ ἡμισφαιρίου τμήμασιν ἐγκοίλοις πληθὺς ἀγγέλων τῷ 
κοινῷ δεσπότῃ δορυφοροῦντες διαμεμόρφωνται. Ἡ δ’ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἀνεγειρομένη ἁψὶς τῇ μορφῇ τῆς 
παρθένου περιαστράπτεται, τὰς ἀχράντους χεῖρας ὑπὲρ ἡμῶν ἐξαπλούσης καὶ πραττομένης τῷ βασιλεῖ τὴν 
σωτηρίαν καὶ τὰ κατ’ ἐχθρῶν ἀνδραγαθήματα. Χορὸς δὲ μαρτύρων καὶ ἀποστόλων, ναὶ δὴ καὶ προφητῶν καὶ 
πατριαρχῶν ὅλον πληροῦντες ταῖς εἰκόσι τὸ τέμενος ἐξωραΐζουσιν· ὧν ὁ μὲν καὶ σιγῶν, δι’ ὧν πάλαι 
ἀνεφθέγξατο, βοᾷ, ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων· ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς 
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świątyni380. W przypadku zaś samego złota wymienił on, że znajduje się ono w kostkach 

mozaikowych (ὁ μὲν ψηφῖσιν ἐπαλειφόμενος) oraz że pokrywa kapitele, gzymsy oraz łańcuchy 

(ἐνταῦθα ἐπικοσμούμενα κιονόκρανα, ἐνταῦθα δὲ διὰ χρυσοῦ περιζώματα· ἀλλαχόθι δὲ ταῖς 

ἁλύσεσιν ἐπιπλεκόμενος χρυσός). Mimo to uznał, że piękniejszy od złota jest ołtarz ujęty 

srebrnym cyborium (ἢ χρυσοῦ τι θαυμασιώτερον, ἡ θεία τράπεζα, σύνθημα). Być może jednak 

w ten sposób autor bardziej podkreślił największe znaczenie tego miejsca niż złożył deklarację 

o charakterze estetycznym. 

Focjusz z pewnością osiągnął cel w postaci roztoczenia wizji wspaniałości nowej 

fundacji: pełnej złota i srebra (Ἀλλὰ γὰρ χρυσός τε καὶ ἄργυρος τὰ πλεῖστα τοῦ ναοῦ 

διειλήφασιν) oraz wielobarwnych marmurów (μαρμάρων δὲ πολυχρώμων). Nie bez znaczenia 

jest także to, że homilia została wygłoszona in situ, co też pozwalało na mniej skrupulatne 

objaśnienia. Zresztą sam autor, z retoryczną emfazą, usprawiedliwił swe podejście: Przeto 

jeśliby moja homilia nie spełniła nawet swoich zamierzeń, nie będę z niej mniej zadowolony, 

niż gdyby się wzniosła do poziomu adekwatnego opisu. Moim celem bowiem nie był popis 

elokwencji, lecz wykazanie faktu, że kościół ten jest najwspanialszy i najpiękniejszy i pokonuje 

kanony stawiane „ekphrasis” 381 (Χαίρω δ’ οὖν ἔγωγε οὐδὲν ἧττον, εἰ καὶ τὸ ἔλαττον ὁ λόγος 

ἀπηνέγκατο, ἢ εἰ καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέτρον τῆς ἱκανῶς ἐχούσης ἀφίκετο διηγήσεως· οὐ γὰρ τῆς 

ἐν λόγῳ δυνάμεως ἐπίδειξιν, ἀλλὰ τὸ κάλλιστόν τε εἶναι τὸν ναὸν καὶ ὡραιότατον καὶ νικῶντα 

 
τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου· ὁ δέ, ὡς θαυμαστὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ’ ἢ οἶκος Θεοῦ; Φωτιου Ὁμιλίαι…, 
10, s. 102, 20–31, 103, 1–5. 
380 Warto pamiętać, że Focjusz w swej XVII Homilii pisał o kościele Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Odniósł 
się przy tym do mozaiki w konsze apsydy tej świątyni, umieszczonej tam po ikonoklazmie (inaugarcja: 29 marca 
867 r.), zakłada się przy tym, że jest to ta sama kompozycja, która znajduje się tam do dziś: τοιαύταις ἡμᾶς ἡ τῆς 
παρθένου μορφὴ ἐγχαραττομένη κατευφραίνει δεξιώσεσιν, οὐκ οἴνου κρατῆρος, ἀλλὰ καλοῦ θεάματος 
παρέχουσα ἀπαρύεσθαι, ὑφ’ οὗ τὸ νοερὸν ἡμῶν τῆς ψυχῆς διὰ τῶν σωματικῶν ὀμμάτων καταρδόμενον καὶ 
πρὸς ἔρωτα θεῖον ὀρθοδοξίας τὴν βλάστησιν ὀμματούμενον τὴν τοῦ ἀληθοῦς ἀκριβεστάτην θέαν ἐν λόγῳ 
καρποφορίας προβάλλεται. Οὕτως ἡ τῆς παρθένου χάρις εὐφραίνει, θάλπει, ῥωννύει καὶ εἰκονίσμασι. 
Παρθένος μήτηρ ἁγναῖς ἀγκάλαις τὸν κοινὸν φέρουσα πλάστην εἰς κοινὴν τοῦ γένους σωτηρίαν ὡς βρέφος 
ἀνακλινόμενον, τὸ μέγα τοῦτο καὶ ἄφραστον τῆς οἰκονομίας μυστήριον. Παρθένος μήτηρ, παρθένον ἅμα καὶ 
μητρικὸν ὁρῶσα καὶ πρὸς ἄμφω τὰς σχέσεις ἐν ἀμερίστῳ σχήματι μεριζομένη τὸ βούλημα καὶ μηδέτερον μέρος 
τῷ ἀτελεῖ ἐξυβρίζουσα. Ὑπόκρισις ἄρα τῆς ἄνωθεν ἐπιπνοίας ἡ ζωγράφος τέχνη οὕτως ἀκριβῶς εἰς φύσιν τὴν 
μίμησιν ἔστησε. Καὶ γὰρ οἱονεὶ τῇ μὲν στοργῇ τῶν σπλάγχνων τὴν ὄψιν πρὸς τὸ τεχθὲν συμπαθῶς 
ἐπιστρέφουσα, οἷα δὲ τῷ ἀπαθεῖ καὶ ὑπερφυεῖ τοῦ τόκου εἰς ἄσχετον ἅμα καὶ ἀτάραχον ἁρμοζομένη 
κατάστημα διαθέσεως παραπλησίως φέρει τὸ ὄμμα σχηματιζόμενον; Φωτιου Ὁμιλίαι, 17, s. 166, 32–167, 1–17 
[Τοῦ αὐτοῦ ἁγιωτάτου Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὁμιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης 
ἐκκλησίας τῷ μεγάλῳ Σαββάτῳ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν φιλοχρίστων βασιλέων, ὅτε τῆς Θεοτόκου ἐξεικονίσθη καὶ 
ἀνεκαλύφθη μορφή]. Zob. także C. Mango, E.J.W. Hawkins, The Apse Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Report on 
Work Carried out in 1964, „Dumbarton Oaks Papers” 1965, 19, s. 115–151. 
381 Tamże, 10, s. 103, 23–27. 
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νόμους ἐκφράσεως παραστῆσαι προῄρημαι)382. W Homilii XVII wskazał też na potęgę wzroku 

– zmysłu, który przewyższa słuch383. 

Homilia X, której ustępy zostały przywołane, przed laty uchodziła za utwór na 

inaugurację (1 maja 880 r.) tak zwanego Nowego Kościoła (ἡ Νέα Ἐκκλησία), ufundowanego 

przez Bazylego I (867–886) w Wielkim Pałacu. Cyril Mango wykazał jednakże, że tekst odnosi 

się do powstałej wcześniej świątyni Matki Boskiej w Pharos384. Opis Nowego Kościoła 

znajdujemy w Ἱστορικὴ διήγησις τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων Βασιλείου τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως, 

czyli w panegirycznym Żywocie Bazylego, włączonym do 6-księgowego zbioru obejmującego 

lata 813–961 i stanowiącego anonimową kontynuację (Οἱ μετὰ Θεοφάνην) Kroniki Teofanesa 

Wyznawcy (ok. 760 – 817/818)385. Cesarz ten został w tym dziele zaprezentowany nie tylko 

jako dzielny wojownik, ale także hojny fundator, który wiele świątyń podniósł z ruiny, a także 

zbudował liczne nowe386 – jak na przykład Νέα Ἐκκλησία387: 

 
382 Focjusz, patriarcha Konstantynopola, Homilia X…, 7, s. 61. 
383 εἰ γὰρ καὶ δι’ ἀλλήλων ἑκάτερον συνεισάγεται, ἀλλὰ πολὺ προέχειν ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν ἐπιδείκνυται τῆς 
κατὰ τὴν ἀκοὴν εἰσδυομένης μαθήσεως ἡ διὰ τῆς ὄψεως ἐγγινομένη κατάληψις. Ἔκλινέ τις τὸ οὖς εἰς διήγημα; 
εἵλκυσε φανταζομένη τὸ ἀκουσθὲν ἡ διάνοια; νηφούσῃ μελέτῃ τὸ κριθὲν τῇ μνήμῃ ἐναπέθετο. Οὐδὲν τούτων 
ἔλαττον, εἰ μὴ καὶ πολὺ μᾶλλον, κρατεῖ τὰ τῆς ὄψεως; Φωτιου Ὁμιλίαι…, 17, s. 170, 28–33. Por. Καὶ τί ἄν τις ἐν 
οὕτω βραχεῖ καιρῷ τὰ τοῦ περιωνύμου τεμένους λόγῳ πειρᾶται περιέρχεσθαι θαύματα; ὅπου γε οὐδ’ αὐτὴ ἡ 
ὄψις οὐδ’ ἐπὶ συχνὸν χρόνον, καίτοι τὰς ἄλλας αἰσθήσεις τῷ τάχει κατόπιν ἄγουσα, ἀντιλαβέσθαι τούτων 
οὐδαμῶς ἐλέγχεται κατισχύουσα; tamże, 10, s. 103, 19–23. Na temat teorii postrzegania Focjusza zob. R. 
Betancourt, Sight, Touch, and Imagination…, s. 109–195. 
384 Zob. The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, tłum., wstęp i koment. C. Mango, Cambridge, Mass. 
1958, s. 177–183. 
385 Zob. C. Mango, Introduction, w: Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita 
Basilii Imperatoris amplectitur, red. I. Ševcenko, Berlin–Boston 2011, s. 3*–13* (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae. Series Berolinensis 42). 
386 Ὁ δὲ φιλόχριστος βασιλεὺς Βασίλειος μεταξὺ τῶν πολεμικῶν ἀγώνων, οὓς διὰ τῶν ὑπὸ χεῖρα πολλάκις ὥσπερ 
ἀγωνοθετῶν πρὸς τὸ δέον κατηύθυνε, πολλοὺς τῶν ἱερῶν καὶ θείων ναῶν ἐκ τῶν προγεγονότων διαρραγέντας 
σεισμῶν καὶ ἢ καταβληθέντας παντελῶς ἢ πτῶσιν ἀπὸ τῶν ῥηγμάτων σύντομον ὑπομεῖναι δηλοῦντας, 
ἐπιμελείᾳ τε διηνεκεῖ καὶ τῶν πρὸς τὴν χρείαν | ἐπιτηδείων ἀφθόνῳ χορηγίᾳ καὶ παροχῇ τοὺς μὲν τοῦ πτώματος 
ἤγειρεν, τῇ ἀσφαλείᾳ καὶ κάλλος προσθείς, τῶν δὲ τὸ ἀσθενὲς ἐνισχύσας διὰ τῆς τῶν δεόντων ἐπιβολῆς καὶ 
ἐπανορθώσεως, τοῦ μὴ καταρρυῆναι, ἀλλὰ πρὸς ἀκμὴν αὖθις ἐπανελθεῖν καὶ νεότητα ἐγένετο αἴτιος. δηλωτέον 
δὲ καὶ ⟨τὰ⟩ καθ’ ἕκαστα; Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, 78. 
387 ὃν ὡς νύμφην ὡραϊσμένην καὶ περικεκοσμημένην μαργάροις τε καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρου λαμπρότησιν, ἔτι δὲ 
καὶ μαρμάρων πολυχρόων ποικιλίαις καὶ ψηφί|δων συνθέσεσιν καὶ σηρικῶν ὑφασμάτων καταστολαῖς τῷ 
ἀθανάτῳ προσήγαγεν νυμφίῳ Χριστῷ. Ὅ τε γὰρ ὄροφος ἐκ πέντε συμπληρούμενος ἡμισφαιρίων στίλβει χρυσῷ 
καὶ εἰκόνων ὡς ἀστέρων ἐξαστράπτει κά⟨λ⟩λεσιν, ἔξωθεν μετάλλοις ἐμφεροῦς χρυσίῳ χαλκοῦ καλλυνόμενος, 
οἵ τε παρ’ ἑκάτερα τοῖχοι τῷ πολυτελεῖ καὶ πολυχρόῳ τῶν μαρμάρων καταποικίλλονται, || καὶ τὰ ἄδυτα τοῦ 
ναοῦ καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ⟨λίθοις⟩ τιμίοις καὶ μαργάροις καταπεποίκιλται καὶ καταπεπλούτισται. καὶ αἱ 
τῶν ἐκτὸς διείργουσαι τὰ θυσιαστήρια κιγκλίδες καὶ τὰ ἐν αὐταῖς περίστυλα καὶ τὰ ἄνωθεν οἷον ὑπέρθυρα 
χρηματίζοντα οἵ τε ἐντὸς θᾶκοι καὶ αἱ πρὸ τούτων βαθμίδες καὶ αὐταὶ αἱ ἱεραὶ τράπεζαι, ἐξ ἀργύρου πάντα⟨οθεν⟩ 
περικεχυμένον ἔχοντος τὸν χρυσὸν καὶ λίθοις τιμίοις ἐκ μαργαριτῶν ἠμφιεσμένοις πολυτελῶν τὴν σύμπηξιν καὶ 
σύστασιν ἔχουσιν. αὐτὸ δὲ τὸ ἔδαφος σηρικῶν ὑφασμάτων ἢ Σιδονίων ἔργων ἐφηπλωμένων δόξει τυγχάνειν 
ἀνάπλεων· οὕτω πᾶν ἐξωράισται καὶ καταπεποίκιλται τῷ πολυχρόῳ τῶν ὑποκειμένων ἐκ μαρμάρων πλακῶν καὶ 
ταῖς πολυειδέσι τῶν ταύτας περικλειουσῶν ψηφίδων ζώναις καὶ τῷ τῆς ἁρμογῆς ἀκριβεῖ καὶ τῷ περιττῷ τῆς 
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Ten kościół – jak pannę młodą strojną i zdobną w perły i złoto, a także blask srebra, ponadto 

też w rozmaitość wielobarwnych marmurów oraz w kompozycje z tesser i szaty z jedwabnych 

tkanin – ofiarował nieśmiertelnemu Panu Młodemu, Chrystusowi. Sklepienie zaś – składające 

się z pięciu kopuł – połyskuje złotem i olśniewa pięknem obrazów niczym gwiazd, [z kolei] na 

zewnątrz zdobne jest brązową blachą przypominającą złoto, z drugiej strony zaś ściany 

przybrane są drogocennymi i wielobarwnymi marmurami, a sanktuarium świątyni ozdobione 

i upiększone jest rozmaicie złotem i srebrem oraz kamieniami szlachetnymi i perłami. 

Przegroda – oddzielająca to, co na zewnątrz [czyli nawę], od sanktuarium – kolumnada w niej 

oraz te elementy powyżej, które pełnią rolę nadproży, siedziska, które są wewnątrz 

[sanktuarium], a także stopnie do nich [prowadzące], jak i same święte ołtarze: wszystko to 

zostało skonstruowane w całości ze srebra pokrytego złotem [i udekorowane] szlachetnymi 

kamieniami w oprawach z cennymi perłami. Co do zaś posadzki, zdaje się cała być pokryta 

[dywanami] utkanymi z jedwabiu lub sydońskimi tkaninami, tak bowiem całą przybrano i 

rozmaicie przystrojono położonymi płytami z marmuru o wielu barwach oraz otaczającymi je 

[czyli płyty] różnorodnymi pasami z tesser – [wszystko zaś] przez precyzyjność spoin i przez 

mnóstwo rozpościerającego się wszędzie wdzięku. 

Opis ten, choć dość rozbudowany, podobnie jak u Focjusza nie zawiera zbyt wielu 

szczegółów, stanowi za to wizję olśniewającej cesarskiej fundacji, zbudowanej przede 

wszystkim poprzez omówienie materiałów użytych w dekoracji – między innymi: złota, srebra, 

tesser, tkanin oraz rozmaitych kamieni – kosztownych, błyszczących i o zróżnicowanych 

barwach. I w tym przypadku więc piękno tkwi w różnorodności (οὕτω ποικῖλαι ταύτας τοῦ 

τεχνίτου θελήσαντος, ὡς ἐκ τοῦ πολυμόρφου θηρῶντος τὸ εὐπρεπὲς καὶ ἐράσμιον)388. Bogata 

dekoracja świątyni porównana została przy tym do stroju panny młodej (ὃν ὡς νύμφην 

ὡραϊσμένην καὶ περικεκοσμημένην), co przypomina o tym, że Kościół zaślubiony jest 

Chrystusowi, a więc także pod względem zewnętrznej formy budynków musi być piękny dla 

 
περιθεούσης ἐν ἅπασι χάριτος. Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita 
Basilii…, 83.15–19, 84.1–18. O fundacji tej wspomniał także Liutprand z Cremony (ok. 920 – ok. 970) w 
Ἀνταπόδοσις (Retributio), gdzie opisał swą pierwszą misję dyplomatyczną na dworze w Konstantynopolu, za 
panowania Konstantyna VII Porfirogenety: Fabricavit autem precioso et mirabili opere iuxta palatium orientem 
versus ecclesiam in honorem summi et caelestis militiae principis, archangeli Michahelis, qui Grece archistrátigos, 
hoc est miliciae princeps, apellatur. Ecclesiam autem ipsam Nean, hoc est novam, alii vocant, alii vero Ennean, 
quod nostra lingua novennalem sonat, appellant, eo quod ibidem ecclesiasticarum horarum machina novem 
pulsata ictibus sonet; Liudprand de Crémone, Œuvres, 3.34.555–560 [Antapodosis]. 
388 Tamże, 89.15–17. 
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swego Pana Młodego. Za strój oblubienicy służą więc marmurowa okładzina (μαρμάρων 

πολυχρόων ποικιλίαις), mozaiki (ψηφί|δων συνθέσεσιν) oraz jedwabne tkaniny (σηρικῶν 

ὑφασμάτων καταστολαῖς), a także perły oraz błyszczące złoto i srebro (μαργάροις τε καὶ 

χρυσῷ καὶ ἀργύρου λαμπρότησιν). 

Złoto, zapewne w postaci tesser, pokrywać miało także wnętrza pięciu kopuł – 

roztaczając w nich blask przypominający gwiazdy (πέντε συμπληρούμενος ἡμισφαιρίων 

στίλβει χρυσῷ καὶ εἰκόνων ὡς ἀστέρων ἐξαστράπτει κά⟨λ⟩λεσιν) – jak i elementy templonu 

oraz ołtarza, wykonane ze srebra i pozłocone (ἐξ ἀργύρου πάντα⟨οθεν⟩ περικεχυμένον 

ἔχοντος τὸν χρυσὸν). Ta ekfraza zaczerpnięta z Żywota Bazylego zawiera – w nieco bardziej 

rozwiniętej postaci – elementy opisu, które znajdujemy także w powstałej nieco wcześniej 

poetyckiej ekfrazie kościoła Świętych Apostołów w Konstantynopolu autorstwa Konstantyna z 

Rodos (ok. 870 – po 931 r.), który dzieło swe ofiarował cesarzowi Konstantynowi VII 

Porfirogenecie (913–959)389: 

On – albo Anthemios, albo Izydor Młodszy – za pomocą tak licznych pomysłów [opartych] o 

myśl techniczną oraz układów [zaczerpniętych] z teorii geometrycznej skonstruował od 

początku do końca cały, błyszczący niczym gwiazdy, dom roztropnych Apostołów: niezliczoną 

ilością wielobarwnych marmurów i połyskiem niezwykłych metali przybrał oraz pięknie 

 
389 Τοίαις μὲν οὗτος καὶ τόσαις τεχνουργίαις / καὶ σχηματισμοῖς γραμμικῆς θεωρίας / ὅλον διαμπὰξ 
συγκατήρτισε<ν> δόμον / τὸν ἀστρολαμπῆ τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, / εἴτ’ Ἀνθέμιος, εἴτ’ Ἰσίδωρος νέος, / ὕλαις 
ἀπείροις μαρμάρων πολυχρόων / καὶ λαμπρότησι τῶν μετάλλων τῶν ξένων / ἐπενδύσας τε καὶ καλῶς 
συναρμόσας, / ὁποῖα νύμφην κροσσωτοῖσι χρυσέοις / ἢ παστάδα χρύσαυγον ὡραϊσμένην / ταῖς ἐκ λίθων τε 
μαργάρων φρυκτωρίαις / τῶν ἐξ ὅλης σχεδόν γε τῆς οἰκουμένης / καὶ μέχρις Ἰνδῶν Λιβύης τε κ’ Εὐρώπης / τῆς 
Ἀσίας τε πανταχοῦ θρυλλουμένων. Στίχοι Κωνσταντίνου ἀσηκρίτη τοῦ Ῥοδίου, red. I. Vassis, w: Constantine of 
Rhodes, On Constantinople and the Church of the Holy Apostles, red. L. James, Farnham 2012, 636–649. Dalej 
następuje opis użytych marmurów – okrywających budynek niczym chiton (ἃς ὡς χιτῶνας ἐνδύσας τοὺς ὀρθίους 
τοίχους) i stwarzających we wnętrzu wrażenie łąki pełnej kwitnąych kwiatów o barwach przypominających 
kamienie szlachetne – który przywodzi na myśl zwłaszcza opis kościoła Mądrości Bożej Pawła Silencjariusza (617–
646): ἐκ μὲν Φρυγίας συνάγων μακροὺς στύλους / καὶ Δοκιμ<ε>ίου κίονας ῥοδοχρόους, / ἐκ Καρίας δὲ 
λευκοπορφύρους πλάκας, / ἐκ δ’ αὖ Γαλατῶν κηρομόρφους συνθέτας, / ἐξ Εὐρώπης δέ χ’ Ἑλλάδος πολισμάτων 
/ ἅσπερ Κάρυστος Εὐβοΐς τ’ ὄχθαις τρέφει / καὶ τῶν Λακώνων ἡ πολύστονος νάπη / πηγανομόρφους φυλλάσιν 
<τ’> εἰκασμένας / καὶ Θετταλῶν σμάραγδον ἐκμιμουμένας / μακρῶν διαυγῶν κιόνων πρασοχρόων / Ἀκυτανῆς 
τε πλακὸς ἠγλαϊσμένης. / ἐκ δ’ αὖ Λιβύης τερμάτων θηροτρόφων / καὶ Καρχηδόνος τῆς πάλαι θρυλλουμένης / 
ἡ τῶν ὀφιτῶν ἀγρίων στικτὴ λίθος / δεινῶν δρακόντων φωλίδα<ς> μιμουμένη, / κάλλος δὲ πυρσεύουσα πάντῃ 
που ξένον· / Αἰγύπτιος δὲ πορφύρας ἁλιτρόφου / πλάκας πέπομφε Νεῖλος ἠγλαϊσμένας / καὶ σαρδόνυχας 
Ἰνδικοὺς πολυχρόους / κἀκ τῆς Ἐρυθρᾶς ζάμβακας λευκοχρόους· / πλάκας δὲ Προικόνησος ἡ γείτων φέρεν, / ἃς 
εἰς πάτον γ’ ἔστρωσαν οἱ λιθοξόοι, / καὶ Κύζικος †βάθυγγος† εὐζώνους πλάκας / ἤνεγκεν ἄλλας ποικίλας 
πολυχρόους / καὶ τὰς Πάρος παρέσχε χιονοχρόους […] Τοὺς κίονας δὲ τοὺς ξένους καὶ τὴν φύσιν / καὶ τὴν χρόαν 
πέλοντας οὐκ ἔχω φράσαι / πόθεν τε καὶ πῶς κἀκ τίνος πάτρας γένος / φέροντες ἦλθον εἰς Ἀποστόλων δόμον, 
/ οὓς ἀλλόφυλος ἀλλοδαπή τις φύσις / ἤνεγκε πέτρας ἐκφύλου τε καὶ ξένης· / διττούς τε γὰρ πέλοντας ἑκατὸν 
λίθων / φέρειν χρόας λέγουσι μαρμαρογλύφοι· / ἕκαστος αὐτῶν οἷάπερ λειμὼν ξένος / ἀνθῶν προβάλλει 
μυρίων βλαστῶν φύσιν; tamże, 650–674, 686–695. 
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wszystko razem zestroił – niczym pannę młodą złotymi ozdobami lub upiększoną weselną 

komnatę o złotym blasku – też płomiennymi refleksami kamieni oraz pereł z niemal całego 

obszaru zamieszkałego świata, aż po [krainę] Indów, Libię i Europę oraz Azję, [o której] 

wszędzie się rozprawia. 

Poeta wymienił imiona architektów, Anthemiosa i Izydora Młodszego, znanych przede 

wszystkim z wybudowania kościoła Mądrości Bożej, podkreślając przy tym ich wiedzę 

teoretyczną, dzięki której możliwe stało się wzniesienie tak wspaniałej budowli: δόμον / τὸν 

ἀστρολαμπῆ τῶν σοφῶν Ἀποστόλων. Zachwycała ona jednak nie tylko inżynieryjną myślą, ale 

również wspaniałą dekoracją porównaną – który to motyw wykorzystano, jak widzieliśmy, 

także w odniesieniu do Νέα Ἐκκλησία – do panny młodej mającej złote ozdoby (ὁποῖα νύμφην 

κροσσωτοῖσι χρυσέοις) oraz do weselnej komnaty błyszczącej złotem (παστάδα χρύσαυγον 

ὡραϊσμένην). Niezwykła połyskliwość wnętrza kościoła wiązała się ze złotem, jak i 

wielobarwnymi marmurami (μαρμάρων πολυχρόων) oraz kamieniami szlachetnymi i perłami 

dających ogniste refleksy (ταῖς ἐκ λίθων τε μαργάρων φρυκτωρίαις), a pochodzącymi z 

różnych zakątków świata (τῶν ἐξ ὅλης σχεδόν γε τῆς οἰκουμένης / καὶ μέχρις Ἰνδῶν Λιβύης τε 

κ’ Εὐρώπης / τῆς Ἀσίας τε πανταχοῦ θρυλλουμένων), przez co podkreślono, że nie szczędzono 

żadnych środków, by nadać budowli piękną postać. 

Nieco dalej zaś poeta wskazał również na złote tessery, na tle których – jak można 

wywnioskować z opisu – przedstawiono różne sceny z życia Chrystusa390: Za pomocą złota 

połączonego ze szkłem pozłocił wszystko we wnętrzu – sięgając od wysokości dachu w formie 

kopuły, jak i wklęsłych wnętrz sklepień, aż po same wielobarwne marmury, jak i po drugi z 

gzymsów – i ukazał zmagania oraz wizerunki godne czci, pouczające o upokorzeniu Logosu i 

Jego obecności wśród nas śmiertelników (Χρυσῷ δὲ μίγδην ὑέλῳ πεφυκότι / ἅπαν 

 
390 Opisowi tych przedstawień poświęcone zostały wersy: 751–980. Kościół ten, jak wiadomo, został zburzony w 
1453 roku, dlatego też do jego rekonstrukcji służą przede wszystkim źródła pisane – niepewne jest bowiem nawet 
miejsce, w którym został wybudowany (najnowsze na ten temat ustalenia: Constantinople. Archaeology of a 
Byzantine Megapolis. Final Report on the Istanbul Rescue Archaeology Project 1998–2004, red. K. Dark, F. 
Özgümüş, Oxford–Oakville 2013, s. 83–96) – do których należą przede wszystkim ekfrazy Prokopiusza z Cezarei, 
Konstantyna z Rodos oraz Mikołaja Mesaritesa, przy czym najwcześniejszy z tych autorów omówił jedynie formę 
architektoniczną, dwaj pozostali zaś także program mozaikowych przedstawień, które być może wykonane 
zostały za Bazylego I; zob. L. James, Constantine of Rhodes’s Poem and Art History, w: Constantine of Rhodes, On 
Constantinople and the Church…, s. 181–217. Można dodać, że w dniach 24–26 kwietnia 2015 roku miało miejsce 
„Dumbarton Oaks Symposium” poświęcone temu kościołowi, zob. M. Mullett, R. Ouserhout, The Holy Apostles. 
Dumbarton Oaks Symposium, 24–26 April 2015, „Dumbarton Oaks Papers” 2016, 70, 325–326. W najbliższym 
czasie ma się też ukazać tom studiów poświęconych temu kościołowi, The Holy Apostles – A Lost Monument, a 
Forgotten Project, and the Presentness of the Past, red. M. Mullett, R.G. Ousterhout, Washington 2020 
(Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia), [w przygotowaniu]. 
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κατεχρύσωσε τοὔνδοθεν μέρος, / ὅσον τ’ ἐν ὕψει σφαιροσυνθέτου στέγης / χ’ ὅσον λαγόσιν 

ἁψίδων ὑπερφέρει, / καὶ μέχρις αὐτῶν μαρμάρων πολυχρόων / καὶ μέχρις αὐτῶν κοσμητῶν 

τῶν δευτέρων / γράψας ἀέθλους καὶ σεβασμίους τύπους / τοὺς τὴν κένωσιν ἐκδιδάσκοντας 

Λόγου / καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς τοὺς βροτοὺς παρουσίαν)391. Choć autor zasugerował, że w 

partiach sklepiennych ukazano sceny figuralne, odniósł się jedynie do złocistej powierzchni 

wykonanej z kostek mozaikowych, w ogóle nie wspominając o innych barwach, mimo że 

musiały tam występować. Wydaje się, że może być to wpływ mocno zakorzenionych 

schematów literackich, zgodnie z którymi w odniesieniu do posadzki oraz ścian zasadniczo 

podkreślano wielobarwność kamiennej okładziny oraz kolumn, blask złota stanowił zaś cechę 

charakterystyczną wszelkich sklepień oraz stropów, tak że ukazane tam sceny zwykle nie były 

omawiane pod względem barw, stąd też złoto w opisach prezentuje się jako przyćmiewające 

swym blaskiem wszystkie inne kolory392. Dostrzegając niezwykle znaczącą rolę wspomnianych 

schematów, tym bardziej warto zauważyć, że autor uwzględnił pewien szczegół techniczny, 

ponieważ wskazał, że tessery wykonano ze szkła i złota (Χρυσῷ δὲ μίγδην ὑέλῳ πεφυκότι). 

 Złoty blask wiązano również z połyskliwymi tkaninami, o czym informuje na przykład 

Silencjariuszowa ekfraza jednej z jedwabnych purpurowych tkanin393 przygotowanych dla 

kościoła Mądrości Bożej394: 

 
391 Στίχοι Κωνσταντίνου ἀσηκρίτη…, 742–750. 
392 Warto więc wskazać, że Nicetas Choniates (ok. 1155 – 1217) w Χρονικὴ διήγησις, opisując kolumnady 
ufundowane przez cesarza Manuela I (1143–1180), wskazał, że bohaterskie czyny cesarza zostały przedstawione 
za pomocą tesser o różnych barwach i – jak się wydaje – na złotym tle: Φιλοκαλίαν δὲ κατηγοροῦσι τοῦδε τοῦ 
βασιλέως καὶ οἱ κατ’ ἄμφω τὰ ἀνάκτορα ἐπιμήκιστοι καὶ περίστυλοι ἀνδρῶνες, οὓς αὐτὸς ἀνήγειρεν, οἳ 
ψηφίδων χρυσῶν ἐπιθέσεσι διαυγάζοντες τυποῦσιν ἄνθεσι βαφῆς πολυχρόου καὶ τέχνῃ χειρουργῷ θαυμασίᾳ 
ὅσα οὗτος κατὰ βαρβάρων ἠνδρίσατο ἢ ἄλλως ἐπὶ τὸ βέλτιον Ῥωμαίοις διεσκευάκει. ἀλλὰ καὶ τὰς πλείους τῶν 
κατὰ τὸν πορθμὸν τῆς Προποντίδος λαμπρῶν οἰκοδομιῶν, ἐν αἷς οἱ βασιλεῖς Ῥωμαίων θερίζουσι τὰς εὐωρίας 
μεταδιώκοντες ὡς οἱ πάλαι κρατοῦντες Περσῶν τὰ Σοῦσά τε καὶ Ἐκβάτανα, οὗτος ἀνήγειρε καὶ πρὸς κόσμον 
ὑπεξῆρε πλείονα; Nicetae Choniatae historia, pars prior, red. J. van Dieten, Berlin 1975, Man1, pt7, s. 206, 4–12 
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 11.1). 
393 Na temat różnych aspektów dotyczących jedwabiu, a także purpury w Bizancjum zob. A. Muthesius, Byzantine 
Silk Weaving AD 400 to AD 1200, red. E. Kislinger, J. Koder, Vienna 1997; ta sama, Essential Processes, Looms, 
and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles, w: The Economic History of Byzantium…, t. 1, s. 147–168; 
D. Jacoby, Silk Production, w: The Oxford Handbook of Byzantine…, s. 421–428. 
394 τοῦτο δὲ καλλιπόνοιο φυτεύσατο χείρεσι τέχνης / οὐ γλυφίς, οὐ ῥαφίδων τις ἐλαυνομένης διὰ πέπλων, ἀλλὰ 
μεταλλάσσουσα πολύχροα νήματα πήνη, / νήματα ποικιλόμορφα, τὰ βάρβαρος ἤροσε μύρμηξ. / χρυσοφαὲς δ’ 
ἀμάρυγμα βολαῖς ῥοδοπήχεος ἠοῦς  / ἁπλοῒς ἀντήστραψε θεοκράντων ἐπὶ γυίων, / καὶ Τυρίῃ πόρφυρε χιτὼν 
ἁλιανθέϊ  κόχλῳ, / δεξιὸν εὐτύκτοις ὑπὸ νήμασιν ὦμον ἐρέπτων· / κεῖθι γὰρ ἀμπεχόνης μὲν ἀπωλίσθησε 
καλύπτρη, / καλὰ δ’ ἀνερπύζουσα διὰ πλευρῆς ὑπὲρ ὤμου / ἀγκέχυται λαιοῖο· γεγύμνωται δὲ καλύπτρης / 
πῆχυς καὶ θέναρ ἄκρον. ἔοικε δὲ δάκτυλα τείνειν / δεξιτερῆς, ἅτε μῦθον ἀειζώοντα πιφαύσκων, / λαιῇ βίβλον 
ἔχων ζαθέων ἐπιίστορα μύθων, / βίβλον ἀπαγγέλλουσαν, ὅσα χραισμήτορι βουλῇ / αὐτὸς ἄναξ ἐτέλεσσεν ἐπὶ 
χθονὶ ταρσὸν ἐρείδων. / πᾶσα δ’ ἀπαστράπτει χρυσέη στολίς· ἐν γὰρ ἐκείνῃ / τρητὸς λεπταλέος περὶ νήματα 
χρυσὸς ἑλιχθείς, /σχήμασιν ἢ σωλῆνος ὁμοίϊος ἤ τινος αὐλοῦ, / δέσμιος ἱμερόεντος ἐρείδεται ὑψόθι πέπλου, / 
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Nie została ona zaś utkana rękami za sprawą zręcznej sztuki: ani nożem, ani igłą biegnącą przez 

materiał, ale zmieniający się splot o niciach wielobarwnych, niciach rozmaitych, sporządziła 

gąsienica z dalekich stron. O złotym połysku tkanina w promieniach Eos o różanych 

ramionach395 na boskich członkach lśni, a chiton ufarbowany purpurą z tyryjskiego ślimaka 

morskiego, prawy bark przez wspaniale wykonaną tkaninę przykryty: tu bowiem zsuwa się 

górna część szaty, a opadając przez bok, spowija lewe ramię – przedramię zaś i dłoń pozostają 

odkryte. Palce prawicy zdaje się mieć wyprostowane, jak gdyby głosił swą nieśmiertelną 

naukę, lewą ręką z kolei trzyma księgę zawierającą święte przesłanie – księgę oznajmiającą, co 

z roztropnym namysłem spełni On, Pan, gdy postawi na ziemi [swą] stopę. Cała szata połyskuje 

złotem: na niej bowiem cieniutki płatek złota został owinięty wokół nici na sposób 

przypominający rurkę lub aulos: połączony mocno – wypukły na ślicznej tkaninie – ostrymi 

igłami z jedwabnymi nićmi. 

Poeta opisał tu liturgiczną tkaninę, którą kładziono na ołtarz. Wykonano ją z barwionego 

tyryjską purpurą (Τυρίῃ πόρφυρε χιτὼν ἁλιανθέϊ κόχλῳ) jedwabiu (μεταλλάσσουσα 

πολύχροα νήματα πήνη, / νήματα ποικιλόμορφα, τὰ βάρβαρος ἤροσε μύρμηξ), a złotą nicią 

(ἐν γὰρ ἐκείνῃ / τρητὸς λεπταλέος περὶ νήματα χρυσὸς ἑλιχθείς) wyszyto postać Chrystusa 

Pantokratora. Ze względu na zastosowanie połyskliwych materiałów miała wspaniale 

błyszczeć w promieniach porannego słońca (χρυσοφαὲς δ’ ἀμάρυγμα βολαῖς ῥοδοπήχεος 

ἠοῦς; πᾶσα δ’ ἀπαστράπτει χρυσέη στολίς). W dalszych wersach autor odniósł się także do 

innych przedstawień oraz postaci, między innymi Piotra i Pawła, ujętych wraz z Chrystusem 

trójkątną arkadą396: 

 
ὀξυτέραις ῥαφίδεσσι δεθεὶς καὶ νήμασι Σηρῶν. Tamże, Descriptio Sanctae Sophiae…, 765–785, [Descriptio 
Sanctae Sophiae]. Historię przemycenia przez bizantyńskich mnichów jedwabników przedstawił Prokopiusz, zob. 
Procopii Caesarensis opera omnia. De bellis libri, t. 2, red. J. Haury, skorygował. G. Wirth, Leipzig 1963, 8.17.1–8. 
Zob. także Procopii Caesarensis opera omnia. Historia qvae dicitvr arcana, t. 3, red. J. Haury, skorygował. G. Wirth, 
Leipzig 1963, 25.13–26. 
395 Por. γῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων / αὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα / Ἠῶ τε 
ῥοδόπηχυν…; The Homeric Hymns, red. T.W. Allen, W.R. Halliday, E.E. Sikes, Oxford 1936, 4–6 [Εἰς Ἥλιον]. 
396 ἄμφω δὲ στολίδεσσιν ὑπ’ ἀργυφέῃσι πυκάζει / πήνη ποικιλόεργος· ἐπ’ ἀμβροσίων δὲ καρήνων / νηὸς 
ἐκολπώθη χρύσεος, τριέλικτον ἐγείρων / ἀγλαΐην ἁψῖδος· ἐφεδρήσσει δὲ βεβηκὼς / τέτρασι χρυσείοις ἐπὶ κίοσι. 
χείλεσι δ’ ἄκροις / χρυσοδέτου πέπλοιο κατέγραφεν ἄσπετα τέχνη / ἔργα πολισσούχων ἐριούνια παμβασιλήων· 
/ πῇ μὲν νουσαλέων τις ἀκέστορας ὄψεται οἴκους, / πῇ δὲ δόμους ἱερούς. ἑτέρωθι δὲ θαύματα λάμπει / 
οὐρανίου Χριστοῖο· χάρις δ’ ἐπιλείβεται ἔργοις . / ἐν δ’ ἑτέροις πέπλοισι συναπτομένους βασιλῆας / ἄλλοθι μὲν 
παλάμαις Μαρίης θεοκύμονος εὕροις, / ἄλλοθι δὲ Χριστοῖο θεοῦ χερί· πάντα δὲ πήνης / νήμασι χρυσοπόρων 
τε μίτων ποικίλλεται αἴγλῃ. Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae…, 792–805 [Descriptio Sanctae 
Sophiae]. 



200 
 

Obu zaś odziała kunsztowna nić w srebrne szaty: ponad świętymi głowami wznosi się złota 

świątynia, ujmuje ich trzema wspaniałymi arkadami, a wspiera się, utwierdzona, na czterech 

złotych kolumnach. A na rąbkach tkaniny obfitujących w złoto sztuka ukazała wspaniałe i 

niezwykłe dokonania opiekunów miasta, cesarzy: tu ktoś ujrzy szpitale dla chorych, tam zaś 

święte przybytki. Gdzie indziej zaś połyskują cuda boskiego Chrystusa – wdzięk nasyca się 

dziełami397. W innych miejscach tkaniny możesz znaleźć połączonych władców, tu dłońmi 

Marii, Matki Boga, a tam Chrystusa. Całość tkaniny zaś ozdobiona jest blaskiem złotych nici. 

Piotr i Paweł, jako postaci o niższej niż Chrystus randze, wyszyto za pomocą srebrnych 

nici (ἄμφω δὲ στολίδεσσιν ὑπ’ ἀργυφέῃσι πυκάζει / πήνη ποικιλόεργος). Te trzy postaci stoją 

obok siebie pod złotymi, kolumnowymi arkadami (νηὸς ἐκολπώθη χρύσεος; τέτρασι χρυσείοις 

ἐπὶ κίοσι). Tego rodzaju kompozycja oraz kolorystyka mogą przywodzić na myśl fantazyjną 

architekturę, którą ukazują mozaiki w kopule rotundy w Tessalonice. Wykonano ją bowiem 

przede wszystkim ze złotych kostek, nadto zaś ujmuje ona postaci stojących świętych lub 

dworzan. W przypadku omawianej tkaniny złotą nicią wyszyto także budynki ufundowane 

przez cesarzy – wypełniających w ten sposób swą rolę opiekunów miast – jak również cuda 

Chrystusa. W rezultacie dzieło jest piękne ze względu na ukazaną treść, jak i kunszt wykonania, 

opromienia je zaś złoty blask użytych nici (πάντα δὲ πήνης / νήμασι χρυσοπόρων τε μίτων 

ποικίλλεται αἴγλῃ). 

Należy przy tym zauważyć, że w późnoantycznej literaturze zachowały się inne 

przykłady tego rodzaju ekfraz – omawiane szaty, między innymi cesarskie i konsularne, 

zawierają różne sceny i nierzadko mienią się złotem, purpurą oraz kamieniami szlachetnymi. 

Temat ten był popularny, ponieważ dawał możliwość – podobnie jak w przypadku architektury 

– opisu pięknych przedmiotów wykonanych z kosztownych, wielobarwnych i błyszczących 

materiałów398. W kontekście tego rodzaju upodobań warto przywołać jeszcze na wpół 

 
397 Mango wskazuje, że do opisu pasuje lniana tkanina z Danielem pomiędzy lwami, która jest przechowywana w 
Kunstgewerbemuseum w Berlinie (Fragment eines Behanges mit Daniel in der Löwengrube, http://www.smb-
digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1965177&viewType=detailVi
ew, dostęp: 16.07.2019) – na jej brzegach ukazano kościoły oraz cuda Chrystusa (Egipt, V–VI w.); C. Mango, The 
Art of the Byzantine Empire…, przyp. nr 165, s. 89. Zob także J. Strzygowski, Orient oder Rom. Beitrag zur 
Geschichte der spätantiken und frühchristlichen Kunst, Leipzig, 1901, s. 91–98 (il. IV, 41–42). 
398 Zob. m.in. Claudian, Panegyric on Probinus and Olybrius. Against Rufinus 1 and 2. War against Gildo. Against 
Eutropius 1 and 2. Fescennine Verses on the Marriage of Honorius. Epithalamium of Honorius and Maria. 
Panegyrics on the Third and Fourth Consulships of Honorius. Panegyric on the Consulship of Manlius. On Stilicho's 
Consulship 1, t. 1, red. M. Platnauer, Cambridge, Mass. 1922, 190–207 (Loeb Classical Library 135), [Panegyric on 
Probinus and Olybrius]; Claudian, Panegyric on Probinus and Olybrius…, 585–609 [Panegyricus de Quarto 
Consulatu Honorii Augusti]; Claudian, On Stilicho's Consulship 2–3. Panegyric on the Sixth Consulship of Honorius. 
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legendarną Διήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας, zwykle datowaną na wiek IX i wchodzącą w skład 

zbioru zwanego Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως – pierwszy raz skompilowanego pod koniec X 

wieku, za panowania Bazylego II (976–1025) – i zawierającego teksty na temat dziejów 

Konstantynopola399. Rozdziały od 15 do 19 oraz od 21 do 24 i 26 dotyczą przede wszystkim 

wykorzystanych w świątyni cennych materiałów. W większości przypadków ograniczono się 

tylko do ich wyszczególnienia – jedynie dwa ustępy mają charakter ekfrastyczny. Jeden z nich 

odnosi się do ołtarza400: 

Wykorzystał [Justynian] też takie rozwiązanie: chcąc bowiem wykonać stół ołtarzowy 

lepszy i cenniejszy niż złoto, zawezwał wielu specjalistów, by im o tym powiedzieć. Ci zaś mu 

odpowiedzieli: „Umieśćmy w piecu do wytapiania złoto, srebro, różne kamienie szlachetne, 

perły, masę perłową, miedź, elektron, ołów, żelazo, cynę, szkło oraz wszelkie inne metaliczne 

materiały”. Po roztarciu wszystkich z nich w moździerzu i połączeniu, przetopili je w piecu. Gdy 

ogień zmieszał [je], rzemieślnicy zdjęli je z ognia i wlali do formy – tak też został odlany stół 

ołtarzowy, bezcenna mieszanina. W ten sposób więc wzniósł go: poniżej postawił kolumny z 

litego złota, drogich kamieni oraz emalii, dookoła zaś stopnie, na których stają kapłani, by 

ucałować stół ołtarzowy, który [jest] z czystego srebra. Z kolei thalassę [umywalnię] ołtarza 

zrobił z bezcennych kamieni, a także pozłocił. Kto więc podziwiałby formę ołtarza i nie byłby 

wprawiony w zdumienie? Lub kto zdołałby rozpatrzyć się, gdy zmienia barwy oraz blask: gdy 

 
The Gothic War. Shorter Poems. Rape of Proserpina, t. 2, red. M. Platnauer, Cambridge, Mass. 1922, 2.339–389 
(Loeb Classical Library 136), [On Stilicho's Consulship 2–3]; Claudian, On Stilicho's Consulship 2–3…, 1.245–287 
[Rape of Proserpina]; Claudian, On Stilicho's Consulship 2–3..., 177–192 [Panegyric on the Sixth Consulship of 
Honorius]; Sidonius, Poems and Letters, t. 1, red. W.B. Anderson, Cambridge, Mass. 1936, 15.126–195 (Loeb 
Classical Library 296); Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini Augusti minoris. Libri IV, red. Av. Cameron, 
London 1976, 1.275–290. Zob. także M. Roberts, The Jeweled Style…, s. 111–116. 
399 Zob. A. Kazhdan, Patria of Constantinople, w: Oxford Dictionary of Byzantium…, t. 3, s. 1598; L. Brubaker, 
Talking about the Great Church. Ekphrasis and the “Narration on Hagia Sophia”, „Byzantinoslavica” 2011, 3, s. 
80–87. 
400 Ἐποίησε δὲ μηχανὴν τοιαύτην· βουλόμενος γὰρ κρείττονα τὴν ἁγίαν τράπεζαν καὶ πολυτελεστέραν ποιῆσαι 
ὑπὲρ χρυσίου προσεκαλέσατο ἐπιστήμονας πολλοὺς εἰρηκὼς αὐτοῖς τοῦτο. Οἱ δὲ ἔφησαν αὐτῷ· ‘εἰς 
χωνευτήριον ἐμβάλωμεν χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους καὶ παντοίους καὶ μαργαρίτας καὶ ζάμβυκας, χαλκόν, 
ἤλεκτρον, μόλιβδον, σίδηρον, κασσίτερον, ὕελον καὶ λοιπὴν πᾶσαν μεταλλικὴν ὕλην·’ καὶ τρίψαντες ἀμφότερα 
αὐτῶν εἰς ὅλμους καὶ δήσαντες, ἐπὶ τὸ χωνευτήριον ἔχυσαν. Καὶ ἀναμαξάμενον τὸ πῦρ, ἀνέλαβον ταῦτα οἱ 
τεχνῖται ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἔχυσαν εἰς τύπον· καὶ ἐγένετο χυτὴ πάμμιγος ἡ ἁγία τράπεζα ἀτίμητος· καὶ εἶθ οὕτως 
ἔστησεν αὐτήν· ὑποκάτω δὲ αὐτῆς ἔστησε κίονας καὶ αὐτοὺς ὁλοχρύσους μετὰ λίθων πολυτελῶν καὶ 
χυμεύσεων, καὶ τὴν πέριξ κλίμακα, ἐν ᾗ ἵστανται οἱ ἱερεῖς εἰς τὸ ἀσπάσασθαι τὴν ἁγίαν τράπεζαν, καὶ αὐτὴν 
ὁλοάργυρον. Τὴν δὲ θάλασσαν τῆς ἁγίας τραπέζης ἐξ ἀτιμήτων λίθων πεποίηκε καὶ κατεχρύσωσεν αὐτήν. Τίς 
γὰρ θεάσηται τὸ εἶδος τῆς ἁγίας τραπέζης καὶ οὐκ ἐκπλαγείη; ἢ τίς δυνήσηται κατανοῆσαι ταύτην διὰ τὸ πολλὰς 
χροιὰς καὶ στιλπνότητας ἐναλλάσσειν, ὡς ὁρᾶσθαι τὸ ταύτης εἶδός ποτε μὲν χρυσίζον, ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ 
ἀργυρίζον, εἰς ἄλλο σαμφειρίζον, ἐξαστράπτον καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀποστέλλον οβʹ χροιὰς κατὰ τὰς φύσεις τῶν τε 
λίθων καὶ μαργαρίτων καὶ πάντων τῶν μετάλλων; Scriptores originum Constantinopolitanarum, t. 1, red. Th. 
Preger, Leipzig 1901, 17 [Διήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας]. 
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jawi się to jako złoty, to w innym miejscu jako srebrny, w jeszcze innym połyskuje jak szafir, 

błyszczy się, jednym słowem rozsiewa 72 barwy – zgodnie z naturą kamieni, pereł oraz 

wszystkich metali? 

W tym opisie synonimem najcenniejszej substancji jest złoto, Justynian jednakże zdołał 

znaleźć sposób na uzyskanie materiału jeszcze wspanialszego i cenniejszego (κρείττονα τὴν 

ἁγίαν τράπεζαν καὶ πολυτελεστέραν ποιῆσαι ὑπὲρ χρυσίου), polecił bowiem stopić w jednym 

tyglu wszelkie możliwe drogocenne materiały – poza złotem także srebro, elektron, miedź, 

perły i kamienie szlachetne – wraz z bardziej pospolitymi metalami, ołowiem, żelazem, cyną, 

a także szkłem. W rezultacie zaś miała powstać bezcenna mieszanina (πάμμιγος ἀτίμητος), 

która łączyła w sobie różne barwy i połyskiwała jak wchodzące w jej skład materiały (ἢ τίς 

δυνήσηται κατανοῆσαι ταύτην διὰ τὸ πολλὰς χροιὰς καὶ στιλπνότητας ἐναλλάσσειν), dzięki 

czemu raz wydawała się złota (ὡς ὁρᾶσθαι τὸ ταύτης εἶδός ποτε μὲν χρυσίζον), kiedy indziej 

zaś srebrna (ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ ἀργυρίζον) lub szafirowa (εἰς ἄλλο σαμφειρίζον). 

Można sądzić, że autor przedstawiając w taki sposób metodę wykonania ołtarza, starał 

się przede wszystkim podkreślić zaangażowanie oraz hojność cesarza, który dla 

najważniejszego elementu wyposażenia świątyni przygotował najcenniejsze materiały. Nie 

należy więc traktować tego opisu dosłownie401. Z kolei liczba 72 zapewne odnosi się do liczby 

uczniów wysłanych przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii402. Co istotne, w opisie zwrócono 

uwagę na połyskliwość oraz wielobarwność użytych materiałów, wśród których nie zabrakło 

złota. 

W drugiej z ekfraz – dotyczącej posadzki i symbolicznej interpretacji znajdujących się 

na niej pasów403 – autor wprost stwierdził, że: Wspaniałość, która jest do oglądania, tkwi w 

pięknie i różnorodności świątyni – zewsząd bowiem połyskuje od złota i srebra (Θαῦμα δὲ ἦν 

ἰδέσθαι ἐν τῷ κάλλει καὶ τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ναοῦ· ὅτι πάντοθεν ἔκ τε χρυσοῦ καὶ ἀργύρου 

 
401 Zob. L. Brubaker, Talking about the Great…, s. 82, też przyp. nr 13. 
402 Zob. Łk 10, 1: Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο] καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 
[δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 
403 Pasy te autor zinterpretował jako rajskie rzeki. W przedostatnim rozdziale tekstu, gdzie omówiono odbudowę 
po zawaleniu się kopuły 7 maja 558 r., wskazał on, że posadzkę zasadniczo wykonano z marmuru 
prokonezyjskiego – płyty z niego miały oznaczać ziemię – pasy zaś – oznaczające rzeki wpadające do morza – z 
marmuru barwy zielonej, nie podając przy tym informacji o jego pochodzeniu (wiemy jednak, że to marmur 
tesalski, verde antico): Εἰς δὲ τὸν πάτον οὐκ ἠδύνατο εὑρεῖν τοιαῦτα πολυποίκιλα καὶ μέγιστα ἀβάκια, καὶ 
ἀποστείλας Μανασσῆ πατρίκιον καὶ πραιπόσιτον ἐν Προκοννήσῳ ἔπρισεν ἐκεῖ τὰ μάρμαρα εἰς ὁμοιότητα τῆς 
γῆς, τὰ δὲ πράσινα εἰς ὁμοιότητα τῶν ποταμῶν τῶν ἐμβαινόντων ἐν τῇ θαλάσσῃ; Scriptores originum 
Constantinopolitanarum…, 28.37–42 [Διήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας]. 
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ἐξήστραπτεν)404. Niezmiennie więc najbardziej cenioną wartością estetyczną była 

różnorodność (ποικιλία, πολυποικιλία), czego dowody znajdujemy w całym tekście, skrzy się 

on bowiem od drogocennych i połyskliwych materiałów takich jak: złote kostki mozaikowe 

(ὑέλινος χρυσός), niello (ἀργυροέγκαυστος), sardonyks (σαρδόνυξ), kryształ (κρύος), jaspis 

(ἰάσπιον), szafir (σάπφειρος), rubin (λυχνιτάριον) i szmaragd (σμάραγδος), wspaniałych i 

olśniewających tak bardzo, że w końcu autor zapytuje: Kto objaśni wspaniałość i niezwykłość 

piękna tej świątyni – wyzłoconej i przybranej srebrem od posadzki po sklepienie? (Τὴν δὲ 

ὡραιότητα καὶ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ κάλλους τοῦ κεχρυσωμένου καὶ διηργυρωμένου ναοῦ ἀπὸ 

ὀρόφους ἕως ἐδάφους τίς διηγήσεται;)405. 

 Z omówionych dotąd tekstów wynika, że złoto cenione przede wszystkim za jego 

niezwykły blask – niekiedy nawet trudny do zniesienia – z którym nieodzownie łączyło się 

światło. Autorzy, jak można było zaobserwować, nierzadko wskazywali, że padając na złote 

powierzchnie, odbija się od nich, rozsiewając wokół złociste refleksy. Tak więc wspomniana 

„jubilerska estetyka” nie istniała bez światła, ono bowiem „uruchamiało” opisywane z 

upodobaniem i wychwalane charakterystyczne wrażenia wzrokowe. U Grzegorza z Nazjanzu 

(ok. 330 – 389 lub 390) w odniesieniu do okien w kopule kościoła w jego rodzinnym mieście 

czytamy: W niebie u góry błyszczące [miejsce], licznymi źródłami światła oświetlające oczy – 

niczym prawdziwa siedziba światła (πηγαῖς δὲ φωτὸς πλουσίαις τὰς ὄψεις περιαυγάζοντα, 

ὥσπερ ἀληθῶς φωτὸς οἰκητήριον)406. W podobny sposób wnętrze, a następnie kopułę, 

kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu opisał Prokopiusz407: 

 
404 Scriptores originum Constantinopolitanarum…, 26.3–5 [Διήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας]. 
405 Tamże, 26.23–25. Zob. także: Καὶ εἶθ’ οὕτως πληρώσαντες τὰς τερπνὰς καὶ περικαλλεῖς ὀρθομαρμαρώσεις, 
κατεχρύσωσε τάς τε ζεύξεις τῶν ὀρθομαρμαρώσεων καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν κιονίων καὶ τὰ λακαρικὰ καὶ τοὺς 
κοσμήτας τῶν ὑπερῴων τῶν τε διορόφων καὶ τριορόφων. Ἐχρύσωσε δὲ πάντα ἐκ χρυσίου καθαροῦ 
ὑπερτελείου, τὸ σύμ<παν> πάχος τοῦ χρυσώματος δακτύλων δύο· τοὺς δὲ ὀρόφους πάντας ἀπό τε τῶν 
ὑπερῴων καὶ τῶν ἐκ πλαγίου καὶ τοῦ ναοῦ καὶ τῶν πέριξ καὶ τῶν τεσσάρων ναρθήκων κατεχρύσωσε [τὰ ὄροφα] 
ἐξ ὑελίνου χρυσοῦ λαμπροτάτου καὶ μέχρι τῶν πέριξ προαυλίων [κατεχρύσωσε τά τε ὑπερῷα καὶ τοὺς κίονας 
καὶ τὰς ὀρθομαρμαρώσεις]. […] Τὸ δὲ ἅγιον θυσιαστήριον ἐξ ἀργύρου λαμπροῦ· τά τε στήθεα καὶ κίονας 
ἀργύρῳ πάντα περιέκλεισε σὺν τοῖς πυλεῶσιν αὐτῶν, πάντα ἀργυρᾶ καὶ χρυσέμβαφα; tamże, 15.1–11, 16.1–3. 
406 Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 35, 1037.14–16 [Gregorius Nazianzenus, Funebris oratio in 
patrem (orat. 18)]; 
407 […] φωτὶ δὲ καὶ ἡλίου μαρμαρυγαῖς ὑπερφυῶς πλήθει. φαίης ἂν οὐκ ἔξωθεν καταλάμπεσθαι ἡλίῳ τὸν χῶρον, 
ἀλλὰ τὴν αἴγλην ἐν αὐτῷ φύεσθαι, τοσαύτη τις φωτὸς περιουσία ἐς τοῦτο δὴ τὸ ἱερὸν περικέχυται. […] ὕπερθεν 
δὲ αὐτῶν κυκλοτερὴς οἰκοδομία ἐν στρογγύλῳ ἐπῆρται· ὅθεν ἀεὶ διαγελᾷ πρῶτον ἡ ἡμέρα. ὑπεραίρει γάρ, 
οἶμαι, τὴν γῆν ξύμπασαν, καὶ διαλείπει τὸ οἰκοδόμημα κατὰ βραχύ, ἐξεπίτηδες παρειμένον τοσοῦτον, ὅσον τοὺς 
χώρους, οὗ δὴ τὸ διῃρημένον τῆς οἰκοδομίας συμβαίνει εἶναι , φέγγους διαρκῶς ἀγωγοὺς εἶναι. Procopii 
Caesarensis opera omnia. De aedificiis…, 1.1.29–30, 1.1.41–42. 
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Wypełnia go światło słoneczne, a refleksy promieni odbijają się od marmuru. Można by 

powiedzieć, że wnętrza nie oświetla z zewnątrz słońce, ale jasność rodzi się w środku, tak 

wielka obfitość światła zalewa świątynię. […] Na łukach spoczywa kolista struktura o kształcie 

cylindra. Przez nią zawsze najpierw uśmiecha się światło dnia. Góruje ona – jak sądzę – nad 

całą Ziemią. W niewielkich odstępach strukturę ową rozdzielają otwory okienne408, które 

uczyniono celowo, tak by miejsca odpowiadające łączeniom ciosów w strukturze muru 

zapewniały dostateczny dopływ światła409. 

Obaj autorzy – ze względu na niezwykle jasne wnętrze świątyni – zwracając uwagę na 

to, że budowla sama jest dla siebie źródłem światła, z retoryczną przesadą (ὑπερβολή) 

podkreślili, jak bardzo jest nasłoneczniona, co dodatkowo zwiększały połyskliwe powierzchnie 

odbijające promienie410. Prokopiusz, co warto zauważyć, choć w większości swych opisów był 

raczej zdawkowy, zwykle jednak odnosił się do kwestii światła we wnętrzu. Budynki 

niedoświetlone, o ciemnych wnętrzach postrzegał jako zaniedbane i brzydkie. Rolą Justyniana 

było zaś ich odnawianie, które polegało także na zapewnieniu im odpowiedniego dostępu 

światła: Po lewej stronie zatoki wzniósł martyrium poświęcone Świętemu Wawrzyńcowi, 

bowiem poprzednie było zupełnie pozbawione światła i tonęło w ciemnościach411 (τό τε γὰρ ἐν 

ἀριστερᾷ τοῦ κόλπου Λαυρεντίου ἁγίου μαρτύριον ἀφεγγές τε τὰ πρότερα ὂν καὶ σκότους 

ἀτεχνῶς ἔμπλεων μεθ-αρμοσάμενος)412. 

Jeśli zaś chodzi o kościół Mądrości Bożej, bardziej rozbudowany opis jego 

podkopułowej, centralnej części znajdujemy u Pawła Silencjariusza, omówił on jednakże jej 

wygląd po zmroku, gdy była oświetlona sztucznym światłem413: 

 
408 Na temat okien w kościele Mądrości Bożej zob. N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 55–56. Zob. 
także C. Nesbitt, Experiencing the Light. Byzantine Church Window Glass and the Aesthetics of Worship, w: New 
Light on Old Glass…, s. 207–216. 
409 Prokopiusz z Cezarei, O budowlach…, 1.1.29–30, 1.1.41–42. 
410 Na temat wykorzystania podczas budowy świątyni wiedzy astronomicznej i optycznej w celu uzyskania m.in. 
odpowiedniego doświetlenia zob. N. Schibille, Astronomical and Optical Principles in the Architecture of Hagia 
Sophia in Constantinople, „Science in Context” 2009, 22, 1, s. 27–46; ta sama, Hagia Sophia and the Byzantine…, 
s. 62–67. Zob. także A. Cutler, Structure and Aesthetic at Hagia Sophia in Constantinople, „The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism” 1966, 25, 1, s. 27–35; B.V. Pentcheva, Hagia Sophia and Multisensory Aesthetics, 
„Gesta” 2011, 50, 2, s. 93–111. 
411 Prokopiusz z Cezarei, O budowlach…, 1.6.2. 
412 Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis…, 1.6.2. 
413 πάντα μὲν ἀγλαΐῃ καταειμένα, πάντα νοήσεις / ὄμμασι θάμβος ἄγοντα· φαεσφορίην δὲ λιγαίνειν / ἑσπερίην 
οὐ μῦθος ἐπάρκιος. ἦ τάχα φαίης / ἐννύχιον Φαέθοντα καταυγάζειν σέβας οἴκου. / καὶ γὰρ ἐμῶν πολύμητις 
ἐπιφροσύνη βασιλήων / ἀντιπόροις ἑλίκεσσι πολυγνάμπτοισι δεθείσας / πλεκτὰς χαλκελάτους δολιχὰς 
ἐτανύσσατο σειράς / λαϊνέης προβλῆτος ἀπ’ ἄντυγος, ἧς ἐπὶ νώτῳ / νηὸς ἀερσικάρηνος ἐρείσατο ταρσὰ 
καλύπτρης. / αἱ δὲ κατειβόμεναι περιμήκεος ἔκποθεν οἴμου / ἀθρόαι ἀΐσσουσι κατὰ χθόνα· πρὶν δ’ ἀφικέσθαι 
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Wszystko zaś zostało przybrane pięknem, wszystko napełnia zadziwieniem postrzegające oczy: 

by jednak wychwalić oświetlenie wieczorne, żadne słowo nie jest wystarczające. Mógłbyś rzec, 

że jakby nocne słońce rozświetla świętą przestrzeń domu [Bożego]. Naszych cesarzy bowiem 

zmyślna mądrość z haków przeciwległych i zakrzywionych spuściła plecione, brązowe i długie 

łańcuchy, [biegnące] od wysuniętego kamiennego gzymsu, na którego grzbiecie wyniosła 

świątynia opiera krawędzie kopuły. One zaś, idąc stąd długą drogą w dół, razem stłoczone 

zbiegają ku ziemi, nim jednak sięgną posadzki, powstrzymują się w podniebnym biegu. Tak że 

[niejako] tworzą rodzinny krąg. Do [każdego] łańcucha z kolei przymocowała srebrne dyski: na 

kształt koła w powietrzu zawieszone na pasmach obiegających wokół środek świątyni. 

Schodząc po wzniosłej ścieżce, unoszą się w formie okręgu ponad ludzkimi głowami. A całe je 

biegły mąż poprzekuwał żelaznym [narzędziem], żeby mogły utrzymywać wydłużone naczynia 

z przygotowanego w ogniu szkła, a w nocy stanowić dla ludzi zawieszone źródło światła. Nie z 

samych dysków pochodzi światło rozświetlające mrok: w środku bowiem, w pobliżu dysków, 

dojrzysz kształt ogromnego krzyża o wielu oczach, unoszącego w licznych na swej powierzchni 

otworach naczynia dające światło414. Tak wznosi się kolista gromada jasno błyszczących 

świateł. Mógłbyś rzec, że spoglądasz na bliskie Arkturowi415 i głowom Smoka416 błyszczące 

 
/ ἐς πέδον, ὑψικέλευθον ἀνεκρούσαντο πορείην. / καὶ χορὸν ἐκτελέουσιν ὁμόγνιον. ἐκ δέ νυ σειρῆς / ἀργυρέους 
στεφανηδὸν ἀπ’ ἠέρος ἥψατο δίσκους / ἐκκρεμέας περὶ τέλσα μέσου τροχάοντα μελάθρου. / οἱ δὲ 
καθερπύζοντες ἀφ’ ὑψιπόροιο κελεύθου / ἀνδρομέων κυκληδὸν ὑπερτέλλουσι καρήνων. / τοὺς μὲν ἀνὴρ 
πολύϊδρις ὅλους ἐτόρησε σιδήρῳ, / ὄφρα κεν ἐξ ὑάλοιο πυρικμήτοιο ταθέντας / οὐριάχους δέξαιντο καὶ 
ἐκκρεμὲς ἀνδράσιν εἴη / φέγγεος ἐννυχίοιο δοχήϊον. οὐδ’ ἐνὶ δίσκοις / μούνοις φέγγος ἔλαμπε φιλέννυχον· ἀλλ’ 
ἐνὶ κύκλῳ / καὶ μεγάλου σταυροῖο τύπον πολύωπα νοήσεις , / γείτονα μὲν δίσκοιο, πολυτρήτοισι δὲ νώτοις / 
ἄγγος ἐλαφρίζοντα σελασφόρον· εὐσελάων δέ / κύκλιος ἐκ φαέων χορὸς ἵσταται· ἦ τάχα φαίης / ἐγγύθεν 
Ἀρκτούροιο  δρακοντείων τε γενείων  / οὐρανίου Στεφάνοιο  λελαμπότα τείρεα λεύσσειν. / οὕτω μὲν κατὰ νηὸν 
ἑλίσσεται ἑσπερίη φλόξ, / φαιδρὸν ἀπαστράπτουσα. Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae…, 806–835 
[Descriptio Sanctae Sophiae]. Wygląd sklepienia pokrytego złotymi tesserami w świetle dziennym autor omówił 
– pokrótce – wcześniej, o czym już była mowa, zob. tamże, 668–672. 
414 Zob. L. Bouras, M.G. Parani, Lighting in Early Byzantium, Washington 2008, 88–89, nr 26 (Dumbarton Oaks 
Byzantine Collection Publications 11); 
415 Gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza, położona blisko Wielkiej Niedźwiedzicy. Εὖτ’ ἂν δ’ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς 
ἠελίοιο / χειμέρι’ ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή ῥα τότ’ ἀστὴρ / Ἀρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον Ὠκεανοῖο / πρῶτον 
παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκνέφαιος; Hesiodi opera, red. F. Solmsen, Oxford 1970, 564–567 [Opera et dies]. 
Ἄρκτος: τὸ ζῷον· καὶ τὸ ἀεικίνητον ἀστροθέτημα. Ἀρκτοῦρος δὲ λέγεται καὶ αὐτὸς ὅλος ὁ Βοώτης, ἰδίως δὲ καὶ 
ὁ ὑπὸ τὴν ζώνην αὐτοῦ ἀστήρ. λέγεται καὶ Ἀρκτοφύλαξ. καὶ Ἀρκτῷος, ὁ ἀνατολικός; Ἄρκτος, 
http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; α 3961 Adler. Βοώτης: ἄστρον πλησίον τῶν Ἄρκτων. ὁ δ’ αὐτὸς 
καὶ Ἀρκτοφύλαξ καλεῖται. ζήτει ἐν τῷ ἄρκτος; Βοώτης, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; β 386 
Adler. 
416 Głowa Smoka w gwiazdozbiorze Smoka, położonym w pobliżu m.in. Wolarza i Wielkiej Niedźwiedzicy. Τὰς δὲ 
δι’ ἀμφοτέρας οἵη ποταμοῖο ἀπορρὼξ / εἰλεῖται, μέγα θαῦμα, Δράκων, περί τ’ ἀμφί τ’ ἐαγὼς / μυρίος· αἱ δ’ ἄρα 
οἱ σπείρης ἑκάτερθε φέρονται / Ἄρκτοι, κυανέου πεφυλαγμέναι ὠκεανοῖο. / Αὐτὰρ ὅγ’ ἄλλης μὲν νεάτῃ 
ἐπιτείνεται οὐρῇ, / ἄλλην δὲ σπείρῃ περιτέμνεται· ἡ μέν οἱ ἄκρη / οὐρὴ πὰρ κεφαλὴν Ἑλίκης ἀποπαύεται 
Ἄρκτου· / σπείρῃ δ’ ἐν Κυνόσουρα κάρη ἔχει· ἡ δὲ κατ’ αὐτὴν / εἰλεῖται κεφαλήν, καί οἱ ποδὸς ἔρχεται ἄχρις, / 
ἐκ δ’ αὖτις παλίνορσος ἀνατρέχει. Οὐ μὲν ἐκείνῳ / οἰόθεν, οὐδ’ οἶος κεφαλῇ ἐπιλάμπεται ἀστήρ, / ἀλλὰ δύο 
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cudowne znaki Korony417 nieba. Tak oto po świątyni roztacza się wieczorny płomienny, jasno 

oświetlający blask. 

Niezwykle poetycka i erudycyjna ekfraza Silencjariusza w gruncie rzeczy odnosi się do 

sprzętów, dzięki którym kościół nie tonął w nocy w ciemnościach, ale był rozświetlony, co – 

według autora – stanowiło niezrównany widok związany ze światłem: οὕτω μὲν κατὰ νηὸν 

ἑλίσσεται ἑσπερίη φλόξ, / φαιδρὸν ἀπαστράπτουσα. Przytoczony ustęp dotyczy centralnej 

partii pod kopułą i zawieszonych pod nią swego rodzaju świeczników, zwanych polykandela 

(πολυκάνδηλα)418. Ich opis sporządzony przez poetę znajduje potwierdzenie w zachowanym 

materiale zabytkowym419, w zbiorach muzealnych znajdują się bowiem tego rodzaju sprzęty: 

wykonane z metalu (brązu lub srebra), w formie płaskiej obręczy z otworami na naczynia ze 

świecami oraz zawieszane za pomocą łańcuchów, często trzech, które zbiegają się u góry i za 

pośrednictwem dodatkowego elementu – na przykład w formie krzyża – mają dołączony 

pojedynczy łańcuch z haczykiem, dzięki któremu mogą być zawieszone420. Co interesujące, 

 
κροτάφοις, δύο δ’ ὄμμασιν· εἷς δ’ ὑπένερθεν / ἐσχατιὴν ἐπέχει γένυος δεινοῖο πελώρου. / Λοξὸν δ’ ἐστὶ κάρη, 
νεύοντι δὲ πάμπαν ἔοικεν / ἄκρην εἰς Ἑλίκης οὐρήν· μάλα δ’ ἐστὶ κατ’ ἰθὺ / καὶ στόμα καὶ κροτάφοιο τὰ δεξιὰ 
νειάτῳ οὐρῇ. / Κείνη που κεφαλὴ τῇ νίσσεται, ἧχί περ ἄκραι / μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλῃσιν; Arati 
phaenomena, red. J.-M. Martin, Firenze 1956, 1.45 –62 (Biblioteca di Studi Superiori. Filologia Greca 25). 
417 Gwiazdozbiór Korona Północna, położony w pobliżu Wolarza, Głowy Węża i Herkulesa. (περὶ τοῦ Στεφάνου) 
οὗτος λέγεται ὁ τῆς Ἀριάδνης ... ὅ τε τὰ Κρητικὰ γεγραφὼς λέγει, <ὅτι> ὅτε ἦλθε Διόνυσος πρὸς Μίνω φθεῖραι 
βουλόμενος αὐτήν, δῶρον αὐτῆι τοῦτον δέδωκεν, ὧι ἠπατήθη ἡ Ἀριάδνη. Ἡφαίστου δὲ ἔργον εἶναί φασιν ἐκ 
χρυσοῦ πυρώδους καὶ λίθων Ἰνδικῶν ... ἐν δὲ τοῖς ἄστροις ὕστερον αὐτὸν τεθηκέναι; Die Fragmente der 
Vorsokratiker, t. 1, red. H. Diels, W. Kranz, Berlin 1951, fr. 25 [Epimenides, Fragmenta]. Αὐτοῦ κἀκεῖνος Στέφανος, 
τὸν ἀγαυὸν ἔθηκεν / σῆμ’ ἔμεναι Διόνυσος ἀποιχομένης Ἀριάδνης, / νώτῳ ὑποστρέφεται κεκμηότος εἰδώλοιο. 
[…] Καὶ δή οἱ Στεφάνῳ παρακέκλιται ἄκρα γένεια…; Arati phaenomena…, 71–73, 88. 
418 Są one wymieniane w inwentarzach klasztornych, zob. np. P. Gautier, Le typikon du Christ Sauveur 
Pantocrator, „Revue des études byzantines” 1974, 32, w. 165, 178, 774. 
419 Również w kościele Mądrości Bożej zachowały się m.in. otwory w gzymsie, w których umieszczano lampki, 
zob. N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 71. Na temat oświetlenia w tej świątyni zob. także L. Bouras, 
M.G. Parani, Lighting in Early…, s. 31–36; M.L. Fobelli, Un tempio per Giustiniano. Santa Sofia di Costantinopoli e 
la “Descrizione” di Paolo Silenziario, Roma 2005, s. 193–207 (Libri di Viella. Arte); ta sama, Santa Sofia. La 
strategia della luce, w: Procopio di Cesarea, Santa Sofia di Costantinopoli. Un tempio di luce (“De aedificiis” I 1,1–
78), red. P. Cesaretti, M.L. Fobelli, Milano 2011, s. 67–130, il. 50–52 (Storia dell’arte 45). 
420 Zob. np. D. Bénazeth, Copper-Alloy “polykandelon”, w: Everyday Life in Byzantium, red. D. Papanikola-Bakirtzi, 
red. tłum. D. Hardy, Athens 2002, s. 283, nr 296 [katalog wystawy Byzantine Hours. Works and Days in Byzantium, 
Thessaloniki, White Tower, October 2001–January 2002]; N. Saraga, Copper-Alloy “polykandelon”, w: Everyday 
Life in…, s. 284, nr 297; E. Chalkia, Minor Arts, w: The World of the Byzantine Museum, red. F. Boubouli, przeł. J. 
Davis, Athens 2004, s. 259, nr 224 [katalog zbiorów Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών]; Bronze 
polykandelon (00340), http://www.byzantinemuseum.gr/en/search/?bxm=340, dostęp: 26.07.2019; Χάλκινη 
αλυσίδα πολυκάνδηλου, 
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=108102&lang=en&l
ang=el, dostęp: 26.07.2019; Τμήμα αλυσίδας πολυκάνδηλου με σταυρό, 
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=108564&lang=en&l
ang=el, dostęp: 26.07.2019; L. Bouras, Byzantine Lighting Devices, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 
1982, 32, 3, s. 479–491; D. Montserrat, Early Byzantine Church Lighting. A New Text, „Orientalia. Nova Series” 
1995, 64, 4, s. 430–444; B. Yelda Olcay, Lighting Methods in the Byzantine Period and Findings of Glass Lamps in 
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przetrwały również przykłady naczyń (V–VII w.), które wyraźnie odpowiadają relacji 

Silencjariusza. Mają one stosunkowo głęboką czarkę oraz znacznie węższą „nóżkę” do 

umieszczania w otworze świecznika421. 

Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że autor docenił efekty wizualne 

powstające nie tylko w związku z odbijającym się od wypolerowanych powierzchni światłem 

dziennym, ale także sztucznym – dawanym przez świece i lampki – stanowiącym swego 

rodzaju nocne słońce (ἐννύχιον Φαέθοντα). Kwestię tę zresztą rozwinął w kolejnych wersach, 

gdzie omówił między innymi lampki oliwne oraz stojące świeczniki ustawione w innych 

częściach kościoła422. Niekiedy sposoby opisywania rozświetlonych nocnych wnętrz 

stosowano do prezentacji przyrody, jak na przykład w utworze Krzysztofa z Mityleny (ok. 1000 

– po 1050) – τε αἰθρίας οὔσης τὰ ἄστρα ὑπερλάμπουσιν (…gdy gwiazdy święcą wyjątkowo 

jasno na czystym niebie) – gdzie wychwala urok rozgwieżdżonego nieba423: 

Czy gdy spoglądasz na usiane gwiazdami niebo, powiedziałbyś, że [widzisz] łąki lub 

zieleniącą się trawę… z kamieni. Rzeczy [na ziemi], nawet najlepsze z nich, [zdają się] małe 

wobec pogodnego nieba, które jest jakby wyhaftowane z gwiazd lub raczej całe przyobleczone 

i ustrojone złocistą ozdobą, całe rozświetlone wspaniałym światłem. Wtedy przyjemność, 

którą otrzymujesz, jest niewypowiedziana, jesteś nasycony najwyższym blaskiem, co 

przekonuje [cię], że niebo, które oglądasz, rzeczywiście jest złote. Widzisz mnogie dyski małych 

słońc, niczym ze złota, lśniące gwiazdy, a gdzie wznosi się księżycowa lampa, drugie wielkie 

 
Anatolia, „Journal of Glass Studies” 2001, 43, s. 77–87; L. Theis, Lampen, Leuchten, Licht, w: Byzanz. Das Licht 
aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert, red. Ch. Stiegmann, Mainz 
2001, s. 53–64, nr II.1–II.14 [Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn vom 6. 
Dezember 2001 bis 31. März 2002]; L. Bouras, M.G. Parani, Lighting in Early…, s. 11–14, 86–87, nr 25, 88–89, nr 
26, 90–91, nr 27, 92–93, nr 28, 94–95, nr 29; L. James, Στην εκκλησία, w: Βυζάντιο 330–1453, red. R. Cormack, 
Μ. Βασιλάκη, przeł. Μ. Διαμάντη, Δ. Κωτούλα, Γ. Βαραλής, Αθήνα 2009, s. 202–203, nr 170. 
421 Zob. A. Rottloff, Schalenförmige Lampe mit hohlem Fuß, w: Byzanz. Das Licht aus dem Osten…, s. 216, nr II.10; 
A. Dina, Glass Lamps for a “polykandelon”, w: Everyday Life in…, s. 285, nr 298; L. Bouras, M.G. Parani, Lighting 
in Early…, s. 98–99, nr 31–32, 100–101, nr 33. 
422 Zob. Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae…, 835–894 [Descriptio Sanctae Sophiae]. 
423 <Ἂν προσβλέπῃς γε τὸν κατά>στερον πόλον, / λειμῶνας εἴπῃς ἢ χλοάζουσαν πόαν / <*** ***>εῖαν λίθων / 
μικρὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὰ τούτων βελτίω / <*** ***>τ̣ον πόλον μετ’ αἰθρίας, / ἐστιγμένον μὲν οἷον ἐκ τῶν 
ἀστέρων, / <εἰπεῖν δὲ μᾶ>λλον ἠμφιεσμένον κύκλῳ / καὶ χρυσοειδῆ κόσμον ἐνδεδυμένον / <καὶ πᾶν 
καταλ>άμποντα φωτὶ πλουσίῳ· / ἄρρητον ὥσπερ ἡδονὴν δέχῃ τότε / <καὶ φαιδρ>ότητος ἐμπιπλήσκῃ τῆς ἄκρας, 
/ χρυσοῦν ἀληθῶς οὐρανὸν δοκῶν βλέπειν· / <βλέπεις γε πο>λ̣λοὺς ἡλίων μικρῶν κύκλους, / τοὺς 
χρυσομόρφους καὶ φαεινοὺς ἀστέρας, / <ἐφ’ οἷς ἀνί>σχει καὶ σεληναῖος λύχνος, / ὀφθαλμὸς ἄλλος τῆς 
δᾳδουχίας μέγας, / <τὴν νύκτα> δεικνὺς ἀκριβῶς ὡς ἡμέραν / ψυχάς τε τέρπων τῶν ὁδοιπόρων ἅμα / <καὶ 
πᾶσαν αὐ>τοῖς προξενῶν θυμηδίαν. / ἆρ’ οὐχὶ κάλλη ταῦτα τῶν γῆς καλλίω; / <ἆρ’ οὐ δοκεῖ σοι> καὶ πανήγυριν 
ξένην / ἄγειν ἐπ’ αὐτοῖς τὰς φύσεις τῶν ἀγγέλων, / <*** ***> σιωπώσας μένειν, / τὸν δημιουργὸν ἡσυχῇ 
θαμβουμένας; Christophori Mitylenaii versuum variorum collectio cryptensis, red. M. De Groote, Turnhout 2012, 
92 (Corpus Christianorum. Series Graeca 74). 
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oko niosącego pochodnię światła, ukazuje noc całkiem jak dzień, rozradowując dusze 

wędrowców i dając im wielką przyjemność. Czyż te piękności nie są wspanialsze od tych na 

ziemi? Nie wydaje ci się, że niezwykłe święto obchodzą w związku z nimi zastępy aniołów… 

które zachowując milczenie, cicho trwają w zdumieniu wobec Stworzyciela? 

Jak we wnętrzu świątyni złotą ozdobę sklepień tworzą na przykład złote kostki 

mozaikowe, tak na nocnym niebie połyskują gwiazdy, również roztaczając złoty blask 

(ἐστιγμένον μὲν οἷον ἐκ τῶν ἀστέρων, / <εἰπεῖν δὲ μᾶ>λλον ἠμφιεσμένον κύκλῳ / καὶ 

χρυσοειδῆ κόσμον ἐνδεδυμένον / <καὶ πᾶν καταλ>άμποντα φωτὶ πλουσίῳ). Jest to tak 

wspaniałe widowisko, a blask tak silny, że wydaje się, iż samo niebo jest ze złota (χρυσοῦν 

ἀληθῶς οὐρανὸν δοκῶν βλέπειν). Gwiazdy wówczas bowiem pełnią rolę małych złocistych 

słońc (ἡλίων μικρῶν κύκλους, / τοὺς χρυσομόρφους καὶ φαεινοὺς ἀστέρας), jasność zwiększa 

także księżyc (ἐφ’ οἷς ἀνί>σχει καὶ σεληναῖος λύχνος, / ὀφθαλμὸς ἄλλος τῆς δᾳδουχίας μέγας, 

/ <τὴν νύκτα> δεικνὺς ἀκριβῶς ὡς ἡμέραν). Według poety nocne niebo swym pięknem 

przewyższa wszelkie dzieła człowieka (μικρὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὰ τούτων βελτίω / <*** ***>τ ̣ον 

πόλον μετ’ αἰθρίας), które nie dorównują przyrodzie stworzonej przez Boga (ἆρ’ οὐχὶ κάλλη 

ταῦτα τῶν γῆς καλλίω;). Dlatego też raduje ona nie tylko ludzi, którzy czerpią przyjemność z 

jej podziwiania (ἄρρητον ὥσπερ ἡδονὴν δέχῃ τότε / <καὶ φαιδρ>ότητος ἐμπιπλήσκῃ τῆς 

ἄκρας; ψυχάς τε τέρπων τῶν ὁδοιπόρων ἅμα / <καὶ πᾶσαν αὐ>τοῖς προξενῶν θυμηδίαν), ale 

również anioły, które w zachwycie i zdumieniu milczą wobec dokonań Stworzyciela (σιωπώσας 

μένειν, / τὸν δημιουργὸν ἡσυχῇ θαμβουμένας). 

Wyrażony w wierszu Krzysztofa z Mityleny zachwyt nad światłem gwiazd w pogodną 

noc może zostać porównany z reakcją na widok słońca uzdrowionego przez Chrystusa 

niewidomego od urodzenia424, którą w formie przykładowej mowy, jaką mógł w takiej chwili 

wygłosić (ἠθοποιία), przygotował Nikefor Basilakes w swych Προγυμνάσματα:425 

O, światło, teraz po raz pierwszy widzę cię i jestem zdumiony! O, piękne dzieło, słońce, 

jakim jesteś, nie świeciłoś dla mnie! Czym jest ten wielki zalew, który widzę nad głową? Niczym 

 
424 Zob. J 9, 1–41. 
425 Ὦ φῶς, νῦν σε πρώτως καὶ βλέπω καὶ τέθηπα! ὦ καλὸν ἥλιε δημιούργημα, οἷος ὤν, ἡμῖν οὐκ ἐπέλαμπες! τίνα 
ταύτην ὁρῶ τὴν πολλὴν ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπίχυσιν; καὶ ὡς κάτοπτρον διαφαίνει καὶ ὡς ὕδωρ κέχυται. τίς καὶ ὁ 
καλὸς καὶ μέγας οὗτος ὄροφος, δημιουργὲ βασιλεῦ; ὅσος μὲν ἐπῆρται, ἡλίκος δὲ ἀναπέταται. Niceforo Basilace, 
Progimnasmi e monodie…, 38.50–55 [Τίνας ἂν εἴποι λόγους ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, ἀναβλέψας]. 
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zwierciadło jest przejrzysty i niczym woda przepływa. Czym jest ten piękny i ogromny dach, 

Stworzycielu-Królu? Jak wysoko wznosi się, a jak szeroko się rozpościera?426. 

W powyższym ćwiczeniu retorycznym niebo porównano do dachu rozświetlonego niezwykle 

jasnym blaskiem słońca, za sprawą którego uleczony człowiek odnosi wrażenie, że wszystko 

nad nim płynie (τίνα ταύτην ὁρῶ τὴν πολλὴν ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπίχυσιν; καὶ ὡς κάτοπτρον 

διαφαίνει καὶ ὡς ὕδωρ κέχυται). Tego rodzaju spostrzeżenia mogliśmy zauważyć także w 

odniesieniu do złotych powierzchni, tak bardzo połyskujących, że oślepione oczy napełniały 

się łzami. Można zauważyć więc, że bizantyńscy autorzy w zbliżony sposób opisywali zarówno 

naturę, jak i dzieła człowieka, choć nierzadko zdarzało im się wskazywać – dla podkreślenia 

wspaniałości budowli lub obrazu – że te ostatnie przewyższają przyrodę, między innymi pod 

względem swej trwałości. Jeśli zaś chodzi o złoto, to odniesienia do niego stanowią istotny i 

bardzo częsty element tych opisów. Przy omawianiu natury najczęściej do złota porównywane 

jest niebo – rozświetlone słońcem za dnia – a także gwiazdy oraz generalnie światło. 

 Złoto, by w pełni ukazać swe piękno, potrzebuje źródła światła. Światło zaś może 

przybrać jego olśniewającą złotą barwę. Nie dziwi więc, że Awierincew określił złoto mianem 

„absolutnej metafory światła” – asocjacje te potwierdzają liczne teksty. Tak też wydaje się, że 

potencjał symboliczny złota jest nierozerwalnie połączony z symboliką światła. Problematyka 

boskiego światła ze względu na swą wielką wagę w Piśmie Świętym – by tylko wspomnieć o 

Janowym (8, 12): ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου – była w Bizancjum istotna, z wielką mocą 

powróciła u schyłku cesarstwa wraz z kontrowersją hezychastyczną i osobą Grzegorza 

Palamasa (ok. 1296 – 1357 lub 1359), ponieważ centralnym problemem dla jego nauczania 

była natura światła, które towarzyszyło Chrystusowi podczas przemienienia na górze Tabor. 

Według Palamasa miało ono charakter niestworzony, tak więc Piotr, Jan i Jakub doznali 

wówczas łaski ujrzenia chwały Boga, co dla hezychastów stanowiło zapowiedź tego, czego 

dostąpią w wieczności zbawieni. 

Wprawdzie w omówionych przekazach źródłowych autorzy albo w ogóle nie odnosili 

się do kwestii symbolicznych – poprzestając nad zachwytach na pięknem zmysłowym – albo 

ledwo je sugerowali, jednakże w określonych kontekstach tego rodzaju interpretacje są 

możliwe i uzasadnione. Problematyce różnego rodzaju symboli nieco uwagi poświęcił Pseudo-

 
426 Uzdrowienie umożliwiło uleczonemu człowieku także podziwianie świątyni: ὦ ναοῦ κάλλος ἄρρητον, οὐκέτι 
σε λοιπὸν ὑφ’ ἑτέρων ὀφθαλμοῖς θεάσομαι, ἀλλ’ αὐτοψὶ τοῦ θαύματος ἐμπλήσομαι; tamże, 38.62–64. 
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Dionizy Areopagita (V–VI w.)427. Sięgając do jego pism trzeba pamiętać, że nie odnosił się on 

do sztuk plastycznych428, ale do obrazów biblijnych – a także liturgicznych – przekonując o ich 

wartości w kontekście wznoszenia myśli ku rozważaniu boskich prawd429. Wydaje się też, że 

należy zachować ostrożność w kwestii bezpośredniego wpływu tego autora na rozwój sztuki 

bizantyńskiej, choć jego teksty miały pewne znaczenie dla rozważań bizantyńskich autorów 

nad kwestią obrazów430. 

Można również dodać, że pisma Pseudo-Dionizego znacznie lepszą recepcję niż w 

samym Bizancjum –jej charakter dobrze ujął Andrew Louth, Dionysius’ influence is pervasive, 

though not all-pervasive. It is also uneven, both in the sense that some Byzantines seem more 

open to his influence than others, and also in the sense that there is a very generalized 

influence, alongside genuine attempts at engagement with his thought431 – miały na 

Zachodzie, gdzie trafiły w 827 roku jako dar cesarzy Michała II Amoryjczyka (820–829) i Teofila 

(829–842, współcesarz od 821 r.) dla Ludwika I Pobożnego (813–840). Na greckojęzycznym 

Wschodzie jego nauczanie przybliżył Maksym Wyznawca (ok. 580 – 662), także w czasie 

ikonoklazmu powoływano się na Pseudo-Dionizego – zaznajomiony był z nim na przykład Jan 

z Damaszku – bywał on jednak autorem kłopotliwym dla obu stron. W późniejszym czasie, jak 

się wskazuje, znał go również między innymi go Focjusz432, Grzegorz Palamas oraz kardynał 

Bessarion (1403–1472). Zapewne nie bez znaczenia była tu także niejednoznaczna pozycja 

platońskiego dziedzictwa. Wprawdzie cieszyło się ono stałym zainteresowaniem bizantyńskich 

autorów, poglądy z nim związane jednakże bywały też postrzegane jako błędne i stanowiące 

źródło wszelkich herezji. Tak też w Bizancjum – co bardzo znamienne dla tej kultury – z jednej 

 
427 Obszerną wzmiankę na temat tego autora zawarto w Σοῦδα (zob. Διονύσιος ὁ Ἀρεωπαγίτης, 
http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.08.2019; δ 1170 Adler). 
428 Można wskazać, że w Περὶ μυστικῆς θεολογίας Pseudo-Dionizy porównał sposób osiągnięcia zjednoczenia z 
Bogiem podczas modlitwy do procesu tworzenia posągu, kiedy to rzeźbiarz stopniowo usuwa wszystko, co 
zbędne, ostatecznie ukazując ukrytą formę, czyli czyste piękno, zob. Corpus Dionysiacum II…, 2 [De mystica 
theologia]. Por. Plotini opera. Tomus I…, 1.6.9.7–15. 
429 Zob. W.-M. Stock, Theurgy and Aesthetics in Dionysios the Areopagite, w: Aesthetics and Theurgy…, s. 30, 
także przyp. nr 83. 
430 Zob. Ch. Barber, Theories of Art, w: The Cambridge Intellectual History of Byzantium, red. A. Kaldellis, N. 
Siniossoglou, Cambridge 2017, s. 130–131. 
431 A. Louth, The Reception of Dionysius in the Byzantine World. Maximus to Palamas, „Modern Theology” 2008, 
24, 4, s. 585–586 (ten tekst także w: Re-thinking Dionysius the Areopagite, red. S. Coakley, Ch.M. Stang, Chicester 
2009, s. 55–70 (Directions in Modern Theology)). 
432 W swej Βιβλιοθήκη jednakże nie odnosi się bezpośrednio do dzieł Pseudo-Dionizego, wspomina zaś o 
niezachowanej rozprawie kapłana Teodora poświęconej dowiedzeniu, że autorem pism – dziś wiązanych z 
Pseudo-Dionizym – był nawrócony przez świętego Pawła Dionizy zwany od miejsca nawrócenia Areopagitą; zob. 
Photius, Bibliothèque, tome I. Codices 1–83, red. R. Henry, Paris 1959, 1.1a–2a (Les Belles Lettres 137). 
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strony starano się pogodzić z chrześcijaństwem neoplatonizm, z drugiej zaś poddawano go też 

zdecydowanej krytyce433. 

Co do kwestii symboli, według Pseudo-Dionizego istnieją dwie metody objawiania 

boskiej prawdy w Piśmie Świętym: poprzez obrazy podobne i niepodobne: W pierwszym działa 

Ono, zupełnie naturalnie, przez obrazy podobne do świętych pierwowzorów, w drugim 

przeciwnie – poprzez przedstawienia zupełnie do nich niepodobne, a nawet całkowicie 

niestosowne i niedorzeczne434 (ὁ μὲν ὡς εἰκὸς διὰ τῶν ὁμοίων προϊὼν ἱεροτύπων εἰκόνων, ὁ 

δὲ διὰ τῶν ἀνομοίων μορφοποιϊῶν εἰς τὸ παντελῶς ἀπεοικὸς καὶ ἀπεμφαῖνον 

πλαττόμενος)435. Te ostatnie – choć niekiedy bardzo zaskakujące – najlepiej uświadamiają, że 

Bóg – a także anioły – jest ponad wszelkie ludzkie wyobrażenia, tym bardziej zaś tak dziwaczne. 

Z kolei wyobrażenia podobne mogłyby, przynajmniej niektórych wiernych, przekonywać, że 

rzeczywiście oddają wygląd Boga lub aniołów436: 

Nie sądzę więc, by ktokolwiek z ludzi prawdziwie rozważających te sprawy nie zgodził się z 

tym, że te mało zaszczytne podobizny wielce pomagają naszemu umysłowi w jego wędrówce 

w górę. Jest bowiem rzeczą prawdopodobną, że bardziej wzniosłe symbole mogłyby 

wytworzyć u niektórych błędne mniemanie, że substancje niebiańskie są jakimiś istotami ze 

złota i świetlistymi mężami, promieniejącymi blaskiem i urodą, odzianymi w przebogate szaty 

i pałającymi ogniem, nie czyniącym szkody, lub że posiadają różne inne podobnie piękne 

kształty i atrybuty, którymi posługuje się teologia dla zilustrowania niebiańskich intelektów437. 

 
433 S. Mariev, Neoplatonic Philosophy in Byzantium. An Introduction, w: Byzantine Perspectives on Neoplatonism, 
red. ten sam, Berlin–Boston 2017, s. 1–22 (Byzantinisches Archiv. Series Philosophica 1). Zob. także A. Louth, The 
Reception of Dionysius…, s. 585–599; ten sam, The Appeal to the Cappadocian Fathers and Dionysios the 
Areopagite in the Iconoclast Controversy, w: Gregory of Nazianzus. Images and Reflections, red. J. Børtnes, T. 
Hägg, Copenhagen 2006, s. 271–281; T. Lankila, The Byzantine Reception of Neoplatonism, w: The Cambridge 
Intellectual History…, s. 314–324. 
434 Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, przeł. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 2005, 2.2–
2.3 (wyd. II, poprawione), [Hierarchia niebiańska]. 
435 Corpus Dionysiacum II. Pseudo-Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia, de ecclesiastica hierarchia, de 
mystica theologia, epistulae, red. G. Heil, A.M. Ritter, Berlin 1991, 2.3 (Patristische Texte und Studien 36), [De 
caelesti hierarchia]. 
436 Ὅτι δὲ καὶ τὸν ἡμέτερον νοῦν ἀνάγουσι μᾶλλον αἱ ἀπεμφαίνουσαι τῶν ὁμοιοτήτων, οὐκ οἶμαί τινα τῶν 
εὐφρονούντων ἀντερεῖν. Εἰς μὲν γὰρ τὰς τιμιωτέρας ἱεροπλαστίας εἰκός ἐστι καὶ πλανηθῆναι, χρυσοειδεῖς τινας 
οἰομένους εἶναι τὰς οὐρανίας οὐσίας καὶ φωτοειδεῖς τινας ἄνδρας καὶ ἐξαστράπτοντας, εὐπρεπεῖς, 
ἠμφιεσμένους ἐσθῆτα φανὴν καὶ τὸ πυρῶδες ἀβλαβῶς ἀποστίλβοντας καὶ ὅσοις ἄλλοις ὁμοιοτυπώτοις 
κάλλεσιν ἡ θεολογία τοὺς οὐρανίους ἐσχημάτισε νόας. Corpus Dionysiacum II…, 2.3 [De caelesti hierarchia]. Zob. 
także W.-M. Stock, Theurgy and Aesthetics in Dionysios the Areopagite, w: Aesthetics and Theurgy…, s. 23–24. 
437 Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, 2.3 [Hierarchia niebiańska]. 
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Tak więc w zależności od sytuacji można odnosić się do obrazów podobnych do 

pierwowzoru, w innych zaś korzystać z zupełnie niepodobnych. Autor na przykład wskazał, że 

drogocenne materiały nie są najlepsze do opisu istot niebiańskich, ponieważ ludzie łatwo 

mogliby uwierzyć, że są one ze złota438. Dlatego też Pismo Święte zawiera pełne 

najdziwniejszych cech opisy aniołów, mimo że są bezcielesne i według Pseudo-Dionizego także 

niepoznawalne i niedostrzegalne na drodze kontemplacji (Εἰ δέ τῳ δοκεῖ τὰς μὲν ἱερὰς 

ἀποδέχεσθαι συνθέσεις ὡς τῶν ἁπλῶν ἐφ’ ἑαυτῶν ἀγνώστων τε καὶ ἀθεωρήτων ἡμῖν 

ὑπαρχόντων)439. Mimo tych cech autorzy znajdywali w swych ekfrazach uzasadnienie dla 

anielskich wizerunków. Pseudo-Dionizy dla wzrostu pobożności polecał rozważanie Pisma 

Świętego, poeci zaś wskazywali, że w tym kontekście pomocny może być obraz wiernie 

oddający świętą postać. Pisał o tym w jednym ze swych epigramatów – dotyczącym ikony 

archanioła Michała440 – Agatiasz Scholastyk (ok. 530– ok. 582), wokół którego utworzyło się w 

Konstantynopolu koło intelektualistów441, którzy jak on zajmowali się także poezją442: 

Niewidzialnego dowódcy aniołów, bezcielesnego, podobiznę wyglądu – cóż za wielka 

zuchwałość! – wosk ukazał. Przecież nie bez wdzięku, skoro śmiertelnik spoglądając na obraz, 

 
438 Zob. A. Louth, Symbolism and the Angels in Dionysios the Areopagite, „Studia Patristica” 2013, 58, s. 109–116. 
Krótki tekst na temat ikonografii aniołów zostawił także Psellos, zob. K. Snipes, An Unedited Treatise of Michael 
Psellos on the Iconography of Angels and on the Religious Festivals Celebrated on Each Day of the Week, w: 
Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies. Presented to L.G. Westerink at 75, red. J. Duffy, J. Peradotto, Buffalo 
1988, s. 200–204. 
439 Corpus Dionysiacum II…, 2.2 [De caelesti hierarchia]. 
440 Część jego epigramów ma też zupełnie świecki charakter, odpowiadający nastrojem wcześniejszym greckim 
utworom w Antologii, jak na przykład ten poświęcony konstantynopolitańskiej kurtyzanie Kalliroe, której portret 
– w technice enkaustycznej, jak zasugerowano – sporządził oczarowany nią pewien Tomasz: Μαχλὰς ἐγὼ 
γενόμην Βυζαντίδος ἔνδοθι Ῥώμης / ὠνητὴν φιλίην πᾶσι χαριζομένη· / εἰμὶ δὲ Καλλιρόη πολυδαίδαλος, ἣν ὑπ’ 
ἔρωτος / οἰστρηθεὶς Θωμᾶς τῇδ’ ἔθετο γραφίδι / δεικνύς, ὅσσον ἔχει πόθον ἐν φρεσίν· ἶσα γὰρ αὐτῷ / κηρῷ 
τηκομένῳ τήκεται ἡ κραδίη, Anthologia Graeca, t. 4, 16.80 [Ἀγαθίας Σχολαστικός]. 
441 Epigram poświęcony obrazowi rodziny Agatiasza, który zamówiła jego matka: Ἡ πόλις Ἀγαθίαν τὸν ῥήτορα, 
τὸν στιχαοιδόν, / δίζυγος εὐεπίης ῥυθμὸν ἀγασσαμένη, / ὡς μήτηρ ἐτέλεσσεν ἐφ’ υἱέι, καὶ πόρε τήνδε / εἰκόνα, 
καὶ στοργῆς μάρτυρα καὶ σοφίης· / Μεμνόνιον δὲ τοκῆα κασίγνητόν τε σὺν αὐτῷ / ἔστησεν, γενεῆς σύμβολα 
σεμνοτάτης, Anthologia Graeca, t. 4, 16.316 [Μιχαήλιος Γραμματικός]. 
442 Ἄσκοπον ἀγγελίαρχον, ἀσώματον εἴδεϊ μορφῆς, / ἆ μέγα τολμήεις, κηρὸς ἀπεπλάσατο. / ἔμπης οὐκ 
ἀχάριστον, ἐπεὶ βροτὸς εἰκόνα λεύσσων / θυμὸν ἀπιθύνει κρέσσονι φαντασίῃ· / οὐκέτι δ’ ἀλλοπρόσαλλον ἔχει 
σέβας, ἀλλ’ ἐν ἑαυτῷ / τὸν τύπον ἐγγράψας ὡς παρεόντα τρέμει· / ὄμματα δ’ ὀτρύνουσι βαθὺν νόον· οἶδε δὲ 
τέχνη / χρώμασι πορθμεῦσαι τὴν φρενὸς εἰκασίην. Anthologia Graeca, t. 1, 1.34 [Ἀγαθίας Σχολαστικός]. Inny 
epigramat Agatiasza dotyczący przedstawienia archanioła Michała, tym razem dającemu insygnia władzy 
Teodorowi, będącemu dwa razy konsulem i uhonorowanego tytułem ἰλλούστριος: Εἰς εἰκόνα Θεοδώρου 
Ἰλλουστρίου καὶ δὶς ἀνθυπάτου, ἐν ᾗ γέγραπται παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου δεχόμενος τὰς ἀξίας· ἐν Ἐφέσῳ, Ἵλαθι 
μορφωθείς, ἀρχάγγελε· σὴ γὰρ ὀπωπὴ / ἄσκοπος, ἀλλὰ βροτῶν δῶρα πέλουσι τάδε. / ἐκ σέο γὰρ Θεόδωρος 
ἔχει ζωστῆρα μαγίστρου / καὶ δὶς ἀεθλεύει πρὸς θρόνον ἀνθυπάτων, / τῆς δ’ εὐγνωμοσύνης μάρτυς γραφίς· 
ὑμετέρην γὰρ / χρώμασι μιμηλὴν ἀντετύπωσε χάριν. Tamże, 1.36 [Ἀγαθίας Σχολαστικός]. Zob. także A. Pizzone, 
Toward a Selfdetermined and Emotional Gaze. Agathias and the Icon of the Archangel Michael, w: Aesthetics and 
Theurgy…, s. 75–104. 
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skierowuje ducha ku wyższym rozważaniom. Już więcej nie jest rozproszony podczas pobożnej 

kontemplacji, ale w siebie samego wrysowując obraz [archanioła], drży jakby w jego 

obecności: oczy bowiem zachęcają do głębokiego namysłu, sztuka zaś potrafi barwami odnosić 

obraz mentalny [do jego prototypu]. 

Poeta w tym krótkim utworze chwali możliwości sztuki malarskiej, dzięki której 

powstają obrazy świętych postaci tak przekonujące, że aż wywołujące poczucie jej obecności 

(ὡς παρεόντα), a przez to wspierające w pobożnych praktykach, podczas których cześć 

oddawana jest niebiańskiemu pierwowzorowi (οἶδε δὲ τέχνη / χρώμασι πορθμεῦσαι τὴν 

φρενὸς εἰκασίην). O wielkości malarstwa świadczy też to, że za pomocą barw artysta może 

ukazać nawet anioła, istotę – jak na wstępie napisano – niewidzialną (Ἄσκοπον) i bezcielesną 

(ἀσώματον). Jako komentarz do tej kwestii niech posłuży utwór poetycki innego dworskiego 

autora, Jana Mauropusa (XI w.), również odnoszący się do malarskiej podobizny archanioła 

Michała443: 

Światło, duch, ogień, wiemy, że takie są anioły, ponad wszelką materię i cierpienie. Lecz to 

strateg bezcielesnych zastępów stoi wymalowany materialnymi kolorami. O wiaro, jakież masz 

moce działania cudów! Jakże łatwo nadajesz kształt bezkształtnej naturze! Choć obraz ukazuje 

tę malowaną postać nie taką, jaką jest z natury, ale taką, jaka często się ukazywała. 

I w tym utworze poruszony został problem anielskiej natury (Φῶς, πνεῦμα καὶ πῦρ 

οἴδαμεν τοὺς ἀγγέλους, / παντὸς πάχους τε καὶ πάθους ὑπερτέρους): jak należy namalować 

istotę bez ciała? Autor wskazuje więc, że malarz nie oddaje natury archanioła (οὐχ ὡς 

πέφυκεν) – jest to wszak niemożliwe – lecz ukazuje go pod postacią, pod jaką się zwykł się 

ukazywać (ὡς δ’ ἔδοξε πολλάκις), ta zaś była ludzka, najogólniej mówiąc444. Poeta zdaje się też 

 
443 Φῶς, πνεῦμα καὶ πῦρ οἴδαμεν τοὺς ἀγγέλους, / παντὸς πάχους τε καὶ πάθους ὑπερτέρους. / ἀλλ’ ὁ στρατηγὸς 
τῶν ἀΰλων ταγμάτων / ἕστηκε γραπτὸς ὑλικῶν ἐκ χρωμάτων. / ὦ πίστις, οἷα θαυματουργεῖν ἰσχύεις· / ὡς ῥᾷστα 
μορφοῖς τὴν ἀμόρφωτον φύσιν· / πλὴν ἡ γραφὴ δείκνυσι τὸν γεγραμμένον / οὐχ ὡς πέφυκεν, ὡς δ’ ἔδοξε 
πολλάκις. Joannis Euchaitorum Metropolitae…, 24. Por. Εἰς τὸν ζωγράφον Μύρωνα, ζωγραφοῦντα τὴν εἰκόνα 
Μιχαήλ. Εἰ τοῦ Μιχαὴλ τὴν θέαν γράφεις μόνον, / ὤχραν τάραττε καὶ χρόας ἄλλας τρίβε· / εἰ δ’ ἀρετὴν 
σύμπασαν αὐτοῦ σὺν θέᾳ, / ἔμπνουν ἀναστήλωσον αὐτόν, εἰ δύνῃ· / σὺν ἀρετῇ γὰρ τοῦτον, ἄλλως οὐ γράφεις, 
/ τὸν ἀρετῆς ἔμψυχον ὄντα πυξίον, Christophori Mitylenaii versuum…, 112. 
444 Zob. Ὁ δὲ ἄγγελος σωματικῶς μὲν ἐν τόπῳ οὐ περιέχεται ὥστε τυποῦσθαι καὶ σχηματίζεσθαι, ὅμως λέγεται 
εἶναι ἐν τόπῳ διὰ τὸ παρεῖναι νοητῶς καὶ ἐνεργεῖν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν καὶ μὴ εἶναι ἀλλαχοῦ, ἀλλ’ ἐκεῖσε 
νοητῶς περιγράφεσθαι, ἔνθα καὶ ἐνεργεῖ· οὐ γὰρ δύναται κατὰ ταὐτὸν ἐν διαφόροις τόποις ἐνεργεῖν, μόνου 
γὰρ θεοῦ ἐστι τὸ πανταχοῦ κατὰ ταὐτὸν ἐνεργεῖν. Ὁ μὲν γὰρ ἄγγελος τάχει φύσεως καὶ τῷ ἑτοίμως ἤγουν ταχέως 
μεταβαίνειν ἐνεργεῖ ἐν διαφόροις τόποις, τὸ δὲ θεῖον πανταχῇ ὂν καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν πανταχῇ κατὰ ταὐτὸν 
διαφόρως ἐνεργεῖ μιᾷ καὶ ἁπλῇ ἐνεργείᾳ. […] Περιγραπτοί· ὅτε γάρ εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, οὔκ εἰσιν ἐν τῇ γῇ, καὶ 
εἰς τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀποστελλόμενοι οὐκ ἐναπομένουσιν ἐν τῷ οὐρανῷ. Οὐ περιορίζονται δὲ ὑπὸ τειχῶν 
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podkreślać również rolę wiary, dzięki której łatwiej w mieszaninie barw dostrzec świętą postać 

(ὦ πίστις, οἷα θαυματουργεῖν ἰσχύεις· / ὡς ῥᾷστα μορφοῖς τὴν ἀμόρφωτον φύσιν). Warto 

zwrócić uwagę, że Mauropous zdecydowanie podkreślił świetlistą naturę archanioła, a na 

podstawie wcześniej omówionych dzieł malarskich można stwierdzić, że nierzadko ich szaty 

pokrywa modelunek chryzograficzny, który – w swej podstawowej warstwie – wskazuje na grę 

światła i cienia, lecz może również odnosić się do boskiego światła, które ukazano za pomocą 

złotego modelunku, wykorzystując możliwości złota jako „obrazu podobnego” (διὰ τῶν 

ὁμοίων) – posługując się terminologią Pseudo-Dionizego – do światła. 

 Dostrzegalne zmysłowo światło było – w myśl filozofii neoplatońskiej – obrazem 

światła idealnego, boskiego, złoto ze względu na swój blask i barwę doskonale nadawało się, 

by roztaczając blask pochodzący od światła ziemskiego, przypominać zarazem o świetle 

niezmysłowym. Koncept ten wykorzystano w napisanej dwunastozgłoskowcem ekfrazie 

kościoła klasztoru Studiosa w Konstantynopolu, Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Στουδίου. Utwór ten łączony 

jest z Janem Geometresem, ponieważ zachował się w jednym rękopisie (Par. Suppl. gr. 352, 

fol. 164v–165v)445, który zawiera także inne utwory tego autora446: 

 
καὶ θυρῶν καὶ κλείθρων καὶ σφραγίδων· ἀόριστοι γάρ. Ἀορίστους δὲ λέγω· οὐ γάρ, καθό εἰσιν, ἐπιφαίνονται 
τοῖς ἀξίοις, οἷς ὁ θεὸς φαίνεσθαι αὐτοὺς θελήσει, ἀλλ’ ἐν μετασχηματισμῷ, καθὼς δύνανται οἱ ὁρῶντες ὁρᾶν. 
«Ἀόριστον γάρ ἐστι φύσει καὶ κυρίως μόνον τὸ ἄκτιστον· πᾶν γὰρ κτίσμα ὑπὸ τοῦ κτίσαντος αὐτὸ θεοῦ ὁρίζεται». 
Die Schriften des Johannes…, t. 2, 13.30–38; 17.31–38. Na temat możliwości przedstawiania aniołów w sztuce w 
kontekście teologii bizantyńskiej zob. G. Peers, Subtle Bodies. Representing Angels in Byzantium, Berkeley–Los 
Angeles–London 2001, s. 89–125 (The Transformation of the Classical Heritage 32). 
445 Zob. W.T. Woodfin, A “Majestas Domini” in Middle-Byzantine Constantinople, „Cahiers archéologiques” 2003–
2004, 51, przyp. nr 6, s. 52. Zob. także M.D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometers. Texts and 
Contexts, t. 1, Wien 2003, s. 287–304. Tekst ten (In templum Studii) znajduje się także w rękopisie Barb. gr. 74 (f. 
61r-62r), zawierającym różne utwory Geometresa, zob. Barb. gr. 74, ID: 122125, 
http://www.mss.vatlib.it/gui/console?service=shortDetail&id=122125, dostęp: 23.07.2019. 
446 Ἄυλα φῶτα πυρφλόγα πρὸ τῆς πύλης| / καὶ λύχνον ἐκλάμποντα φωτὸς Κυρίου / καὶ τοῦ πόλου μίμημα τὸν 
δόμον βλέπω. / τὸ πνεῦμα ῥυπῶν, στῆθι τῆς πύλης ἄπο· / τὸν νοῦν δὲ λαμπρός, φαιδρὸς ὢν τὴν καρδίαν, /  ἴθι, 
πρόβαινε φωτὶ φῶς προσλαμβάνων / πρὸς ναὸν ἁγνὸν ναὸς ἐμψυχωμένος. / Eἰς ἓν τὰ κάλλη τῶν ὅλων 
ἠθροισμένα / ἄστρων, θαλάσσης, ἀέρος, γῆς καὶ πόλου / ὧδε βλέπων, ἄνθρωπε, μὴκάμοιςβλέπων. / Εἰ πάντα 
κάλλη γῆς ὁμοῦ τε καὶ πόλου / καὶ πᾶσαν ὕλην τιμίαν ποθεῖς βλέπειν, / ἀφεὶς τὰ πολλὰ γῆς περιτρέχειν πλάτη, 
/ λιπὼν τὰ μακρὰν οὐρανοῦ ζητεῖν βάθη / ἐνταῦθα πάντα συνδραμόντα μοι σκόπει, / τὸ τῶν ὅλων μίμημα, τὸν 
μικρὸν δόμον. / ἀὴρ μὲν οὗτος, ἄλλ<ος> αἰθὴρ  ἐν φάει, / λίθων δὲ τούτων ἡ διαυγὴς λειότης / ἄλλη δοκεῖ 
θάλασσα κυμάτων ἄνευ / ὡς ἐν γαλήνῃ νῦν κατεστορεσμένη. / αὐγὴ δὲ τούτων κιόνων καὶ λευκότης / καὶ συχνὸν 
ἀστράπτουσα χροιᾶς τερπνότης, / ὡς οἷα ῥεῖθρον ἐκτακείσης χιόνος / λαμπρόν, διειδές, ἀψοφητί πως ῥέον / 
ὡς πρὸς θάλασσαν ἄλλην ἐμβάλλει κάτω / τοῖς ἐξαποστίλβουσιν ἐν πάτῳ λίθοις. / αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καὶ τὰ τῆς 
γῆς, εἰ θέλοις, / αὐτῶν σκόπει μοι χρωμάτων τὸ ποικίλον / καὶ τῶν γραφῶν τὸ κάλλος, ἄλλον ἐνθάδε / λειμῶνα 
γραπτόν, ἐκ τέχνης εἰργασμένον, / ἄνθη κομῶντα μὴ παρανθοῦντα χρόνῳ. / εἰ δὲ πρὸς αὐτοὺς οὐρανοῦ τοὺς 
ἀστέρας / ἢ σφαῖραν αὐτὴν τοῦ πόλου ποθεῖς βλέπειν, / τεῖνον σὸν ὄμμα· τμῆμα δὲ σφαίρας βλέπε / ἄνωθεν 
χρυσοῦν φῶς ἀπαστράπτoν μέγα, / οὗ συνδραμοῦσα πᾶσα χροιὰ ψηφίδων, / ὡς ἓν τελοῦσα σῶμα 
συντεθειμένον / ἔναστρον ἢ πάμφωτον ᾐωρημένον, / ὡς εἴπερ ἦν τὸ σύμπαν οὐρανοῦ πλάτος / πάγχρους  τις 
ἀστὴρ εἷς διαυγάζων μόνος. / κόσμος μὲν οὕτω· πᾶν καλὸν τέρπου βλέπων. Ιωάννης Γεωμέτρης, Ιαμβικά 
Ποιήματα. Κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια, red. Μ. Τωμαδάκη, Θεσσαλονίκη 2014, 149–151, s. 152–154 
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Widzę niematerialne światła, płonące niczym ogień przed bramą, także świecącą lampę 

światła Pana, jak również przybytek [jako] obraz niebios. Mając duszę nieczystą, trzymaj się z 

dala od bramy, będąc jednak promiennym i radosnym w sercu, idź śmiało naprzód – by przyjąć 

światło od światła – do czystej świątyni, [ty, który jesteś] żywą świątynią. Człowieku, oglądając 

tu, w jednym [miejscu] zgromadzone wszelkie piękno: gwiazd, morza, powietrza, ziemi i nieba, 

nie możesz znużyć się patrzeniem. Jeśli pragniesz oglądać wszystkie piękności ziemi razem z 

tymi [charakterystycznymi dla] nieba oraz wszelkiej cennej materii, odstąp od przemierzania 

wielkich połaci ziemi, porzuć poszukiwania odległego bezkresu nieba. Rozejrzyj się, proszę, po 

wszystkim, co tutaj zgromadzono – w tym małym przybytku, obrazie całego [wszechświata]. 

Oto jest powietrze, inne niebo w blasku, a prześwitująca gładkość tych kamieni wydaje się 

innym morzem bez fal, teraz rozpościerającym się jak w czas pogody. Połysk i jasność tych 

kolumn oraz niezwykle migotliwy urok powierzchni: niczym przejrzysty strumień ze 

stopionego śniegu, czysty, płynący jak gdyby bezdźwięcznie – u dołu wpada, jak do innego 

morza, na błyszczące kamienie na posadzce. To zaś sama ziemia oraz to, co [jest na] ziemi, jeśli 

chcesz, popatrz, proszę, na różnorodność ich barw oraz na piękno tych przedstawień: tutaj 

ukazana [jest] inna łąka, wykonana za sprawą sztuki, przystrojona kwieciem i nie podlegająca 

upływowi czasu. A jeśli pragniesz spoglądać na same gwiazdy nieba lub samą sferę niebieską, 

wytęż swe oczy [i] popatrz w górę na złotą część sfery: na bijące wielkie światło, gdzie zbierają 

się wszelkie barwy tesser – ułożone jakby w doskonałe ciało – pośród gwiazd lub zawieszoną 

pełną światła, jak gdyby na całej powierzchni nieba była jakaś jedna tylko świecąca gwiazda o 

wszystkich barwach. Oglądając w ten sposób wszechświat, zachwycaj się wszelkim pięknem. 

Ekfraza ta nie dotyczy jedynie zewnętrznego wyglądu świątyni, ponieważ opis tego 

aspektu budowli przeplatany jest symboliczną interpretacją. Właściwie jest on tylko 

pretekstem do uświadomienia odbiorcom istoty rzeczywistego piękna: jak światło materialne 

jest obrazem tego niematerialnego (Ἄυλα φῶτα πυρφλόγα πρὸ τῆς πύλης| / καὶ λύχνον 

ἐκλάμποντα φωτὸς Κυρίου), tak też cały kościół został uznany jako obraz nieba (καὶ τοῦ πόλου 

μίμημα τὸν δόμον βλέπω)447, gdzie wielobarwna marmurowa dekoracja stanowi odpowiednik 

 
[dysertacja doktorska]. Por. Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecae regiae Parisiensis, t. 4, red. J.A. 
Cramer, Oxford 1841, s. 306–307; Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova, t. 3, 
red. E. Cougny, Paris 1890, 299–300 [Anthologiae Graecae appendix. Epigrammata demonstrativa; jedynie 10 
pierwszych wersów]. 
447 Tego rodzaju porównanie pojawia się także w innych tekstach, por. m.in. Ἐκκλησία ἐστὶν ἐπίγειος οὐρανός; Il 
commentario liturgico di S. Germano…, 1.9. Εἰς ναὸν τοῦ Σωτῆρος. Ὡς τοῦ πόλου μίμημα τὸν δόμον βλέπων ἐξ 



216 
 

różnorodności ziemi, a koncha ze złotymi tesserami rozświetlonego nieba. Piękno świątyni 

zapowiada więc prawdziwe, idealne piękno niebios, siedziby Boga. 

Warto zauważyć, że podobne porównanie znajdujemy też znacznie wcześniej, na 

przykład w Μυσταγωγία Maksyma Wyznawcy (ok. 580 – 662), gdzie stwierdził on, że kościół 

stanowi także obraz całego świata: sanktuarium odpowiada niebu, nawa zaś – ze względu na 

piękno – ziemi: Ponadto mawiał448, że święty kościół Boga sam w sobie jest symbolem samego 

świata zmysłowego, ma bowiem boskie sanktuarium jako niebo, a jako ziemię piękno nawy. 

Na tej samej zasadzie ma się świat do kościoła, ponieważ ma niebo odpowiadające 

sanktuarium oraz ozdobę na ziemi odpowiadającą nawie (Καὶ αὖθις μόνου τοῦ αἰσθητοῦ 

κόσμου καθ’ ἑαυτὸν τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν εἶναι σύμβολον ἔφασκεν, ὡς οὐρανὸν μὲν 

τὸ θεῖον ἱερατεῖον ἔχουσαν, γῆν δὲ τὴν εὐπρέπειαν τοῦ ναοῦ κεκτημένην. Ὡσαύτως δὲ καὶ 

τὸν κόσμον ὑπάρχειν Ἐκκλησίαν· ἱερατείῳ μὲν ἐοικότα τὸν οὐρανὸν ἔχοντα, ναῷ δὲ τὴν κατὰ 

γῆν διακόσμησιν)449. Pozostałą część utworu Geometres poświęcił na opis przedstawienia w 

konsze apsydy, gdzie – według jego relacji – ukazano tronującego Chrystusa, któremu 

towarzyszą Maria, Jan Chrzciciel, a także serafiny i cherubiny, co można uznać za połączenie 

scen Maiestas Domini i Deesis450. Same zaś przytoczone wersy dotyczą marmurowej okładziny 

oraz złotych mozaik – zapewne wskazują one na tło dla przedstawień w konsze. 

 
οὐρανοῦ κάτεισι Χριστὸς σὺν φίλοις· πίστις δὲ πείθει ταῦτα σὺν Γεωργίῳ. Ἢ καὶ πόλον τέθεικε τόνδε τὸν δόμον· 
ἔργον δὲ χειρὸς ταῦτα μὴ πιστευτέον; Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis…, t. 3, 302 
[Anthologiae Graecae appendix. Epigrammata demonstrativa]. ἐπίγειος οὐρανὸς ἔναι ἡ ἐκκλησία, καὶ οὐρανὸς 
πολύφωτος; Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, red. I. Bekker, Bonn 1849, s. 203, 3 (Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae 32), [Manuel Malaxus, Historia politica Constantinopoleos (a 1454 usque ad 
1578 annum Christi)]. 
448 Maksym w swym traktacie powołuje się na wielkiego starca, którego wiedzę jedynie przekazuje. Wśród 
badaczy nie ma zgodności, czy jest to konkretna postać (np. św. Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy), czy też mamy 
do czynienia z fikcją literacką; zob. Maximus Confessor, The Church’s Mystagogy, w: Maximus Confessor, Selected 
Writings, przeł. G.C. Berthold, wstęp. J. Pelikan, przedmowa I.-H. Dalmais, New York 1985, przyp. nr 4, s. 215 (The 
Classics of Western Spirituality). 
449 Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti, red. R. Cantarella, Firenze 1931, 3 [Mystagogia]. Por. Κατὰ 
δευτέραν δὲ θεωρίας ἐπιβολήν, τοῦ σύμπαντος κόσμου τοῦ ἐξ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων οὐσιῶν ὑφεστῶτος εἶναι 
τύπον καὶ εἰκόνα τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν ἔφασκεν, ὡς τὴν αὐτὴν αὐτῷ καὶ ἕνωσιν καὶ διάκρισιν 
ἐπιδεχομένην […] ἄλλη πως ὑπάρχων ἀχειροποίητος Ἐκκλησία διὰ ταύτης τῆς χειροποιήτου σοφῶς 
ὑποφαίνεται, καὶ ἱερατεῖον μὲν ὥσπερ ἔχων τὸν ἄνω κόσμον καὶ ταῖς ἄνω προσνενεμημένον δυνάμεσι, ναὸν 
δέ, τὸν κάτω καὶ τοῖς δι’ αἰσθήσεως ζῇν λαχοῦσι προσκεχωρημένον.; tamże, 2.1–4, 2.24–29. 
450 Zob. W.T. Woodfin, A “Majestas Domini” in Middle-Byzantine…, s. 47–51. Zob. także Ch. Walter, A New Look 
at the Byzantine Sanctuary Barrier, „Revue des études byzantines” 1993, 51, s. 203–228; A. Cutler, Under the 
Sign of the Deēsis. On the Question of Representativeness in Medieval Art and Literature, „Dumbarton Oaks 
Papers” 1987, 41, s. 145–154; Ch. Walter, Bulletin on the Deësis and the Paraclesis, „Revue des études 
byzantines” 1980, 38, s. 261–269; ten sam, Two Notes on the Deësis, „Revue des études byzantines” 1968, 26, s. 
311–336. Z datowanych na IX wiek mozaik w kościele klasztoru Studiosa (ufundowanego przed 454 r.) zachował 
się fragment, który przedstawia część postaci identyfikowanej zwykle z Matką Boską (ob. w Atenach w Muzeum 
Benaki). Ze względu na pozę wskazuje się, że mogła stanowić cześć kompozycji Deesis; A. Drandaki, Fragment of 
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 Bizantyńskie ekfrazy dotyczące dzieł sztuki dowodzą, jak wskazano na początku, 

szczególnego upodobania do różnobarwnych i połyskujących materiałów, co określono – 

korzystając z terminu zaproponowanego przez Robertsa (jeweled style) – mianem „estetyki 

jubilerskiej”. Ich lektura zaś uświadamia, że bizantyńscy autorzy postrzegali złoto za tylko 

jeden z elementów dekoracyjnych, na powierzchniach których za sprawą światła powstawały 

olśniewające wrażenia wizualne. Nierzadko też można było się przekonać, że najpiękniejsze 

efekty wiązali nie ze złotem – dającym niekiedy trudny do zniesienia oślepiający blask – ale z 

wielobarwnymi kamieniami, zarówno – mówiąc najogólniej – marmurami, jak i klejnotami, do 

których zresztą często były porównywane te pierwsze. Może się to wydawać nieco 

zaskakujące, ale ze źródeł jasno wynika, że często poświęcano im wiele uwagi, złoto zaś zwykle 

omawiano dość pobieżnie. 

W kontekście kamiennych okładzin znamienny jest przykład poetyckiej ekfrazy 

konstantynopolitańskiego kościoła Mądrości Bożej Pawła Silencjariusza. Jego opis marmurów 

wykorzystanych w dekoracji tej świątyni jest obszerny i bardzo szczegółowy, ponieważ nie 

sprowadza się jedynie do ogólnego podkreślenia ich zróżnicowanej kolorystyki oraz niezwykłej 

połyskliwości. W rezultacie zaś niemal wszystkie kamienie można dokładnie rozpoznać oraz 

przyporządkować poszczególnym miejscom w kościele451. U Silencjariusza znajdujemy 

wyjątkowe połączenie kunsztownej poezji z dużą dozą konkretnych informacji podanych w 

bardzo erudycyjnej formie, co zresztą charakterystyczne dla całego utworu452: 

 
a Mosaic with the Virgin, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, 
red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 47, nr 13. 
451 Zob. N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 97–109, 241–243. 
452 καὶ τίς ἐριγδούποισι χανὼν στομάτεσσιν Ὁμήρου / μαρμαρέους λειμῶνας ἀολλισθέντας ἀείσει / ἠλιβάτου 
νηοῖο κραταιπαγέας περὶ τοίχους / καὶ πέδον εὐρυθέμειλον; ἐπεὶ καὶ χλωρὰ Καρύστου / νῶτα μεταλλευτῆρι 
χάλυψ ἐχάραξεν ὀδόντι / καὶ Φρύγα δαιδαλέοιο διέθρισεν αὐχένα πέτρου , / τὸν μὲν ἰδεῖν ῥοδόεντα, 
μεμιγμένον ἠέρι λευκῷ, / τὸν δ’ ἅμα πορφυρέοισι καὶ ἀργυφέοισιν ἀώτοις / ἁβρὸν ἀπαστράπτοντα. πολὺς δ’ 
εὐπήχεϊ Νείλῳ / φορτίδα πιλήσας ποταμίτιδα λᾶας ἀνίσχων / πορφύρεος λεπτοῖσι πεπασμένος ἀστράσι λάμπει. 
/ καὶ χλοερὸν λάϊγγος ἴδοις ἀμάρυγμα Λακαίνης / μάρμαρά τε στράπτοντα πολυπλάγκτοισιν ἑλιγμοῖς, / ὅσσα 
φάραγξ βαθύκολπος Ἰασσίδος εὗρε κολώνης, / αἱμαλέῳ λευκῷ τε πελιδνωθέντι κελεύθους / λοξοτενεῖς 
φαίνουσα, καὶ ὁππόσα Λύδιος ἀγκὼν / ὠχρὸν ἐρευθήεντι μεμιγμένον ἄνθος ἑλίσσων. / ὅσσα Λίβυς φαέθων, 
χρυσέῳ σελαγίσματι θάλπων, / χρυσοφανῆ κροκόεντα λίθων ἀμαρύγματα τεύχει / ἀμφὶ βαθυπρήωνα ῥάχιν 
Μαυρουσίδος ἄκρης· / ὅσσα τε Κελτὶς ἀνεῖχε βαθυκρύσταλλος ἐρίπνη / χρωτὶ μέλαν στίλβοντι πολὺ γλάγος 
ἀμφιβαλοῦσα / ἔκχυτον, ᾗ κε τύχῃσιν, ἀλώμενον ἔνθα καὶ ἔνθα· / ὅσσα τ’ Ὄνυξ ἀνέηκε διαυγάζοντι μετάλλῳ / 
ὠχριόων ἐρίτιμα, καὶ Ἀτρακὶς ὁππόσα λευροῖς / χθὼν πεδίοις ἐλόχευσε καὶ οὐχ ὑψαύχενι βήσσῃ, / πῇ μὲν ἅλις 
χλοάοντα καὶ οὐ μάλα τῆλε μαράγδου, / πῇ δὲ βαθυνομένου χλοεροῦ κυανώπιδι μορφῇ· / ἦν δέ τι καὶ χιόνεσσιν 
ἀλίγκιον ἄγχι μελαίνης / μαρμαρυγῆς, μικτὴ δὲ χάρις συνεγείρετο πέτρου . / […] πᾶν δὲ πέδον στορέσασα 
Προκοννήσοιο κολώνη / ἀσπασίως ὑπέθηκε βιαρκέϊ νῶτον ἀνάσσῃ · / ἠρέμα δὲ φρίσσουσα διέπρεπε Βοσπορὶς 
αἴγλη / ἀκροκελαινιόωντος ἐπ’ ἀργεννοῖο μετάλλου. Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae…, 617–646, 
664–667 [Descriptio Sanctae Sophiae]. W przekładzie na język polski dostępny jest jedynie niewielki wybór 
wersów jedynie z opisu kościoła Mądrości Bożej (Descriptio Sanctae Sophiae liczy łącznie 1029 wersów), zob. 
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A kto, nawet opisując grzmiącymi słowy Homera, wysławi marmurowe łąki okrywające 

potężne mury wzniosłej świątyni oraz [jej] rozległą posadzkę? Skoro zielone płyty z Karystos453 

wyciosało ostrzem twarde żelazo, rozłupało też cętkowany kamień skalistej Frygii454: bywa on 

różowy pomieszany z bielą albo piękny połyskuje purpurowymi i srebrzystymi żyłkami. 

Mnóstwo [jest] też porfiru455 – który to kamień, [gdy zostanie] przydźwigany, stanowi ciężki 

ładunek rzecznej łodzi na Nilu o licznych odnogach – a błyszczy on [niczym] nakrapiany 

drobnymi gwiazdkami. Możesz też zobaczyć jasnozielony połysk kamienia z Lakonii456, jak 

również lśniące marmury o falistych żyłkach – odkrył je głęboki jar góry Iassidos – ukazujące 

ciągnące się ukośnie pasma barwy krwi oraz bladej bieli457, a także jakże wspaniałe: [kamień] 

z lidyjskiego przylądka pokryty żyłkami i kwitnący na jasnożółto, pomieszany też z 

czerwienią458, jak również pielęgnowany złocistym światłem kamień z Libii459, błyszczący 

niczym połyskujące złote krokusy i powstały po obu stronach wysokich grzbietów 

mauretańskiej góry, także ten czarny o błyszczącej powierzchni, którego znosi skuta lodem 

celtycka grań i który w wielu miejscach pokryła [jak gdyby] mnóstwem mleka460, też jasny 

onyks461, który daje blask drogocennego metalu, oraz ten, który zrodziła ziemia Atraks – nie 

ten z wysoko położonego wąwozu, lecz ten z poziomu równiny – a który gdzieniegdzie mocno 

 
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wybrał i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1978, 
s. 184–188 (Historia Doktryn Artystycznych. Wybór tekstów 1.1); Paweł Silencjariusz, Illuminacja kopuły kościoła 
Mądrości Bożej, przeł. A. Szastyńska-Siemion, w: Muza chrześcijańska. Poezja grecka od II do XV wieku, wstęp, 
wybór, red. M. Starowieyski, Kraków 2014, s. 177–178 (Ojcowie Żywi 19), (I wyd. Kraków 1995). 
453 Marmor Caristium (cipollino); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 241; M.C. Marchei, Cipollino, 
w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 202–203 (Materiali della Cultura Artistica 1). 
454 Marmor Phrygium / Synnadicum / Docimenium (pavonazzetto); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, 
s. 241; M.C. Marchei, Pavonazzetto, w: Marmi antichi…, s. 264–265. Zob. także J. Röder, Marmor Phrygium. Die 
antiken Marmorbrüche von Iscehisar in Westanatolien, „Jahrbuch des Deutschen Archaäologischen Instituts” 
1971, 86, s. 253–312. 
455 Porphyrites (porfido rosso); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 241; M.C. Marchei, Porfido rosso, 
w: Marmi antichi…, s. 274. 
456 Lapis Lacedemonius (porfido verde di Grecia o serpentino); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 
242; M.C. Marchei, Porfido verde di Grecia o serpentino, w: Marmi antichi…, s. 279–281. 
457 Marmor Carium / Iassense (cipollino rosso); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 242; M.C. 
Marchei, Cipollino rosso, w: Marmi antichi…, s. 207. Zob. także L. Lazzarini, “Rosso Antico” and Other Red Marbles 
Used in Antiquity. A Characterization Study, w: Marble. Art Historical and Scientific Perspective on Ancient 
Sculpture. Papers Delivered at a Symposium Held at the J. Paul Getty Museum, April 28–30, 1988, red. M. True, 
J. Podany, Malibu 1990, s. 240. 
458 Być może breccia corallina; N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 242; A. Sironi, Breccia corallina, 
w: Marmi antichi…, s. 166–167. 
459 Marmor Numidicum (giallo antico); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 242; M.C. Marchei, Giallo 
antico, w: Marmi antichi…, s. 214–215. 
460 Marmor Celticum (bianco e nero antico); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 242; M.C. Marchei, 
Bianco e nero antico, w: Marmi antichi…, s. 154–156. 
461 Lapis onyx (egipski alabaster); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 243; M.C. Marchei, Alabastro 
egiziano o cotognino, onice, w: Marmi antichi…, s. 140–141. 
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się zieleni, nie inaczej niż szmaragd, gdzieniegdzie zaś przybiera barwę głębokiej zieleni, 

niezwykle ciemnej, bywa też z [plamkami] przypominającymi śnieg – [rozmieszczonymi] obok 

połyskujących czarnych – tak że [mamy] różnorodny wdzięk połączony w [jednym] 

kamieniu462. […] Góry Prokonezu463 chętnie poddały życiodajnej Królowej464 stoki, żeby pokryć 

całą posadzkę, ozdobę stanowi też wdzięcznie błyszczący i wypolerowany kamień Bosforu465: 

czarny kamień z [dodatkiem] bieli. 

Pochwała dla okładzin i posadzki – wykonanych z marmurów z wielu krain, dzięki 

czemu świątynia mogła być obrazem całego świata także ze względu na różne pochodzenie 

materiałów, z których ją zbudowano – opiera się na wskazaniu rozmaitych barw oraz 

połyskliwości kamieni. Na przykład marmur numidyjski (marmor Numidicum, giallo antico) 

porównano do złocistych krokusów (χρυσοφανῆ κροκόεντα λίθων ἀμαρύγματα), ten 

szczególny połysk miał on zaś zawdzięczać słońcu pielęgnującemu go w Libii swymi złocistymi 

promieniami (ὅσσα Λίβυς φαέθων, χρυσέῳ σελαγίσματι θάλπων). 

Wykorzystane w dekoracji kamienie autor porównał też do łąki (μαρμαρέους 

λειμῶνας), zestawienie to ma jednak starszy rodowód, jako prawzór można bowiem odnaleźć 

u Lukiana w Περὶ τοῦ οἴκου466. On jednak do kwitnącej łąki porównał nie marmury, ale freski, 

przy czym uznał je za przewyższające prawdziwe kwiaty – które więdną – ponieważ ich barwy 

 
462 Marmor Thessalicum / Atracium (verde antico); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, s. 243; M.C. 
Marchei, Verde antico, w: Marmi antichi…, s. 292–293. 
463 Marmor Proconnesium (marmo di Proconneso, marmo cipolla); N. Schibille, Hagia Sophia and the Byzantine…, 
s. 243; M.C. Marchei, Marmo di Proconneso, Marmo Cipolla, w: Marmi antichi…, s. 252. Zob. także A. Nusin, The 
Proconnesian Production of Architectural Elements in Late Antiquity, Based on Evidence from the Marble 
Quarries, w: Constantinople and its Hinterland. Papers from the Twenty-Seventh Spring Symposium of Byzantine 
Studies, Oxford, April 1993, red. C. Mango, G. Dagron, Aldershot 1995, s. 263–288 (Publications of the Society for 
the Promotion of Byzantine Studies 3). 
464 W oryginale występuje rzeczownik ἄνασσα (żeńska forma od ἄναξ) oznacza: królowa, pani. Był on często 
stosowany w odniesieniu do bogiń, tu zaś odnosi się do kościoła Mądrości Bożej, ἐκκλησία bowiem też jest 
rodzaju żeńskiego. 
465 Być może czarny marmur z Bitynii; C. Mango, The Art of the Byzantine Empire…, przyp. nr 149, s. 86. Z drugiej 
strony jednak wiadomo, że posadzkę w kościele Mądrości Bożej właściwie w całości wykonano z marmuru 
prokonezyjskiego. Jedynie w nawie znajdują się zielone pasy z marmuru tesalskiego. Trudno więc jednoznacznie 
ocenić, do jakiego dokładnie kamienia odniósł się autor. Można jednakże zauważyć, że opisując marmur tesalski 
posłużył się przymiotnikiem „κυανώπης” – który dosłownie oznacza „o ciemnych oczach” – wskazując, że jego 
zieleń może być tak ciemna. Zob. E. Irwin, Colour Terms in Greek Poetry, Toronto 1974, s. 79–110. Zob. także G.P. 
Majeska, Notes on the Archeology of St. Sophia at Constantinople. The Green Marble Bands on the Floor, 
„Dumbarton Oaks Papers” 1978, 32, s. 299–308; R.J. Mainstone, Hagia Sophia. Architecture, Structure and Liturgy 
of Justinian’s Great Church, London 1997, s. 226, il. 250 (I wyd. London 1988). Zob. także F. Barry, Walking on 
Water. Cosmic Floors in Antiquity and the Middle Ages, „The Art Bulletin” 2007, 89, 4, s. 627–630, 632–634.  
466 Lucian, Phalaris. Hippias or The Bath…, 9 [The Hall]. Por. Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 46, 
737.48–740.6 [De sancto Theodoro]. Zob. także Z. Newby, Testing the Boundaries of Ekphrasis. Lucian on the Hall, 
„Ramus” 2002, 31, 1–2, s. 126–135.  
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zachowują świeżość i nie poddają się łatwo upływowi czasu467. Motyw ten, jak się wydaje, do 

marmurowych okładzin zaczęto odnosić właśnie w VI wieku468. W tym wczesnym okresie 

natrafiamy na niego między innymi u Prokopiusza469, a także w inskrypcji470 wyrytej w środku 

i na zewnątrz kościoła świętego Polieukta w Konstantynopolu powstałego w latach 524–527 

jako fundacja patrycjuszki Juliany Anicji (ok. 461 – ok. 527)471. Okazał się on wyjątkowo trwały, 

ponieważ często wykorzystywano go przez następne wieki, do końca istnienia Bizancjum, stale 

bowiem podkreślano piękno różnorodnych kamieni zdobiących wnętrza472, niekiedy nawet 

bez najmniejszego odniesienia do złota, którego obecności można się tylko domyślać. Tak jest 

choćby w poemacie Εἰς ἑαυτὸν ἔτι μετὰ τὴν τροπὴν τῆς κατ’ αὐτὸν τύχης Teodora Metochitesa 

(1270–1332), w którym rozważał on zmienne koleje losu, a także z nostalgią wspominał swój 

pałac – ograbiony przez tłum, gdy stracił wpływy po detronizacji Andronika II Paleologa (1282–

1328). W siedzibie tej mieściła się także kaplica473: 

 
467 W tekście pojawia się sformułowanie τοίχων γράμματα, w scholiach znajdujemy jednak wyjaśnienie, że chodzi 
o przedstawienia malarskie, zob. Scholia in Lucianum, red. H. Rabe, Leipzig 1906, 10.8 [Περὶ τοῦ οἴκου]. 
468 Zob. H. Maguire, Nectar & Illusion. Nature in Byzantine Art and Literature, Oxford 2016, s. 121–122 (Onassis 
Series in Hellenic Culture), (I wyd. Oxford 2012). 
469 Zob. Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis, t. 4, 1.1.59–60. 
470 Zob. Anthologia Graeca, t. 1, red. H. Beckby, München 1965, 1.10.60–69 [przekład na j. polski: P.Ł. Grotowski, 
Aneks. I. Justynian i Hagia Sofia (Aed. 1,1,20–78), w: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach…, s. 272–273]. 
471 Zob. C.L. Connor, The Epigram in the Church of Hagios Polyeuktos in Constantinople and Its Byzantine 
Response, „Byzantion” 1999, 69, s. 479–527; L. James, “And Shall These Mute Stones Speak?” Text as Art, w: Art 
and Text…, s. 188–206. Zob. także M. Harrison, A Temple for Byzantium. The Discovery and Excavation of Anicia 
Juliana’s Palace Church in Instanbul, London 1989, s. 15–41. 
472 Zob. np. Ἐπέχρωσε δὲ καὶ ζωγράφος τὰ ἄνθη τῆς τέχνης ἐν εἰκόνι διαγραψάμενος, τὰς ἀριστείας τοῦ 
μάρτυρος, τὰς ἐνστάσεις, τὰς ἀλγηδόνας, τὰς θηριώδεις τῶν τυράννων μορφὰς, τὰς ἐπηρείας, τὴν φλογοτρόφον 
ἐκείνην κάμινον, τὴν μακαριωτάτην τελείωσιν τοῦ ἀθλητοῦ, τοῦ ἀγωνοθέτου Χριστοῦ τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς 
τὸ ἐκτύπωμα, πάντα ἡμῶν ὡς ἐν βιβλίῳ τινὶ γλωττοφόρῳ διὰ χρωμάτων τεχνουργησάμενος, σαφῶς διηγόρευσε 
τοὺς ἀγῶνας τοῦ μάρτυρος, καὶ ὡς λειμῶνα λαμπρὸν τὸν νεὼν κατηγλάϊσεν· οἶδε γὰρ καὶ γραφὴ σιωπῶσα ἐν 
τοίχῳ λαλεῖν, καὶ τὰ μέγιστα ὠφελεῖν· καὶ ὁ τῶν ψηφίδων συνθέτης, ἱστορίας ἄξιον ἐποίησε τὸ πατούμενον 
ἔδαφος. Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 46, 737.48–740.6 [Gregorius Nyssenus, De sancto 
Theodoro]. ζῶναι γὰρ οὕτω μαρμάρων καλύπτουσιν εὐαρμόστως τὸν τοῖχον οὕτω μὲν ἔχουσαι τῆς ἁρμονίας ὡς 
ἔργον νομίζεσθαι φύσεως, οὕτω δὲ πεποικιλμέναι χρόαις ἐμφύτοις ὡς μηδὲν ἀπᾴδειν χειροποιήτου γραφῆς· 
ὥστε καὶ ζωγράφων παῖδες, οἷς ἐπιμελὲς τὰ κάλλιστα τῶν ὄντων ἐκλεξαμένοις εἰκάζειν, εἴ που δέοιντο κιόνων 
εἰς μίμησιν ἢ πλακῶν ἀγλαΐας – εἶδον γὰρ ἐν γραφῇ τοιαῦτα πολλά – καλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε 
παραδειγμάτων. Choricii Gazaei opera, red. R. Foerster, E. Richtsteig, Leipzig 1929, 2.2.40 [ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ 
ΜΑΡΚΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΓΑΖΗΣ. ΛΟΓΟΣ βʹ]. 
473 […] ἐν δέ οἱ νηὸς ὅραμ’ ἐρατεινὸν / κάλλεΐ θ’ ὥραν ἰδεῖν πᾶσαν ἀγλαὸς ἠδὲ πεποίθων / οἰκοδομήμασί κεν 
κρατεροῖσι λίθοις τ’ ἐϋξέστοις / ἄλλοις μάλ’ ἐπεοικότ’ ἀραρόσι μίμνεν ἄσειστα, / ἠδέ τε κιόνεσσ’ ἔνδοθι 
τοὔροφον εὖγ’ ἀνέχουσι, / ἠδ’ ἔξωθι περισταδὸν ἀμφὶ προύνα’ ἱμερτὰ / κύκλοσ’ ἑλίσσουσι, χάρμ’ οὑράαν, 
στιλπνοτάτοισι· / σὺν δ’ ἑτέροισι μαρμαρέοισι δάπεδον ἅπαν / ἔνδοθί τ’ ἔκτοθί τε πρανεέσσιν ἴφ’ αἰγλήεσσι / 
ποικίλ’ ὑφαίνουσι ῥὰ πολυχρόοις διατμαδὸν / σὺν δέ τ’ ἀνασταδὸν ὄρθια δι’ ἄρ’ ἕκαστα κύκλῳ. / ἐν μὲν ἔην ἄρ’ 
ἐμῇσι δόμοισ’ ὅδε τοῖος νηός. Theodore Metochites’ Poems to ‘Himself’, red. J. Featherstone, Vienna 2000, 
19.165–176 (Byzantina Vindobonensia 23). 
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Była w nim kaplica – wspaniały widok, o każdej porze olśniewający pięknem – wsparta na 

mocnej konstrukcji z dobrze dopasowanych kamieni, mocno ze sobą połączonych, zdawała się 

więc stać niezachwiana. Wewnątrz kolumny należycie dźwigały dach, a na zewnątrz ze 

wszystkich stron dookoła otaczały cudowny dziedziniec – to przyjemność patrzeć na nie, tak 

niezwykle połyskujące. Cała zaś posadzka – tak wewnątrz, jak i na zewnątrz – z rozmaitych 

marmurów: ułożonych [na ziemi] i błyszczących, wzorzystych, [dobrze] skomponowanych i 

wielobarwnych, które wszystkie ustawiono też dookoła pionowo. Taka była kaplica w moim 

pałacu. 

Metochites w tej bardzo krótkiej ekfrazie nie wyszedł poza stwierdzenia dobrze znane 

z wcześniejszej literatury, zasadniczo więc – jak często bywało – opisał budowlę, właściwie nic 

konkretnego o niej nie mówiąc. By jednak podkreślić wspaniałość architektury, wymienił 

połyskujące kolumny (στιλπνοτάτοισι) oraz posadzkę i okładzinę z marmurów: błyszczących 

(αἰγλήεσσι), wzorzystych (ποικίλ’) i wielobarwnych (πολυχρόοις). Pod względem estetycznym 

więc niezmiennie ceniona była różnorodność (ποικιλία), którą w najpełniejszy sposób 

cechowały się kamienie. 

 Złoto – w relacji bizantyńskich autorów – to blask, z natury powiązany ze światłem 

naturalnym lub sztucznym, ale także barwa, choć kwestii tej poświęcano mniej uwagi, 

ponieważ pod względem kolorystycznym znacznie bardziej wychwalano marmury oraz 

kamienie szlachetne, porównywane do ukwieconych łąk. Mimo to można wskazać na 

przywoływaną już homilię cesarza Leona VI, gdzie wyjaśnił on przyczynę zastosowania w 

świątyni złotych kostek mozaikowych474: 

Następnie zaś wklęsłe [powierzchnie] całego kościoła oraz łuki, na których wspiera się 

sklepienie, pokryte są przedstawieniami różnych sług należących [do Boga], wszystkie 

wykonano z kostek pokrytych złotem, tutaj zaś dostrzegając pożyteczność złota, rzemieślnik 

posłużył się [nim] obficie. Chciał bowiem za pomocą dodatku złota obrazy te nasycić takim 

 
474 Ἐφεξῆς δὲ τοῦ ὅλου τοῦ ναοῦ κύτους καὶ τῶν αἷς ἀνέχεται ἁψίδων ὁ ὄροφος, τῶν ἄλλων οἰκείων 
ἀνεστήλωνται θεραπόντων εἰκόνες, πᾶσαι ψηφῖδος χρυσῷ ἀλειφομένης πεποιημέναι, ἐνταῦθα τὸ χρήσιμον τοῦ 
χρυσοῦ κατιδόντος τοῦ τεχνίτου καὶ ἀφθόνως χρησαμένου. Ἐβουλήθη γὰρ ταῖς εἰκόσι τῇ τοῦ χρυσοῦ μίξει 
τοιοῦτον ἐνθεῖναι κάλλος, οἷον εἰκὸς ἀμφιέννυσθαι τοὺς βασιλέως πλησίον, ἄλλως τε δὲ καὶ πρὸς τὸ γράψαι 
τοῖς μέλεσιν ἀρετῆς χρῶμα τὴν ἐκ τοῦ χρυσοῦ κατενόησεν χρησιμεύουσαν ὠχρότητα. Leonis VI Sapientis 
Imperatoris…, 31.70–78. 
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pięknem, jakie charakteryzuje stroje świty cesarza, ponadto uznał bladość złota za kolor 

przydatny do ukazania doskonałości u [świętych] osób. 

Cesarz wskazał tu, że blada (ὠχρότητα) barwa złota barwa przywodzi na myśl stroje 

cesarskiego dworu (εἰκὸς ἀμφιέννυσθαι τοὺς βασιλέως πλησίον) oraz że jest odpowiednia dla 

wizerunków świętych, zwłaszcza dla podkreślenia ich szlachetności (πρὸς τὸ γράψαι τοῖς 

μέλεσιν ἀρετῆς χρῶμα τὴν ἐκ τοῦ χρυσοῦ κατενόησεν χρησιμεύουσαν ὠχρότητα). W tym 

kontekście warto zwrócić uwagę także na krótki utwór Eugeniosa z Palermo (ok. 1130–1202) 

poświęcony obrazowi świętego Jana Chryzostoma: Złota zarówno twoja barwa – ze wszech 

miar błogosławiony – jak i usta: one bowiem wypowiadają dla nas złote słowa, a nazwa wzięta 

od czynów, co do zaś drugiej kwestii, bladość przedstawia ascetyczną świętość, strawiwszy 

bowiem swe ciało postami, zabarwiłeś je bladym kolorem złota (Καὶ χρῶμα χρυσοῦν, 

πάμμακαρ, σοὶ καὶ στόμα· / τὸ μὲν γὰρ ἡμῖν ἐκχέον χρυσοῦς λόγους / τὴν κλῆσιν ἀπήνεγκεν 

ἐκ τῶν πραγμάτων, / τουδὶ τὸ σεμνὸν ὠχρότης διαγράφει· / σὴν σάρκα καὶ γὰρ πυρπολῶν 

ἀσιτίαις / ἔχρωσας αὐτὴν χλωρότητι χρυσίου)475. W tym przypadku poeta dookreślił, że złota 

barwa – ze względu na swą bladość (ὠχρότης, χλωρότης) – pasuje do przedstawienia 

ascetycznego świętego, którego doświadczane postami ciało utraciło żywsze barwy476. 

Tego rodzaju objaśnienie dla stosowania złota w obrazach świętych – jako 

przypominającego swą bladością o ich skromnym życiu – jest tym bardziej interesujące, gdy 

przywołać nadmienione w stanie badań stwierdzenia Otto Demusa oraz Sergiusza S. 

Awierincewa, którzy zwrócili uwagę na to, że złoto mogło uchodzić za wyjątkowo stosowne w 

przypadku przedstawień męczenników, ponieważ jak oni zwycięsko wyszli z ciężkich prób 

 
475 Versus Iambici, red. M. Gigante, Palermo 1964 (Testi e Monumenti 10), 11 [Eugenius Panormitanus, In 
imaginem Chrysostomi]. Por. Ἐκ χρυσίου τὸ σκεῦος, ἡ δὲ στιλπνότης / ἔοικε μᾶλλον ἀστράπτειν [νέον] τρόπον. 
/ Γεγραμμένας φέρει γὰρ ἀριστουργίας / Ῥώμης Μανουὴλ αὐτοκράτορος νέας / τοῦ χρυσοειδοῦς νοῦν ἅμα καὶ 
σαρκίον; Σ. Λάμπρος, Ὁ Μαρκιανός κώδιξ 524, „Νέος Ἑλληνομνήμων” 1911, 8.2, 315.1–6, φ. 180α, s. 172. Εἰς 
τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν Μονομάχον. Ἔχεις τὸ λευκόν· εἰς τί μαργάρων χάρις; / τὸ ξανθὸν αὐχεῖς· χρυσὸς 
ὄντως εἰς μάτην. / πλουτεῖς τὸ φαιδρόν· οἱ λίθοι βάρος μόνον. / κόσμον φέρεις σόν· ἐρρέτω κόσμος νόθος; 
Christophori Mitylenaii versuum…, 54. Zob. także: Εἰς τὸν ἅγιον Χρυσόστομον. Ἢ γλῶσσαν εὑρὼν πῦρ πνέουσαν, 
ζωγράφε, / μόνην ἀφῆκας, εὐλαβηθεὶς τὴν φλόγα; / ἢ πάντα τολμῶν προσγράφεις καὶ τὸ φλέγον; / καὶ 
φθέγγεται μὲν καὶ λαλεῖ παραινέσεις, / ἀλλ’ ἐστὶν ἰσχνόφωνος ἐξ ἀσιτίας. / ἐμὸν τὸ λεῖπον· οὐ γὰρ οὖς 
παρεσχόμην. / νῦν οὖν ὑποσχὼν γνώσομαι τί μοι λέγει. / βαβαῖ· καταφρονεῖν με πείθει τοῦ βίου; Joannis 
Euchaitorum Metropolitae…, 14. 
476 Zob. Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον. Ἐπιπρέπει τις σεμνοποιὸς ὠχρότης / ἐξ ἐγκρατείας τῷ σοφῷ διδασκάλῳ. / ἀλλ’ 
εἰ λαλήσει (ζῆν δοκεῖ γὰρ καὶ τύπος), / τρυφὴ τὸ χρῆμα, φαιδρότης καὶ τερπνότης. / οὐκοῦν τὰ χείλη πρὸς λόγους 
κίνει, πάτερ, / τοὺς καὶ λίθους θέλγοντας· ἀλλὰ μὴ λέγε / ἅπερ διδάσκων εἰς συναίσθησιν ἄγεις· / δάκνειν γὰρ 
οἶδε ταῦτα, κἂν στάζῃ μέλι, / τοὺς ἕλκεσι βρύοντας· ἐξ ὧν στυγνότης, / πρὸς ἣν ἐπαρκεῖς καὶ γραφεὶς οὕτω 
μόνον; Joannis Euchaitorum Metropolitae…, 16. 
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wiary – ponieważ podczas tortur nie wyrzekli się Boga, dzięki czemu po śmierci zostali 

nagrodzeni wiecznością – tak złoto nie poddawało się ogniowi, w którym było stapiane, lecz 

niezniszczone wychodziło z niego zupełnie czyste, a więc doskonałe. Do złota doświadczanego 

w rozpalonym piecu (καὶ ἦν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη ἀλλ’ ὡς ἄρτος ὀπτώμενος ἢ ὡς 

χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρούμενος) został porównany na przykład 

wczesnochrześcijański biskup Smyrny Polikarp (ok. 69 – 156)477. Takie skojarzenia mają swą 

solidną biblijną podstawę478, co tym bardziej wzmacnia możliwość postrzegania złotych teł za 

wizerunkami męczenników – jak na przykład w katholikonie Hosios Lukas – jako 

podkreślających ich ciężkie zmagania, za sprawą których stali się doskonali niczym oczyszczone 

w ogniu złoto. Kwestią do rozważenia w przyszłości pozostaje problem wykonywania ze złota 

relikwiarzy479: czy decydowano się na ten materiał nie tylko ze względu na jego piękno i 

drogocenność, ale także przywołane skojarzenia trudnych doświadczeń świętych z 

przetapianym w ogniu złotem? 

 Piękno złota bywało też wiązane z przepychem, o czym wspomniał choćby Prokopiusz. 

Kwestię tę poruszył także Chorycjusz (491–518) w ekfrazie kościoła świętego Szczepana w 

Gazie: Jeśli dociekliwy widz prześledzi cały [kościół], szukając jakiegoś miejsca wolnego od 

marmuru lub złota, nie znajdzie tu żadnego takiego. Jeśli niektórzy mają kłopot w związku z 

[obfitością] złota oraz okładzin i uciekają ku kamieniom oraz ich wątkom, to dla tych jest 

[możliwość] przyglądania się tym kwestiom na zewnątrz (εἰ δὲ περίεργος θεατὴς πάντα 

διερευνήσεται μαρμάρων ἢ χρυσοῦ γυμνόν τι ζητῶν, οὐδὲν ἐνταῦθα τοιοῦτον εὑρήσει. εἴ 

 
477 The Acts of the Christian Martyrs, red. H. Musurillo, Oxford 1972, 15.2 [Epistula ecclesiae Smyrnensis de 
martyrio sancti Polycarpi]. 
478 Zob. m.in. Prz. 17, 3: ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός, οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ. 
Za. 13, 9: καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς 
δοκιμάζεται τὸ χρυσίον. 1 Kor 3, 12–14: εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, 
ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· 
καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν 
λήμψεται. 1 P 1, 7: ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου. Ap 3, 18: 
συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ’ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς. 
479 Do kwestii znaczenia materiałów wykorzystywanych przy wyrobie średniowiecznych relikwiarzy odniosła się 
pokrótce Cynthia Hahn, zob. Strange Beauty. Issues in the Making and Meaning of Reliquaries, 400 – circa 1204, 
University Park 2012, s. 31–44. Zob. także ta sama, The Reliquary Effect. Enshrining the Sacred Object, London 
2017, s. 18–47; H.A. Klein, Materiality and Sacred. Byzantine Reliquaries and the Rhetoric of Enshrinement, w: 
Saints and Sacred Matter. The Cult of Relics in Byzantium and Beyond, red. C. Hahn, H.A. Klein, Washington 2015, 
s. 231–252 (Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia). 
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τινες οὖν ἀπορίᾳ χρυσοῦ καὶ πλακῶν ἐπὶ λίθους καὶ λίθων συνθήκην καταφεύγουσι, τούτοις 

ἔστιν ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ὄψεως ταῦτα περιεργάζεσθαι)480. 

Na olśniewający wystrój świątyni składa się więc złoto, a także marmurowa okładzina, 

wyraźnie kontrastujące z zewnętrznymi surowymi murami z kamiennych ciosów (ἐπὶ λίθους 

καὶ λίθων συνθήκην), które mogą stanowić wytchnienie od bogactwa wnętrza (εἴ τινες οὖν 

ἀπορίᾳ χρυσοῦ καὶ πλακῶν καταφεύγουσι). Uznając, że tego rodzaju dekoracja mogłaby być 

nazbyt przytłaczająca, autor zarazem pospieszył z wyjaśnieniem, że budowla cechuje się 

bardzo dobrym stylem, który doceniliby prawdziwi znawcy sztuki. Oczywiście kryje się tu 

pewne pułapka: kto budowlę postrzega negatywnie, ten nie ma wiedzy na temat sztuki481: 

Niech zbiorą mężów, którzy odwiedzili świątynie wielu miast, żeby każdy jeden – mający 

wiedzę o innym rodzaju sztuki – oceniał i żeby wobec wysławianych kościołów z wszelkich 

miejsc został w obecności tych sędziów osądzony, jak na rozprawie, ten przybytek. 

Przykładowo niech jeden będzie miłośnikiem malarstwa, jednak nie tylko tego 

[wykonywanego] farbami, ale też tesserami, które naśladują tamto [malarstwo]. Inny zaś 

znawcą marmurów: określają je miejsca, gdzie się je wydobywa, kolory też dają im nazwy. 

Jeszcze inny niech ma za przedmiot troski sprawdzanie głowic. Kolejny niech precyzyjnie 

oszacuje ilość złota: czy jest go zbyt mało, czy też zbyt dużo – jedno i drugie to błąd miary. Inny 

niech przyjrzy się dokładnie stropowi – o ile nie zrezygnuje ze względu na wysokość – ponieważ 

tam jest kosztowne drewno przykryte kasetonami: ze względu zarówno na wytrzymałość, jak 

i piękno. A gdy spotkają się ci sędziowie i każdy będzie zobowiązany ocenić jedną rzecz, na 

której akurat zna się lepiej, nasza świątynia zwycięży jednogłośnie. 

 
480 Choricii Gazaei opera, 2.2.49 [ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΓΑΖΗΣ. ΛΟΓΟΣ βʹ]. Zob. także οὗ τὰ 
μὲν εἴσω {τῆς οἰκοδομίας} ὕλης μαρμάρου ποικίλης διεκάλυπτον πλακώσεις, ἡ δ’ ἐκτὸς τῶν τοίχων ὄψις ξεστῷ 
λίθῳ ταῖς πρὸς ἕκαστον ἁρμογαῖς συνημμένῳ λαμπρυνομένη ὑπερφυές τι χρῆμα κάλλους τῆς ἐκ μαρμάρου 
προσόψεως οὐδὲν ἀποδέον παρεῖχεν; Eusebius Werke, Band 1.1. Über das Leben des Kaisers Konstantin, red. F. 
Winkelmann, Berlin 1975, 3.36.1–2 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller). 
481 […] συνελθέτωσαν ἄνδρες πολλῶν ἱστορήσαντες πόλεων ἱερά, ἄλλος ἄλλο τι δοκιμάζειν ἔργον εἰδώς, καὶ 
πρὸς τοὺς πανταχοῦ βεβοημένους νεὼς κρινέσθω καθάπερ ἐν δικαστηρίῳ τὸ τέμενος ἐκ τοιούτων συνεστηκότι 
κριτῶν. οἷον ὁ μὲν γραφῆς ἔστω φιλοθεάμων, οὐ τῆς ἐν χρώμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν ψηφίδι μιμουμένης 
ἐκείνην· ὁ δὲ μαρμάρων δοκιμαστής, ὧν τὰ μὲν ἐξ ὧν μεταλλεύεται προσαγορεύουσι τόπων, τοῖς δὲ τὰ χρώματα 
δίδωσιν ὀνόματα. ἄλλῳ κιόνων μελέτω τὰς κεφαλίδας <σκοπεῖν>. χρυσῶν ἕτερος μέτρα πολυπραγμονείτω 
σαφῶς, εἴ πού τι γέγονεν ἐνδεὲς ἢ περιττόν· ἑκάτερον γὰρ ἀμετρία. ἄλλος κατανοείτω τὸν ὄροφον ἀκριβῶς, ἂν 
ἄρα μὴ πρὸς τὸ ὕψος ἀπείπῃ· ξύλα γὰρ ἐνταῦθα πολυτελῆ καλαθίσκοις κεκαλυμμένα τοῦ τε πρὸς ἰσχὺν ἅμα καὶ 
πρὸς κάλλος εὖ ἔχειν. συνιόντων οὖν τῶν δικαστῶν καὶ τοῦτο κρίνειν ἑκάστου λαχόντος ὅπερ ἂν ἄμεινον τῶν 
ἄλλων τύχοι γινώσκων, πάσαις ἡμῖν ὁ νεὼς νικήσει ταῖς ψήφοις. Choricii Gazaei opera, 2.2.52–54 [ΕΓΚΩΜΙΟΝ 
ΕΙΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΓΑΖΗΣ. ΛΟΓΟΣ βʹ]. 
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Chorycjusz, choć pewny niezrównanego piękna świątyni w Gazie, dał wyraźnie do 

zrozumienia, że w stosowaniu złota muszą być zachowane odpowiednie proporcje482 – błąd 

stanowi bowiem tak nadmiar, jak i niedostatek (εἴ πού τι γέγονεν ἐνδεὲς ἢ περιττόν· ἑκάτερον 

γὰρ ἀμετρία) – mimo że jest ono szczególnie istotnym elementem dekoracji, co wcześniej 

podkreślił: złoto zaś oraz barwy czynią całe to dzieło olśniewającym (χρυσὸς δὲ καὶ χρώματα 

τὸ πᾶν ἔργον φαιδρύνει τοῦτο)483. Kościół ten miał mieć bogaty program malarski484, a w 

konsze apsydy mozaikowe przedstawienie Marii z Chrystusem w otoczeniu innych osób, 

między innymi patrona świątyni oraz biskupa Marcjana – fundatora. Z tekstu nadto wynika, że 

zastosowano w nim – zapewne w tle – złote i srebrne tessery: jest ona ozdobiona złotą i 

srebrną mozaiką, a w centrum ukazuje Matkę Zbawiciela trzymającą na łonie właśnie 

narodzonego syna (ἡ μὲν γὰρ ὑποχρύσῳ καὶ ἀργυρίτιδι ψηφίδι κεκοσμημένη τοῦ Σωτῆρος ἐν 

μέσῳ δείκνυσι τὴν μητέρα τὸν υἱὸν ἐνθεμένην τοῖς κόλποις ἄρτι τεχθέντα)485. 

Już na podstawie powyższego przykładu można zauważyć, że stosunek do złota był do 

pewnego stopnia naznaczony podejrzliwością, co wydaje się być także swoistym przejawem 

dawnej rzymskiej mentalności, zgodnie z którą jednym z największych błędów ludzkości było 

wynalezienie złotych monet, które z czasem doprowadziły do upadku wszelkich dobrych 

obyczajów, ponieważ bezgranicznie zachłanni ludzie przestali zważać na moralność, aby bez 

przeszkód powiększać swe zasoby – szeroko problem ten opisał między Pliniusz Starszy. 

Autorzy nierzadko więc czują się zobowiązani, by wyjaśnić, że w ozdobach ze złota nie 

przekroczono odpowiedniej miary (ἀμετρία): złoto jest piękne, ale konieczna jest przy jego 

używaniu celowość i stosowność. 

Biskup Efezu Hypatiusz (zm. po 536 r.) wyraźnie stwierdził, że w przypadku dekoracji i 

wyposażenia kościołów właściwe są kosztowne materiały w postaci złota, srebra, jedwabnych 

tkanin i naczyń wysadzanych szlachetnymi kamieniami, ponieważ stanowią one środek 

prowadzący do kontemplacji Boga486. Wcześniej zaś, jak przekazuje Euzebiusz z Cezarei, sam 

 
482 Można zauważyć, że w przywołanym w poprzednim podrozdziale passusie z Lukiana, autor również poczuł się 
zobowiązany, by wyjaśnić, że złocony strop nie stanowi bezużytecznej ozdoby, ponieważ dzięki niemu wnętrze 
wypełnia złote światło, co stanowi niezrównany widok dla patrzących.  
483 Choricii Gazaei opera, 2.2.45 [ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΓΑΖΗΣ. ΛΟΓΟΣ βʹ]. 
484 Zob. Choricii Gazaei opera, 1.2.47–76 [ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΓΑΖΗΣ. ΛΟΓΟΣ αʹ]. 
485 Tamże, 1.2.29. 
486 Zob. Διὰ ταῦτα καὶ ἡμεῖς καὶ κόσμον ὑλικὸν ἐῶμεν ἐπὶ τῶν ἱερῶν οὐχ ὡς θεῷ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ 
σειρικῆς ἐσθῆτος καὶ λιθοκολλήτων σκευῶν τιμίων τε καὶ ἱερῶν δοκούντων, ἀλλ’ ὡς ἑκάστην τῶν πιστῶν τάξιν 
οἰκείως ἑαυτῇ χειραγωγεῖσθαι καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἀνάγεσθαι συγχωροῦντες, ὥς τινων καὶ ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὴν 
νοητὴν εὐπρέπειαν χειραγωγουμένων καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὰ ἱερὰ πολλοῦ φωτὸς ἐπὶ τὸ νοητὸν καὶ ἄϋλον φῶς; 
Analecta Patristica, red. F. Diekamp, Roma 1938, s. 128, 24–30 127–129 (Orientalia Christiana Analecta 117), 
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cesarz Konstantyn I (306–307) miał wyraźnie dać do zrozumienia, że w odniesieniu do świątyń 

korzystanie z najcenniejszych materiałów jest jak najbardziej wskazane, zwłaszcza jeśli chodzi 

o kościół upamiętniający grób Chrystusa. Tak też w liście do biskupa Jerozolimy Makariusza 

(ok. 313 – 334) czytamy487: 

„Byłoby zatem dobrze, abyś ty w swej roztropności poczynił takie rozporządzenia i tak 

zatroszczył się o każdy niezbędny szczegół, żeby nie tylko sama bazylika stała się piękniejsza 

od wszystkich innych kościołów, jakie by tylko były na całym świecie, lecz także by reszta jej 

wyposażenia przewyższyła najpiękniejsze założenia budowlane w każdym innym mieście 

Cesarstwa. […] Słuszne jest bowiem, aby miejsce największego cudu świata otrzymało godną 

ozdobę”488. 

Z kolei żyjący nieco później biskup Asteriusz w swych homiliach ostro piętnował zbytki 

w życiu prywatnym, w tym domy ozdobione marmurami, złotem i klejnotami, złote i srebrne 

naczynia, a także ptaki z dalekich stron, fenickie wina i indyjskie przyprawy489. Pełne złota i 

srebra domy bogaczy porównywał wręcz do grobów z bogatym wyposażeniem. Potępiał także 

tych, którzy sprawili sobie pozłacane dachy, a chciwych ludzi zestawiał z poszukiwaczami złota, 

którzy nigdy nie zaprzestają swych działań, ponieważ stale są niesyci bogactwa490. 

W omawianym kontekście warto sięgnąć także do przywołanej w poprzednim 

podrozdziale ekfrazy konstantynopolitańskiego kościoła Apostołów Mikołaja Mesaritesa. Z 

jednej strony autor bardzo ogólnie podkreślił w niej piękno budowli, w tym zastosowanych w 

mozaikach złotych tesser: Nie bardziej zachwyca zmysły niż zadziwia umysł, wzrok napełnia 

bowiem pięknem barw oraz złocistością kostek mozaikowych, umysł zaś powala 

nadzwyczajnym rozmiarem oraz kunsztem (οὐ μᾶλλον τέρπει τὴν αἴσθησιν ἢ καταπλήττει τὸν 

νοῦν· διαχέει μὲν γὰρ τὴν γὰρ τὴν ὅρασιν τῷ τῶν χρωμάτων κάλλει καὶ τῷ τῶν ψηφίδων 

 
[Ὑπατίου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου ἐκ τῶν πρὸς Ἰουλιανὸν ἐπίσκοπον Ἀτραμυτίου συμμικτῶν ζητημάτων βιβλίου 
α κεφαλαίου ε· περὶ τῶν ἐν τοῖς ἁγίοις οἴκοις.]. Zob. także N.H. Baynes, The Icons before Iconoclasm, „The 
Harvard Theological Review” 1951, 44, 2, zwł. s. 93–95; P.J. Alexander, Hypatius of Ephesus. A Note on Image 
Worship in the Sixth Century, „The Harvard Theological Review” 1952, 45, 3, s. 177–184. 
487 Προσήκει τοίνυν τὴν σὴν ἀγχίνοιαν οὕτω διατάξαι τε καὶ ἑκάστου τῶν ἀναγκαίων ποιήσασθαι πρόνοιαν, ὡς 
οὐ μόνον βασιλικὴν τῶν ἁπανταχοῦ βελτίονα ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ τοιαῦτα γίνεσθαι, ὡς πάντα τὰ ἐφ’ ἑκάστης 
καλλιστεύοντα πόλεως ὑπὸ τοῦ κτίσματος τούτου νικᾶσθαι. […] τὸν γὰρ τοῦ κόσμου θαυμασιώτερον τόπον κατ’ 
ἀξίαν φαιδρύνεσθαι δίκαιον. Eusebius Werke, Band 1.1. Über das Leben…, 3.31.1; 3.31.3. 
488 Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, wstęp, tłum., przypisy T. Wnętrzak, Kraków 2007, 3.31 (Źródła Myśli 
Teologicznej 44). 
489 Zob. Asterius of Amasea, Homilies I–XIV, red. C. Datema, Leiden 1970, Hom. 1 [Τοῦ ἐν ἁγίοις πάτρος ἡμῶν 
Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον]. 
490 Zob. tamże, Hom. 3 [Τοῦ αὐτοῦ κατὰ πλεονεξίας]. 



227 
 

χρυσίζοντι, τὸν δὲ νοῦν καταπλήττει τῇ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς τέχνης ὑπερβολῇ)491. A z drugiej 

wyjaśnił, dlaczego szaty ukazanego w kopule Pantokratora są bardziej błękitne niż złote492: 

Szata Boga-Człowieka zabarwiona jest zaś bardziej barwą błękitną niż złotą, [w ten sposób] 

bowiem wskazuje wszystkim – poprzez rękę malarza – by nie nosić olśniewających szat i nie 

pragnąć purpury i jedwabiu, szkarłatu i hiacyntu oraz nie odziewać się wykwintnymi 

płaszczami, lecz by podążać za Pawłem mówiącym: „[kobiety niech nie zdobią się] plecionymi 

włosami albo złotem, albo perłami, albo drogą szatą”493 oraz „mając zaś pożywienie oraz 

schronienie, zadowólmy się nimi”494. 

Kościół Apostołów w Konstantynopolu nie zachował się, ale biorąc pod uwagę inne znane tego 

rodzaju przedstawienia w kopule – jak na przykład w kościele klasztoru Dafni – można 

przypuszczać, że himation Chrystusa był błękitny, a złoto ograniczono do ozdobnego potamos 

(względnie chryzograficznego modelunku na chitonie). Autor nadto zinterpretował tę 

kolorystykę w kontekście Pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie święty Paweł przestrzegał 

kobiety przed noszeniem kosztownych strojów i ozdób495. 

W przypadku sztuki złoto mogło być też jak najbardziej wskazane, o czym wyraźnie 

świadczą epigramaty poświęcone ikonom wykonanym z drogocennych materiałów lub 

przynajmniej nimi obłożonym496. I tak, by wskazać przykład, Mikołaj Kallikles (ok. 1080 – ok. 

 
491 G. Downey, Nikolaos Mesarites. Description…, 13.2, s. 901. Por. αἱ δὲ γραμμαὶ οὐχ ἁπλαῖ, ἀλλ’ αἴσθησιν 
τέρπουσαι, νοῦν καταπλήττουσαι τῷ ποικίλῳ τῶν χρωμάτων καὶ τῷ καταχρύσῳ καὶ εὐανθεῖ; tamże, 13.8, s. 901. 
492 ἡ στολή δε τοῦ θεανθρώπου ἐπὶ πλέον τῷ κυανῷ ἢ τῷ χρυσίζοντι ἐπιχρώννυται, παραγγέλλουσα πᾶσι διὰ 
τῆς τοῦ ζωγράφου χειρὸς μὴ λαμπρειμονεῖν μηδὲ ζητεῖν πορφύραν καὶ βύσσον καὶ κόκκινον καὶ ὑάκινθον μηδὲ 
πολυτελέσι στολαῖς ἀμφιέννυσθαι, ἀλλ’ ἕπεσθαι Παύλῳ λέγοντι· ‘μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ 
ἱματισμῷ πολυτελεῖ ,’ ‘ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα’. Tamże, 14.8, s. 902. 
493 Por. 1 Tm 2, 9: Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, 
μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ. 
494 Por. 1 Tm 6, 8: ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 
495 Zob. 1 Tm 2, 9–10: Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν 
ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν 
ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. 
496 Zob. m.in. A. Grabar, Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines du Moyen Âge, Venise 1975; 
N. Patterson Ševčenko, Vita Icons and “Decorated” Icons of the Komnenian Period, w: Four Icons in the Menil 
Collection, red. B. Davezac, Houston 1992, s. 57–69; T. Papamastorakis, The Display of Accumulated Wealth in 
Luxury Icons. Gift-Giving from the Byzantine Aristocracy to God in the Twelfth Century, w: Βυζαντινές εικόνες. 
Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών, 20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, Ηράκλειο 2002, s. 35–49; J. Durand, Precious-Metal Icon 
Revetments, w: Byzantium. Faith and Power…, s. 243–251. 
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1150) przygotował utwór dla ikony ukazującej Chrystusa, którą cesarz Jan II Komnen (1118–

1143) ufundował dla klasztoru Pantokratora w Konstantynopolu497: 

Gdy przystrajam [twój] wizerunek złotem, ja, cesarz, składam hołd [tobie], najwyższemu 

cesarzowi. Gdy zaś przydaję mu blasku szlachetnymi kamieniami, nie chcę mieć cię za „kamień 

obrazy”498, więc czczę jako kamień węgielny łączący skrajności, stąd też niczym kupiec 

nabyłem cię i ozdobiłem perłami: ciebie, cenną i piękną perłę, dzięki któremu poznałem 

wszelkie powodzenie – namaszczony tron, berło oraz sławną koronę. Gdyby więc jakiś perski 

pies wściekle ujadał – albo też scytyjski lampart, albo getyjski wilk – a Panończycy podnosili 

wrzask, Dakowie zaś siali popłoch, powal ich, Mocny, zmiażdż ich paszcze! Chroń [moje] dzieci, 

latorośl przynoszącą owoce, kwiaty łąki, białe „lilie dolin”499, daj [im] długie życie! A na tym 

przyszłym sądzie niech [moja] małżonka zostanie połączona [ze mną] w jedną duszę, którą 

śmierć podzieliła na dwoje, pozostawiając mnie bez drugiej połowy i niemal martwego. Połącz 

natychmiast – znasz sposoby – dając kawałeczek ziemi w Edenie. Ja, Jan Komnen, do ciebie, 

Logosie, w tych sprawach [zwracam się], pan Auzonów urodzony w purpurze. 

Ten sam władca ufundował także inną ikonę Chrystusa500, do której również zachował 

się epigramat (Εἰς εἰκόνα τοῦ ὑπεραγάθου σωτῆρος Χριστοῦ, ὡς ἀπὸ βασιλέως κυροῦ 

Ἰωάννου), tym razem autorstwa Teodora Prodromosa (ok. 1100 – ok. 1165)501: 

 
497 Ἂν ὡραΐζω χρυσίῳ τὴν εἰκόνα, / τῷ παμβασιλεῖ βασιλεὺς φόρους νέμω· / ἂν λαμπρυνῶ δὲ τοῖς πανεντίμοις 
λίθοις, / ‘προσκόμματός’ σε ‘λίθον’  οὐκ ἔχειν θέλω· / ὡς συνδέτην τιμῶ δε τοῖν ἄκροιν λίθον, / ὡς ἔμπορος 
κτῶμαί σε κοσμῶν μαργάροις, / τὸν τίμιόν τε καὶ καλὸν μαργαρίτην, / ἀφ’ οὗ τὸ πᾶν ἐφεῦρον εἰς εὐκληρίαν, / 
χρίσμα θρόνου καὶ σκῆπτρα καὶ κλεινὸν στέφος. / Ἂν Περσικός τις ἐξυλακτοίη κύων, / ἂν Σκυθικὴ πάρδαλις, ἂν 
Γέτης λύκος, / ἂν Παίονες βοῶσιν, ἂν θροῇ Δάκης, / θραῦσον, δυνατέ, θλάσον αὐτοῦ τὰς γνάθους· / τὰ τέκνα 
τήρει, κλῆμα βοτρυηφόρον, / λειμῶνος ἄνθη, λευκὰ ‘κοιλάδων κρίνα’ · / ζωὴν μακρὰν δός· ἐν δὲ τῇ κρίσει τότε 
/ συζυγίαν κραθεῖσαν εἰς ψυχὴν μίαν, / ἣν θάνατος διεῖλεν εἰς μέρη δύο, / ἡμίτομον λιπών με καὶ νεκρὸν πλέον. 
/ ἕνωσον αὐτὸς αὖθις, οἷς οἶδας τρόποις, / δοὺς τὴν Ἐδὲμ σχοίνισμα καὶ κληρουχίαν. / Ἰωάννης σοι ταῦτα 
Κομνηνός, Λόγε, / ὁ πορφυροβλάστητος Αὐσόνων ἄναξ. Nicola Callicle, Carmi, red. R. Romano, Napoli 1980, 
2.12–34 (Byzantina et neo-hellenica neapolitana 8). 
498 Zob. Rz 9, 33: καθὼς γέγραπται· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου (Novum 
Testamentum Graece, red. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 2012 (wyd. XXVIII)). 
499 Zob. PnP 2, 1: ᾿Εγὼ ἄνθος τοῦ πεδίου, / κρίνον τῶν κοιλάδων (Septuaginta. Editio altera, red. A. Rahlfs, R. 
Hanhart, Stuttgart 2006). 
500 Prywatną – i obdarzoną przy tym cudownymi właściwościami wieszczymi – ikonę z wizerunkiem Chrystusa 
ozdobionym kosztownymi materiałami miała – według Psellosa – także cesarzowa Zoe (1028–1050): Ἀμέλει τοι 
καὶ τὸν ἐκείνης, ἵν’ οὕτως εἴποιμι, Ἰησοῦν διαμορφώσασα ἀκριβέστερον, καὶ λαμπροτέρᾳ ὕλῃ ποικίλασα, μικροῦ 
δεῖν ἔμπνουν εἰργάσατο τὸ εἰκόνισμα, Michel Psellos, Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–
1077), t. 2, red. É. Renauld, Paris 1928, 6.66.2–4 (Les Belles Lettres 16), (repr. Paris 1967). 
501 Σὺ μὲν καθιστᾷς γῆς με πάσης δεσπότην, / ὁ παμβασιλεὺς ὑπεράγαθος Λόγος, / καί μοι πρὸς ταρσῶν πᾶν τὸ 
βάρβαρον κλίνεις, / ὡς καὶ φόρους μοι δουλικῶς συνεισφέρειν· / καὶ προσκύνησιν οὐκ ἐμοὶ μόνον νέμει, / ἀλλ’ 
εἴ τις ἡμῶν εἰκονισθῇ καὶ τύπος· / ἐγὼ δὲ τῷ πλάσαντι καὶ στέψαντί με / καὶ ταῦτα πάντα δόντι †καὶ στέψαντί 
με† / τὴν δουλικὴν εὔνοιαν εἰσφέρω πάλιν / καὶ ζωγραφῶν σε προσκυνῶ σου τὸν τύπον / καὶ τὴν ἀπ’ ἀργύρου 
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Ty mianowałeś mnie panem całej ziemi, najwyższy cesarzu, nadzwyczaj dobry Logosie, a także 

zginasz u moich stóp wszelkich barbarzyńców, tak że jak niewolnicy składają mi hołd, zresztą 

nie tylko mnie [we własnej osobie] oddają cześć, ale [wszędzie], gdziekolwiek przedstawiona 

jest nasza postać. Ja zaś temu, który mnie stworzył i ukoronował oraz wszystko podarował, 

kolejny raz przynoszę poddańczy dar, a odmalowując cię, czczę twą postać, poprzez zaś srebro 

i złoto podobnie wnoszę inne podarunki. Od ciebie bowiem mam życie, jak i berło oraz cesarski 

tron przodków, a także morze niezliczonych bohaterskich czynów, których wiarygodnym 

świadkiem słońce u góry, a u dołu powierzchnia ziemi i morza. Lecz, o możny, wszechpotężny 

Pantokratorze, poskrom dla mnie pozostałych barbarzyńców, strzeż Miasta poprzez moje 

wysiłki, a na końcu daj [mojej] duszy zbawienie. Jan, wierny sługa, do ciebie [zwraca się] w 

tych sprawach: Komnen, urodzony w purpurze władca, do mego króla, Boga i Pana. 

W obu utworach cesarz decyduje się na podarowanie ikony ozdobionej kosztownymi 

materiałami – w pierwszym przypadku są to złoto, perły i kamienie szlachetne, w drugim 

srebro i złoto. Opisy są dość ogólnikowe, ale można przypuszczać, że chodziło o okłady, 

zwłaszcza w epigramacie Prodromosa, gdzie wyróżniono zarówno warstwę malarską, jak i 

ozdobę (καὶ ζωγραφῶν σε προσκυνῶ σου τὸν τύπον / καὶ τὴν ἀπ’ ἀργύρου τε καὶ χρυσοῦ 

χάριν / καθώσπερ ἄλλους εἰσκομίζω σοι φόρους). Jan II Komnen sięga po te dary, by 

podziękować za wszystkie dotychczasowe łaski, a także by prosić Boga o dalsze wsparcie: tak 

w sprawach państwowych, jak i osobistych. Cesarz prezentuje się przy tym jako największy 

ziemski władca, który zwraca się do najwyższego króla, w związku z tym też podarunek musi 

być godny obu stron. W kontekście doczesności i dóbr materialnych najcenniejsze są właśnie 

szlachetne metale oraz kamienie. Stąd też Komnen przeznaczył je na ozdobienie wizerunków 

Chrystusa. 

Utworów zbudowanych wokół tej problematyki jest więcej, co świadczy zarówno o 

popularności motywu, jak i samych tego rodzaju darów wotywnych502. Warto tu przywołać 

jeszcze niezwykle krótki epigram, Εἰς σταύρωσιν χρυσῆν, Jana Mauropusa: I tu jest Chrystus 

 
τε καὶ χρυσοῦ χάριν / καθώσπερ ἄλλους εἰσκομίζω σοι φόρους· / ἐμοὶ γὰρ ἐκ σοῦ καὶ βίου πρώτη πλάσις / καὶ 
σκῆπτρα καὶ πάτριος ἀρχικὸς θρόνος / καὶ μυρίων πέλαγος ἀριστευμάτων, / ὧν ἥλιος μὲν μάρτυς ἀψευδὴς ἄνω, 
/ κάτω δὲ τῆς γῆς καὶ θαλάττης τὰ πλάτη. / ἀλλ’ ὦ κραταιὲ πανσθενὲς παντοκράτορ, / καὶ τοὺς προλοίπους 
δάμασόν μοι βαρβάρους / καὶ τοῖς ἐμοῖς φύλαττε τὴν πόλιν πόνοις / καὶ ψυχικὴν δὸς ἐν τέλει σωτηρίαν. / 
Ἰωάννης σοι ταῦτα πιστὸς οἰκέτης / πορφυρόβλαστος Κομνηνὸς αὐτοκράτωρ / τῷ βασιλεῖ μου καὶ θεῷ καὶ 
δεσπότῃ. Theodoros Prodromos, Historische Gedichte, red. W. Hörandner, Wien 1974, 21 (Wiener 
Byzantinistische Studien 11). 
502 Zob. T. Papamastorakis, The Display of Accumulated Wealth…, s. 39–47. 
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śpiący na drewnianym krzyżu. Złoto zaś dźwiga obraz cierpienia – za nie został sprzedany, ocalił 

tych na swój obraz (Κἀνταῦθα Χριστός ἐστιν ὑπνῶν ἐν ξύλῳ. / φέρει δὲ χρυσὸς τοῦ πάθους 

τὴν εἰκόνα, / ἀνθ’ οὗ πραθείς, ἔσωσε τοὺς κατ’503 εἰκόνα)504. W tym utworze, odnoszącym się 

– jak można wnioskować z opisu – złotniczego przedstawienia Ukrzyżowania, poeta 

zasugerował – wskazując w ten sposób na istotny problem teologiczny – że Chrystus jedynie 

pogrążył się we śnie. Ponadto wskazał na pewien znamienny paradoks: najpierw Jezus został 

sprzedany za złoto505, teraz zaś dzięki niemu, a dokładniej swemu obrazowi wykonanemu z 

tego materiału (φέρει δὲ χρυσὸς τοῦ πάθους τὴν εἰκόνα), zbawia ludzi – stworzonych na boski 

obraz i podobieństwo. Za sprawą sztuki zatem narzędzie zdrady (ἀνθ’ οὗ πραθείς)506 

przekształciło się w środek zbawienia (ἔσωσε τοὺς κατ’ εἰκόνα). Mauropus za pomocą jedynie 

trzech wersów nie jedynie przypomniał, że Bóg nie umarł na krzyżu, ale też podkreślił istotną 

 
503 Por. Rdz. 1, 26; καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν (Septuaginta. 
Editio altera, red. A. Rahlfs, R. Hanhart, Stuttgart 2006). 
504 Joannis Euchaitorum Metropolitae…, 32. 
505 Na potrzeby efektownej pointy autor nieco zmienił biblijny przekaz, w którym jest mowa o srebrnikach 
(ἀργύρια), por. Mt 26, 14–15: Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς εἶπεν· τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. M 
14, 10–11: Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. οἱ 
δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. Łk 22, 4–5: καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς 
ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν. καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 
506 Pewien wgląd w atmosferę kręgu intelektualistów – gdzie działał Mauropus, a także Psellos – oraz 
charakterystycznych dla niego rozrywek daje następny utwór tego poety. Tłumaczy się w nim z użycia przyimka 
w wyrażeniu „ἀνθ’ οὗ πραθείς”, wyjaśniając, że jest ono poprawne: Πρὸς τὸν ἐπιλαβόμενον τοῦ ἰάμβου τοῦ 
«ἀνθ’ οὗ πραθείς» ὡς τῆς προθέσεως οὐ καλῶς προσκειμένης. Εἰ Χριστὸν ἐχθροῖς ὤνιον μιαιφόνοις / ἐχθρὸς 
μαθητὴς ἀντέδωκε χρυσίου, τί νῦν ἁμαρτάνουσιν οἱ πεπεισμένοι / πάλαι πραθῆναι Χριστὸν ἀντὶ χρυσίου; / πῶς 
δ’ οἱ λέγοντες καὶ γράφοντες τὴν πράσιν, / ὅπως συνέστη καὶ καθ’ ὅντινα τρόπον, / ἔξω φέρονται τοῦ 
προσήκοντος λόγου, / σκάφην καλοῦντες τὴν ὑμνουμένην σκάφην; / τί δ’ ἄν τις εἴποι τὴν πράσιν πλὴν ἢ μόνον 
/ ὅπερ πέφυκεν, ἀντὶ λήψεως δόσιν, / μόνον προσέστω κέρμα τῷ πεπραγμένῳ, / ὡς ἂν πρὸς ἀντάλλαγμα μὴ 
συνεμπέσοι. / ἐγὼ μὲν οὕτω τὴν πράσιν μαθὼν λέγω· / ἄλλοι δ’ – ἴσως βλέποντες ἡμῶν τι πλέον – / οὐκ «ἀντὶ 
χρυσοῦ» φασὶ πεπράσθαι τόδε, / ἁπλῶς δὲ «χρυσοῦ» δεῖν γράφειν τε καὶ λέγειν. / τῆς ἀκριβείας τῶν 
διδασκάλων ὅση! / πῶς οὖν ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν τις θαυμάσοι; / σοφοὶ μὲν οὗτοι, καὶ τὸ δόγμα τῶν πάνυ· / 
ὑπερφυῶς γὰρ ἐστὶ τῶν ἀποκρύφων. / τί δ’ ἡ πρόθεσις ζημιοῖ προσκειμένη; / ἐρήσομαι γὰρ τὸν δικαστὴν τοῦ 
λόγου· / ἢ πῶς παροῦσαν μακρὰν ἐξωθεῖς βίᾳ, ἣν οὐ παροῦσαν αὖθις ἕλκεις εἰς μέσον; / πῶς γὰρ νοήσεις τὸ 
πραθῆναι χρυσίου, / μὴ προσλαβὼν ἔξωθεν αὐτὴν ἀγράφως; / δεῖ γάρ με πάντως πρὸς σὲ τῶν σῶν τι φράσαι. 
/ ἀλλ’ ὡς ἔοικε τῆς σαφηνείας χάριν / ἄχρηστος ἡ δύστηνος ὑμῖν εὑρέθη· / τὸ γὰρ σαφές τε καὶ πρόδηλον ἐν 
λόγοις / λογογράφοις ἥδιστον, οὐ σχεδογράφοις, / καὶ ταῦτα κλῆσιν τὸ σχέδην κεκτημένοις. / γρίφους δὲ σοὶ 
πλέκοντι τοὺς ἐν τῷ σχέδει / ἐπαχθές ἐστι πᾶν πρόχειρον καὶ σχέδην. / ἀλλ’ «εἵνεκεν» τὲ καὶ «χάριν» καὶ τοιάδε, 
/ ἢ τὴν «ὑπὲρ» δεῖν ἀντὶ τῆς «ἀντὶ» φράσεις / εἰς συμπέρασμα τοῦ λόγου προσλαμβάνειν; / μάλιστα μέν πως· 
ἀντὶ γὰρ τούτου τόδε / ἄμεινον εἰπεῖν μᾶλλον εἶναι τὴν πράσιν, / ἢ τοὺς τοσούτους ἐκπεριτρέχειν κύκλους. / 
ἔπειτα πολλὴ συγγένεια πρὸς τάδε / τῇ προθέσει πρόσεστι μαρτυρουμένη, / ἀνθ’ ὧν πέφυκε λαμβάνεσθαι 
πολλάκις. / πῶς οὖν στερηθῇ τῶν ἑαυτῆς ἐνθάδε; / νικᾷ δι’ ἀμφοῖν. ὥστε συγχωρητέα. / εἰ δ’ ἄλλος αὐτὴν 
ἐξελαύνει τις λόγος, / ἢ δεῖξον, ἢ σίγησον, ἢ δόξεις μάτην / ἐπηρεάζειν τοὺς ἀνευθύνους λόγους. / οὐκ εὐλόγως 
δὲ τοῦ λόγου τὸν προστάτην / λόγοις μάχεσθαι σφόδρα τῶν ἀνευλόγων, Joannis Euchaitorum Metropolitae…, 
33. 
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rolę obrazów, a także niejako podniósł rangę złota jako materiału artystycznego, który może 

posłużyć do wzmacniania pobożności. 

Pozostając w kręgu dworu Konstantyna IX Monomacha (1042–1055), warto odwołać 

się do ufundowanego przez tego cesarza kościoła świętego Jerzego w Manganach (Μάγγανα) 

i opisanego przez Psellosa jako połączenie piękna i zbytku507: 

Wszystko wykonano dużo bardziej artystycznie; złoto powlekało plafony, spośród płyt 

marmurowych o pięknej barwie jasnej zieleni jednymi wyłożono podłogę, drugimi olicowano 

mury, a jedna była przy drugiej jak kwiat czy to w swym podobieństwie, czy to w grze różnych 

odcieni. […] Kościół był, jak niebo, utkany wszędzie gwiazdami, czy lepiej powiedzieć tak: 

sklepienie niebieskie jest tak ozdobione złotem w pewnych odstępach, podczas gdy w owym 

kościele złoto jakby tryskało ze środka pełnym strumieniem i rozlewało się na całą 

powierzchnię bez przerw. […] Jeśli ktoś chciał zganić ogrom kościoła, natychmiast 

wstrzymywał się, olśniony jego pięknem. Piękno to obejmowało wszystkie części tego 

rozległego zespołu, w którym można było nadal budować z jeszcze większym rozmachem, aby 

wdzięk zapanował również tam, gdzie go brakowało. Wszystkich łąk, jakie się tam znajdowały, 

nikt nie mógł ogarnąć ani wzrokiem, ani nawet myślą. […] Istotnie każdy obiekt przyciągał 

wzrok, a najbardziej godne podziwu było jedno: jeśli miałeś przed oczami coś, co było 

najpiękniejsze ze wszystkiego, to pojedynczy, wewnętrzny szczegół przykuwał cię od razu jako 

nowe zjawisko. Nie mogłeś więc rozróżnić i rozdzielić rzeczy doskonałej od tego, co 

 
507 […] καὶ τεχνικώτερα πάντα, καὶ χρυσὸς ὑπαλείφων τὸν ὄροφον, τῶν δὲ λίθων ὁπόσαι χλοάζουσιν αἱ μὲν 
κατεστρώννυντο, αἱ δὲ τοῖς τοίχοις ἡρμόζοντο, καὶ ἄλλη τις ἐφ’ ἑτέρᾳ ἐπήνθει, ἢ ἐφ’ ὁμοίῳ τῷ χρώματι ἢ 
ἐναλλὰξ παραλλάττουσαι […] ὁ μὲν γὰρ ναὸς ὥσπερ τις οὐρανὸς χρυσοῖς ἀστράσι πάντοθεν ἐπεποίκιλτο, 
μᾶλλον μὲν τὸ μὲν αἰθέριον σῶμα ἐκ διαστημάτων κατακεχρύσωται, ἐκείνῳ δὲ ὁ χρυσὸς, ὥσπερ ἐκ κέντρου 
ῥυεὶς ἀφθόνῳ τῷ ῥεύματι, πᾶσαν ἀδιαστάτως ἐπέδραμεν ἐπιφάνειαν […] οὗ δὴ εἴ τις τὸ μέγεθος ἐπιμέμψασθαι 
βούλοιτο, εὐθὺς ἀνείργεται τῷ κάλλει καταλαμπόμενος· ἐξήρκεσε γὰρ τοῦτο τοῖς τοῦ μεγέθους ξύμπασι 
μέρεσιν, ὡς ἐθέλειν καὶ εἰς μείζονα ὄγκον οἰκοδομεῖσθαι, ὅπως ἡ χάρις ἐπιχυθείη τῷ λείποντι· οὐκ ἂν δέ τις 
εὐκόλως τοὺς ἔνδοθεν λειμῶνας πάντας συμπεριλάβοι, οὔτε ταῖς ὄψεσιν, οὔτε μὴν ταῖς νοήσεσιν […] 
ὑφαρπάζεται γὰρ παρ’ ἑκάστου ἡ ὄψις, καὶ τό γε θαυμασιώτερον, κἂν τὸ κάλλιστον τῶν πάντων ὁρῴης, 
τοὔλαττον ὡς νεοφανὲς ἐπισπάσει σε, καὶ οὐδὲ διακρῖναι δυνήσει τί ποτε μὲν τὸ ἐξαίρετον, τί δὲ τὸ μετ’ ἐκεῖνο, 
καὶ αὖθις τὸ μετὰ τοῦτο· εἰ γὰρ καὶ οὕτως ἔχοι τὰ μέρη, ἀλλ’ ἀρκεῖ καὶ τὸ τελευταῖον καλὸν εἰς τελεωτάτην 
ἀπόλαυσιν. Michel Psellos, Chronographie ou histoire…, t. 2, 6.185.19–21, 6.186.9–14, 6.187.5–11. U Choniatesa 
możemy przeczytać, że cesarz Izaak II Angelos (1185–1195) zniszczył ten kościół wraz z przylegającym pałacem. 
Pozyskane podczas rozbiórki materiały wykorzystywał następnie przy innych fundacjach lub restauracjach: σὺν 
πολλοῖς δὲ καὶ τὸν περίκλυτον οἶκον τῶν Μαγγάνων κατέβαλε, μήτε τὸ τοῦ ἔργου κάλλος καὶ τὸ μέγεθος 
αἰδεσθείς, μήτε τὸν τροπαιοφόρον μάρτυρα πτοηθείς, ᾧ ἀνέκειτο οὑτοσί. Ἐπισκευάσαι δὲ βουληθεὶς καὶ τὸν ἐν 
τῷ ἀνάπλῳ νεὼν τοῦ ἀρχιστρατήγου τῶν ἄνω τάξεων Μιχαήλ, εἴ τις ἐν πλαξὶ τοῖς βασιλείοις δόμοις ὑπέστρωτο 
καὶ περιήμπισχε τοὺς τοίχους καλλίστη τε τῇ στιλπνότητι καὶ ῥανίσιν ἐστιγμένη ποικιλοχρόοις, ἐκεῖσε 
μετακεκόμικεν. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ ἀρχαγγέλου διὰ χρωμάτων καὶ ψηφίδων τυπώματα, ὁπόσα ἡ πόλις ἔστεγεν ἢ 
κώμαις καὶ χώραις ἀνέκειντο φυλακτήρια, χειρὸς ἀρχαίας ἔργα καὶ θαυμασίας, κατὰ τὸ αὐτὸ συνήθροισε 
τέμενος. Nicetae Choniatae historia…, Isaac2, pt3, s. 442, 18–27. 
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następowało po niej bezpośrednio i jeszcze dalej. Jeśli bowiem tak ma się rzecz ze wszystkimi 

częściami składowymi, to wystarcza nawet ostatnia piękna część dla wywołania najwyższego 

stopnia zachwytu508. 

Psellos wprawdzie podziwiał nową świątynię, ale też uznał ją koronny przykład 

przesady cesarza, który chciał przewyższyć wszystkie inne fundacje: Moje opowiadanie 

obwiniające cesarza o przesadę dochodzi do głównego punktu. […] Z czasem rozpaliła się w 

cesarzu żądza współzawodniczenia ze wszystkimi tego rodzaju budowlami, które kiedykolwiek 

zostały wzniesione, i przewyższenia ich wielce509 (Ὁ δέ γε λόγος τὰς ὑπερβολὰς ἐκείνου 

καταιτιώμενος ἐπ’ αὐτὸ δὴ χωρεῖ τὸ κεφάλαιον […] εἶτα δὴ χρόνου διελθόντος τινὸς, ἔρωτές 

τινες αὐτὸν ὑπεξέκαιον ὥστε πρὸς πάσας τὰς πώποτε γεγονυίας ἁμιλληθῆναι οἰκοδομὰς καὶ 

ταύτας ὑπερβαλέσθαι μακρῷ)510. Opis Psellosa jest więc silnie naznaczony krytyką wybujałych 

ambicji Monomacha – decydująca dla uznania budowli za zbytkowną okazała się bowiem 

intencja władcy511. 

By pozyskać aprobatę odbiorców, autor musiał w swej ekfrazie wyraźnie podkreślić, że 

w kościele świętego Jerzego wszystko było wspanialsze niż w innych świątyniach. Stąd też 

wszechobecne złoto, rozlewające się po całym wnętrzu niczym potok (ὁ χρυσὸς, ὥσπερ ἐκ 

κέντρου ῥυεὶς ἀφθόνῳ τῷ ῥεύματι, πᾶσαν ἀδιαστάτως ἐπέδραμεν ἐπιφάνειαν), a także 

olśniewające marmurowe posadzka oraz okładzina ścian (τῶν δὲ λίθων ὁπόσαι χλοάζουσιν αἱ 

μὲν κατεστρώννυντο, αἱ δὲ τοῖς τοίχοις ἡρμόζοντο). Tak też Psellos nie odmówił budowli 

piękna, skrytykował jednak cel, jaki przy jej wznoszeniu przyświecał cesarzowi. Choć 

działalność budowlana była istotnym elementem sprawowania rządów, władcy bywali za nią 

srogo krytykowani, co zresztą mogło być także sposobem na okazanie generalnej dezaprobaty 

 
508 Michał Psellos, Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976–1077), przeł., wstępem i koment. 
opatrz. O. Jurewicz, Wrocław 1985, 185, 186, 187, s. 148–150 (Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej 26). 
509 Tamże, 185, s. 148. 
510 Michel Psellos, Chronographie ou histoire…, 185.1–5, 185.9–12. 
511 Działający w tym samym kręgu Krzysztof z Mityleny również poświęcił tej świątyni krótki utwór, nie ma w nim 
jednak żadnego śladu krytyki – poeta podkreślił bowiem, że jest to najpiękniejszy kościół, przewyższający urodą 
naturę, nie podając przy tym właściwie żadnych szczegółów na temat jego wyglądu: Εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου 
Γεωργίου τὴν ἐν τοῖς Μαγγάνοις. Ἐν ταῖς ἄνω μὲν μαρτύρων κατοικίαις, / ἃς εἰς ἀμοιβὴν τῶν πόνων θεὸς νέμει, 
/ ποία τὸ κρεῖττον ἔσχεν, οὐκ ἔχω λέγειν· / ἐν τοῖς δόμοις δὲ τοῖς κάτω τούτοις τέως / Γεώργιος τὰ πρῶτα 
κληροῦται γέρα·/ κἂν τῶν ἀθλητῶν ἡ θεοστεφὴς φάλαγξ / ὥρας ναῶν ἤριζον ἀλλήλοις χάριν, / πάντων ἂν 
ἐκράτησεν οὗτος μαρτύρων· / ὑπερφυῆ γὰρ πάντα τοῦδε τοῦ δόμου / καὶ πλῆρες ὧδε χαρίτων τὸ χωρίον / καὶ 
θεῖον ὄντως, εἰ τἀληθὲς χρὴ λέγειν. / ἰδὼν Ἰακὼβ εἶπεν ἄν, καθὼς πάλαι· / ὡς φρικτὸς οὗτος καὶ φόβου γέμων 
τόπος· / οὐκ ἔστι τοῦτο, φησίν, ἢ θεοῦ δόμος. Christophori Mitylenaii versuum…, 95. 
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wobec prowadzonej przez danego cesarza polityki – by tylko wspomnieć szczególnie 

znamienny przypadek Prokopiusza z Cezarei512. 

 Kosztowne materiały tworzące olśniewającą oprawę były odpowiednie nie tylko dla 

świątyń, ale także dla cesarskiego dworu. Wagę tego problemu objaśnił cesarz Konstantyn VII 

Porfirogeneta we wstępie do pierwszej księgi Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως – lepiej znanej 

pod łacińskim tytułem: De cerimoniis aulae Byzantinae – gdzie wskazał na przyczyny podjęcia 

trudu opracowania tematu ceremonii na dworze513: 

 
512 Por. ἀλλὰ καὶ βαρβάροις πανταχόθεν ὑποκειμένην τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν στρατιωτῶν τε πλήθει ἐπέρρωσε καὶ 
ὀχυρωμάτων οἰκοδομίαις ἁπάσας αὐτῆς τὰς ἐσχατιὰς ἐτειχίσατο. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων τὰ πλεῖστα ἐν ἑτέροις 
μοι συγγέγραπται λόγοις, ὅσα δὲ αὐτῷ ἀγαθὰ οἰκοδομουμένῳ δεδημιούργηται, ἐν τῷ παρόντι γεγράψεται […] 
τανῦν δὲ, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τὰς οἰκοδομίας τούτου δὴ τοῦ βασιλέως ἡμῖν ἰτέον, ὡς μὴ ἀπιστεῖν τῷ τε πλήθει καὶ 
τῷ μεγέθει ἐς τὸν ὄπισθεν χρόνον τοῖς αὐτὰς θεωμένοις ξυμβαίη, ὅτι δὴ ἀνδρὸς ἑνὸς ἔργα τυγχάνει ὄντα. πολλὰ 
γὰρ ἤδη τῶν προγεγενημένων οὐκ ἐμπεδωθέντα τῷ λόγῳ τῷ ὑπερβάλλοντι τῆς ἀρετῆς ἄπιστα γέγονεν. εἴη δ’ 
ἂν εἰκότως τὰ ἐν Βυζαντίῳ παρὰ πάντα τῷ λόγῳ κρηπίς. ἀρχομένου γὰρ ἔργου, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν λόγον, 
πρόσωπον χρὴ θέμεναι τηλαυγές; Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis…, 1.1.11–12, 1.1.17–19. […] 
Πολλὰ δὲ ῥίπτειν καὶ ἐς θαλαττίους οἰκοδομίας τινὰς ἠξίου, βιαζόμενος τὸ τῶν κυμάτων ἐς ἀεὶ ῥόθιον. ἐκ γὰρ 
τῆς ἠιόνος ταῖς τῶν λίθων ἐπιβολαῖς ἐπίπροσθεν ᾔει φιλονείκως ταῖς ἐκ τοῦ πόντου ἐπιρροαῖς <ἔχων> καὶ 
καθάπερ ἐξουσίᾳ πλού<του> πρὸς τὴν τῆς θαλάσσης ἀντιφιλοτιμούμενος δύναμιν Χρημάτων δὲ ἁρπαγῆς ἢ 
φόνου ἀνθρώπων κόρος αὐτὸν οὐδεὶς ἔλαβε πώποτε, ἀλλ’ οἰκίας μὲν παμπληθεῖς ληϊσάμενος εὐδαιμόνων 
ἀνδρῶν ἑτέρας ἐζήτει, προέμενος εὐθὺς τῶν βαρβάρων τισὶν, ἢ ἀνοήτοις οἰκοδομίαις λείας τῆς προτέρας τὰ 
χρήματα […] οὕσπερ ἅπαντας Ἰουστινιανὸς ὡς τάχιστα διεσπάσατο, πὴ μὲν θαλασσίοις οἰκοδομίαις λόγον οὐκ 
ἐχούσαις, πὴ δὲ τῇ ἐς τοὺς βαρβάρους φιλότητι […] Τὸν δὲ τῆς πόλεως ὀχετὸν διερρωγότα τε ὁρῶντες καὶ μοῖραν 
ὕδατος ὀλίγην τινὰ ἐς τὴν πόλιν εἰσάγοντα ὑπερεώρων τε καὶ οὐδ’ ὁτιοῦν αὐτῷ προέσθαι ἤθελον, καίπερ 
ὁμίλου ἀεὶ ἀμφὶ τὰς κρήνας ἀποπνιγομένου πολλοῦ, καὶ τῶν βαλανείων ἀποκεκλεισμένων ἁπάντων· καίτοι ἐς 
οἰκοδομίας θαλασσίους τε καὶ ἀνοήτους ἄλλας μέγεθος χρημάτων οὐδενὶ λόγῳ προΐετο, πανταχόθι τῶν 
προαστείων ἐπιτεχνώμενος, ὥσπερ τῶν βασιλείων αὐτοὺς οὐ χωρούντων, ἐν οἷς δὴ ἅπαντες οἱ πρότερον 
βεβασιλευκότες διαβιοῦν ἐς ἀεὶ ἤθελον. οὕτως οὐ χρημάτων φειδοῖ, ἀλλὰ φθόρου ἀνθρώπων ἕνεκα τῆς τοῦ 
ὀχετοῦ οἰκοδομίας ὀλιγωρεῖν ἔγνω. Procopii Caesarensis opera omnia. Historia qvae…, 8.7–9, 11.3–4, 19.6, 
26.23–24. 
513 Ἄλλοις μέν τισιν ἴσως ἔδοξεν ἂν τουτὶ τὸ ἐγχείρημα περιττόν, οἷς οὐ τοσαύτη τῶν ἀναγκαίων φροντίς, ἡμῖν 
δὲ καὶ λίαν φίλον καὶ περισπούδαστον καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οἰκειότερον, ἅτε διὰ τῆς ἐπαινετῆς τάξεως τῆς 
βασιλείου ἀρχῆς δεικνυμένης κοσμιωτέρας καὶ πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον ἀνατρεχούσης καὶ διὰ τοῦτο 
θαυμαστῆς οὔσης ἔθνεσί τε καὶ ἡμετέροις. Πολλὰ γὰρ οἶδε τῷ μακρῷ χρόνῳ συναπολήγειν, ὡς ἐν αὐτῷ 
πραχθέντα καὶ ὑπ’ αὐτοῦ δαπανώμενα, μεθ’ ὧν καὶ τὸ μέγα χρῆμα καὶ τίμιον, ἡ τῆς βασιλείου τάξεως ἔκθεσίς 
τε καὶ ὑποτύπωσις, ἧς παροραθείσης καί, οἷον εἰπεῖν, ἀπονεκρωθείσης, ἀκαλλώπιστον τῷ ὄντι καὶ δυσειδῆ τὴν 
βασιλείαν ἦν καθορᾶν. Ὥσπερ γὰρ σώματος μὴ εὐσχημόνως διαπεπλασμένου, ἀλλὰ φύρδην καὶ οὐκ 
εὐαρμόστως τῶν μελῶν αὐτῷ συγκειμένων ἀταξίαν ἄν τις τὸ τοιοῦτον προσείποι· οὕτω καὶ τοῦ βασιλικοῦ 
πολιτεύματος μὴ τάξει ἀγομένου καὶ κυβερνωμένου, κατ’ οὐδὲν διοίσει τῆς ἰδιωτικῆς καὶ ἀνελευθέρου 
διαγωγῆς. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται καὶ δόξωμεν ἀτάκτως φερόμενοι τὴν βασιλικὴν καθυβρίζειν μεγαλειότητα, 
δεῖν ᾠήθημεν, ὅσα τε παρὰ τῶν παλαιοτέρων ἐφευρέθη καὶ παρὰ τῶν ἑωρακότων διηγγέλθη καὶ παρ’ ἡμῶν 
αὐτῶν ἐθεάθη καὶ ἐν ἡμῖν ἐνηργήθη, ταῦτα φιλοπόνῳ μελέτῃ ἐκ πολλῶν ἐρανίσασθαι καὶ πρὸς εὐσύνοπτον 
κατάληψιν τῷ παρόντι ἐκθέσθαι φιλοτεχνήματι, καὶ πατρίων ἐθῶν παρεωραμένων παράδοσιν τοῖς μεθ’ ἡμᾶς 
ἐνσημήνασθαι, καὶ ὥσπερ τινὰ ἄνθη ἐκ λειμώνων δρεψαμένους εἰς ἀσύγκριτον εὐπρέπειαν τῇ βασιλικῇ 
παραθέσθαι λαμπρότητι, καὶ οἷόν τι κάτοπτρον διαυγὲς καὶ νεόσμηκτον ἐν μέσοις τοῖς ἀνακτόροις ἱδρύσασθαι, 
ἐν ᾧ καὶ τὰ τῇ βασιλείῳ ἀρχῇ πρέποντα καὶ τὰ τῷ συγκλητικῷ συστήματι ἄξια κατοπτευόμενα, ἐν τάξει καὶ 
κόσμῳ αἱ τοῦ κράτους ἡνίαι διεξάγοιντο. Le livre des cérémonies, t. 1, red. A. Vogt, Paris 1935, s. 1–2 (Les Belles 
Lettres). 
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Być może przedsięwzięcie to wyda się bezużytecznym innym osobom, dla których 

przedmiotem uwagi nie [są] rzeczy konieczne, dla nas jednak to [temat] nadzwyczaj drogi i 

najbardziej pożądany, a także ważniejszy od innych, ponieważ poprzez godny pochwały 

ceremoniał władza cesarska prezentuje się jako lepiej uporządkowana, a jej renoma wzrasta, 

stanowi on również przedmiot podziwu tak dla obcokrajowców, jak i naszych [poddanych]. Po 

upływie długiego czasu, wiele rzeczy – jak wiadomo – zanika, jako wówczas spełnione i przez 

niego [czas] zniszczone, a wśród nich i to, co wielce cenne i wartościowe, jak objaśnienie i zarys 

cesarskiego ceremoniału, który został zaniedbany i – że tak powiem – dogorywa, tak że 

cesarska władza jest bezozdobna i nieprzyjemna do oglądania. Tak samo jak wtedy, gdy ciało 

nie jest zbudowane harmonijnie, ale nieładnie, bo jego członki nie są stosownie dopasowane, 

o tym zaś ktoś mógłby powiedzieć, że to nieporządek. To samo dzieje się, gdy cesarska 

administracja nie jest prowadzona i zarządzana porządnie: nie będzie się [wtedy] w ogóle 

różnić od prostackiego i pozbawionego ogłady sposobu życia. Dlatego też nie może tak być, 

nie możemy bowiem wywoływać wrażenia, że działając w sposób nieuporządkowany, 

obrażamy cesarski majestat, stąd uznaliśmy, że należy kwestie te – wynalezione przez 

przodków i znane ludziom, którzy je oglądali, a także obserwowane przez nas samych oraz 

praktykowane w naszych czasach – zebrać z licznych źródeł, nie szczędząc przy tym trudu, i ze 

starannością, a [następnie] przedstawić w obecnej zmyślnej formie przystępnego w odbiorze 

kompendium i [w ten sposób] zachować zapomnianą tradycję obyczajów przodków dla tych, 

którzy [przyjdą] po nas. [Praca ta była] jak zbieranie na łąkach kwiatów do przygotowania 

niezrównanej ozdoby dla cesarskiej chwały, a także jak ustawienie w środku pałacu 

przejrzystego i dopiero co wyczyszczonego zwierciadła do oglądania tego, co stosowne 

cesarskiemu panowaniu, jak i tego, co godne senatorskiego gremium, ażeby wodze władzy 

były sterowane porządnie i pięknie. 

Autor wyraźnie stwierdził, że znajomość i przestrzeganie określonego ceremoniału jest 

konieczne przy sprawowaniu władzy cesarskiej, ponieważ przydaje jej prestiżu. Ścisły protokół 

wprowadza także porządek, co zapewnia pozytywne postrzeganie panującego, ponieważ 

sugeruje, że w równie przemyślany sposób rządzi on państwem. Dbałość o wizerunek stanowi 

też istotny element politycznej strategii, olśniewające i rozbudowane rytuały wzbudzają 

bowiem podziw zarówno u poddanych, jak i osób przybywających z innych krajów. Ta ostatnia 

kwestia znajduje potwierdzenie choćby w relacji Liutpranda z Cremony (ok. 920 – ok. 970) z 
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pobytu na dworze tegoż władcy w 949 roku. Tak opisał wykonane z cennych materiałów 

automaty (αὐτόματα)514 w sali tronowej konstantynopolitańskiego pałacu Magnaura515 

(Μαγναύρα)516: 

Przed tronem cesarza stało pewne drzewo z pozłoconego brązu, którego gałęzie – tak samo z 

pozłoconego brązu – zapełniały rozmaite ptaki, które wydawały dźwięki różnych ptaków, 

zgodnie ze swoimi gatunkami. Cesarski tron był umiejętnie wykonany, w taki sposób, że w 

jednej chwili zdawał się niski, a za moment wysoki, a zaraz potem maksymalnie wyniesiony. 

Ogromnej wielkości lwy – nie wiadomo czy z brązu, czy z drewna, na pewno jednak pozłocone 

– niejako go strzegły, a uderzając ogonami o posadzkę, z otwartych paszczy wystawiały jęzory 

i wydawały ryk. 

Przybyły z Zachodu Liutprand – zgodnie z przewidywaniami cesarza – poddał się 

urokowi zadziwiających sprzętów, które nie tylko poruszały się i wydawały odgłosy, ale 

również były złocone (deaurata). Można przy tym zauważyć, że autor ten podczas swej drugiej 

misji do Konstantynopola, wyszydził – choć na pewno nie bez znaczenia był tu fakt, że czuł się 

głęboko urażony ze względu na afront, jaki spotkał go podczas tej wizyty – skromne i znoszone, 

w jego mniemaniu, stroje cesarza Nikefora II Fokasa (963–969) i jego świty, pozbawione złota 

i klejnotów (Nemo ibi auro, nemo gemmis ornatus erat), a zatem zupełnie niestosowne w 

kontekście dworu517. W przekazie Liutpranda władca ten prezentuje się jako zupełne 

 
514 Zob. G. Brett, The Automata in the Byzantine “Throne of Solomon”, „Speculum” 1954, 29, 3, s. 477–487. 
Automata pojawiają się jednakże już u Homera, zob. Homeri Ilias, t. 2, red. T.W. Allen, Oxford 1931, 5.748–751 
(Oxford Classical Texts); Homeri Ilias, t. 3, red. T.W. Allen, Oxford 1931, 18.375–379 (Oxford Classical Texts); 
Homeri Ilias, t. 3, 18.410–420; Homeri Ilias, t. 3, 18.468–473; Homeri Odyssea, red. P. von der Mühll, Basel 1962, 
8.555–563. 
515 Warto zauważyć, że w Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως znajdujemy obszerny rozdział poświęcony audiencjom 
w pałacu Magnaura, zob. Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, t. 1, 
red. J.J. Reiske, Bonn 1829, 2.15, s. 566–598 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae). 
516 Aerea, sed deaurata quaedam arbor ante imperatoris sedile stabat, cuius ramos itidem aereae diversi generis 
deaurataeque aves replebant, quae secundum species suas diversarum avium voces emittebant. Imperatoris 
vero solium huiusmodi erat arte compositum, ut in momento humile, exelsius modo, quam mox videretur 
sublime; quod inmensae magnitudinis, incertum utrum aerei an lignei, verum auro tecti leones quasi 
custodiebant, qui cauda terram percutientes aperto ore linguisque mobilibus rugitum emittebant. Liudprand de 
Crémone, Œuvres, red. F. Bougard, Paris 2015, 6.5.66–73 (Sources d'histoire médiévale 41), [Antapodosis]. Zob. 
także tamże, 6.8.108–124. 
517 Zob. Nemo ibi auro, nemo gemmis ornatus erat, nisi ipse solus Nicephorus, quem imperialia ornamenta ad 
maiorum personas sumpta et composita, foediorem reddiderant. Per salutem vestram, quae mihi mea carior 
extat, una vestrorum pretiosa vestis procerum, centum horum et eo amplius pretiosior est! tamże, 9 [Legatio 
Liutprandi Cremonensis episcopi ad imperatorem Constantinopolitanum Nicephorum Phocam pro Ottonibus 
augustis et Adelheida]. O wspaniałość strojów cesarza i jego otoczenia pisano chętnie, dla przykładu warto 
przywołać przekazany przez Prokopiusza dość szczegółowy opis szat i insygniów władzy armeńskich satrapów, 
które wykonano na wzór rzymskich; zob. Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis…, 3.1.18–23. Por. 
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przeciwieństwo Konstantyna Porfirogenety, uczonego i zainteresowanego sztuką miłośnika 

piękna (φιλόκαλος), o którym w szóstej księdze Οἱ μετὰ Θεοφάνην czytamy518: 

Sądzę, że ten człowiek był zaznajomiony ze sztuką malarską tak dokładnie, jak nikt przed nim 

lub po nim. Poprawiał bowiem wielu działających na tym [polu], jawił się także jako najlepszy 

nauczyciel, [zresztą] nie tylko wydawał się, ale był nim i budził podziw u wszystkich patrzących 

jako wielki [samorodny] talent, nie pobierał bowiem nauki [w tym zakresie]. Kto mógłby 

wyliczyć [wszystkie] wskazówki Porfirogenety dla artystów? Poprawiał tak kamieniarzy, jak i 

budowniczych oraz pracujących ze złotem, srebrem i żelazem – władca ten w każdym 

przypadku okazywał się najlepszy. Konstantyn jako miłośnik piękna wykonał srebrne drzwi 

[auli] Chrysotriklinos, zrobił także – z wielką dbałością – srebrny stół do podejmowania gości 

oraz dekorację jadalni, którą ozdobił ponad [jej] naturalną barwę różnokolorowymi 

materiałami i płytkami, co zaproszonym zapewnia większą rozkosz niż przyjemność dań. 

Według powyższej relacji cesarz ten był nie tylko wielkim miłośnikiem i znawcą sztuki, 

ale także osobiście zajmował się malarstwem i złotnictwem. Jako przykłady jego dzieł podano 

srebrne drzwi do auli Chrysotriklinos, będącej salą recepcyjną w Wielkim Pałacu, oraz srebrny 

stół i wystrój jadalni. Można przy tym zauważyć, że w przypadku ostatniego pomieszczenia 

zaznaczono, że dekoracja jest wielobarwna (πολυχρόοις), co też decyduje o jej niebywałym 

uroku (πλείονα τῆς ἐκ τῆς τῶν βρωμάτων γλυκύτητος τοῖς κεκλημένοις τὴν τέρψιν 

παρέχουσαν). Różnorodność barw (πολύχροος) niezmiennie stanowiła dla bizantyńskich 

autorów jedną z najwyżej cenionych cech materiałów stosowanych w dekoracjach. 

 
Ioannis Malalae chronographia, red. I. Thurn, Berlin–New York 2000, 17.9.6–26 (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae. Series Berolinensis 35). Strój cesarza bizantyńskiego zaś szczegółowo opisał na przykład Koryppus, 
omawiając przygotowania do koronacji Justyna II; zob. Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini…, 2.87–89; 
2.100–130. 
518 Τὴν δὲ τῆς ζωγραφίας τέχνην τοσοῦτον ἀκριβῶς ὁ ἀνὴρ ἠπίστατο ὡς οὐκ οἶμαι τῶν πρὸ αὐτοῦ ἢ τῶν μετ’ 
αὐτόν . πολλοὺς γὰρ τῶν περὶ αὐτῆς πονούντων ἐπηνώρθει, καὶ διδάσκαλος ἄριστος ἀνεφαίνετο, καὶ οὐκ 
ἐφαίνετο μόνον ἀλλὰ παρὰ πᾶσιν ἐθαυμάζετο, καὶ θάμβος μέγας τοῖς ὁρῶσιν, ὧν οὐ μεμάθηκεν, ἐχρημάτιζεν. 
τῶν δὲ τεχνιτῶν ἐπιδιορθώσεις τοῦ πορφυρογεννήτου τίς ἐξείποι; λιθοξόους καὶ τέκτονας καὶ χρυσοστίκτας καὶ 
ἀργυροκόπους καὶ σιδηροκόπους ἐπανώρθου, καὶ πάντα ἐν πᾶσιν ἄριστος ὁ ἄναξ ἀνεφαίνετο. Τὰς δὲ ἀργυρᾶς 
πύλας τοῦ Χρυσοτρικλίνου ὁ φιλόκαλος Κωνσταντῖνος ἐδείματο, καὶ τράπεζαν ἀργυρᾶν ἡ ἐκείνου φιλοπονία 
πρὸς ὑποδοχὴν τῶν δαιτυμόνων καὶ καλλωπισμὸν τοῦ ἀριστητηρίου κατεσκεύασεν, πολυχρόοις ὕλαις καὶ πλαξὶ 
καὶ αὐτοφυεῖ χροιᾷ καλλύνας, πλείονα τῆς ἐκ τῆς τῶν βρωμάτων γλυκύτητος τοῖς κεκλημένοις τὴν τέρψιν 
παρέχουσαν. Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, red. I. 
Bekker, Bonn 1838, 6.22–23, s. 450–451 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae), [Theophanes Continuatus, 
Chronographia]. 
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Zajmowanie się sztuką malarską Konstantyna Porfirogenety nie uszło też uwagi samego 

Liutpranda519. 

Poza rozbudowanym ceremoniałem na cesarską oprawę w nie mniejszym stopniu 

składała się także architektura pałacowa. W ekfrazach cesarskich rezydencji bogactwo 

zastosowanych materiałów – a także sposób ich opisywania – nierzadko w ogóle nie różniło 

się od tego stosowanego w kościołach. W tym kontekście interesujące są spostrzeżenia 

Flawiusza Kreskoniusza Koryppusa (VI w.) zawarte In laudem Iustini Augusti minoris, gdzie przy 

okazji opisu przygotowań do koronacji Justyna II (565–574), następcy Justyniana I, odniósł się 

on w wielu miejscach do kwestii wyglądu – a zwłaszcza wystroju – Wielkiego Pałacu w 

Konstantynopolu, charakteryzującego się pozłacanym dachem (aurati tecti), 

przypominającym sam Olimp (imitatur Olympum), a nawet konkurującym z rajem 

(certabantque ipsi iucunda palatia caelo)520. 

Autor najpierw wspomniał o pełnej słońca i ozdobionej mozaiką ze złotymi tesserami 

komnacie Justyna: Komnata położona jest głęboko wewnątrz budynku, jakby otwarta na 

niebo, promienieje świetnym blaskiem połyskującego szkła. Jeśli można tak powiedzieć, nie 

potrzebuje złocistego słońca, lub też powinno się nazwać ją jego domem521 (est domus interior 

tectorum in parte superna, / luce sua radians et aperto libera caelo, / conspicuo vitrei 

splendens fulgore metali, / dicere si fas est, rutili non indiga solis / vel solis dicenda domus)522. 

 
519 Constantinus itaque Porphyrogenitus, cum oracioni tum lectionibus vacans, totum se Domino commendabat, 
opera manuum victum quaeritans: sane τὴν ζογραφιαν (id. est: picturam) perpulchre exercebat; Liudprand de 
Crémone, Œuvres…, 3.37.611–614 [Antapodosis]. 
520 Autor zestawił także nowy pałac cesarski – zw. Sophianae i wybudowany przez Justyna II – z kościołem 
Mądrości Bożej, obie budowle zaś uznał za naśladownictwo nieba: cedant cunctorum miracula nota locorum./ 
inclita praeclarum duo sunt imitantia caelum, / consilio fundata dei, venerabile templum / et Sophianarum 
splendentia tecta novarum. / principis haec, haec aula dei. deus illud utrumque / glorificavit opus, sed maiestatis 
honore / plus templum terroris habet, ibi namque probatur, / quam sit ubique deus praesens, simul omnia 
conplens; Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini…, 4.284–291. Zob. tamże, nota 287, s. 205; Av. Cameron, 
Notes on the Sophiae, the Sophianae and the Harbour of Sophia, „Byzantion” 1967, 37, s. 11–20; F. Barry, The 
House of the Rising Sun. Luminosity and Sacrality from Domus to Ecclesia, w: Hierotopy of Light and Fire…, s. 82–
104. Zob. także: Ὁππόθι τεμνομένης χθονὸς ἄνδιχα πόντον ἀνοίγει / πλαγκτὸς ἁλικλύστων πορθμὸς ἐπ’ ἠιόνων, 
/ χρύσεα συλλέκτρῳ τάδ’ ἀνάκτορα θῆκεν ἀνάσσῃ / τῇ πολυκυδίστῃ θεῖος ἄναξ Σοφίῃ. / ἄξιον, ὦ Ῥώμη 
μεγαλοκρατές, ἀντία σεῖο / κάλλος ἀπ’ Εὐρώπης δέρκεαι εἰς Ἀσίην; Anthologia Graeca, t. 3, red. H. Beckby, 
München 1968, 9.657. Τῷ δ’ αὐτῷ ἔτει ἤρξατο κτίζειν τὸ παλάτιον τῶν Σοφιανῶν ἐπ’ ὀνόματι τῆς αὐτοῦ γυναικὸς 
Σοφίας, προφάσει τοῦ ἐκεῖσε ταφῆναι Ἰοῦστον τὸν υἱὸν αὐτοῦ πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτόν, ἔτι κουροπαλάτου 
ὄντος αὐτοῦ, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχαγγέλου τῶν ἐκεῖσε, κοσμήσας αὐτὸ ὑπὸ διαφόρων πολυτίμων μαρμάρων; 
Theophanis chronographia, t. 1, s. 243, 10–14 [A.M. 6061]. 
521 Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joanida. Pochwała Justyna, przeł., wstępem poprzedził, komentarzem opatrz. 
B.J. Kołoczek, Kraków 2016, 1.96–101 [Pochwała Justyna]. 
522 Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini…, 1.96–101. 
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Inna część pałacu – gdzie złożono zmarłego Justyniana –wyróżniała się z kolei tkaninami oraz 

stropem523: 

Grube kobierce mieniły się szlachetnymi kamieniami, które rzymska potęga zdobyła w 

zamierzchłych czasach, które zrodził zielony Nereusz i indyjska ziemia, które Cezar przywiózł z 

pałacu w Memfis, które oddała błagająca o pomoc Kleopatra, kiedy przekupiwszy strażnika 

przybyła blada, by wyrwać się z braterskich więzów. Stojąc naprzeciwko owych kamieni 

widziało się odbijane przez nie refleksy światła. Nie był to jednak ogień, lecz naturalny blask: 

wszechobecne światło rozjaśniające złote kasetony na dobrze widocznym stropie524. 

W przytoczonym passusie autor wskazał, że wnętrze wypełnione było blaskiem bijącym 

od naszytych na zdobiące ściany kobierce klejnotów pochodzących z różnych zakątków świata, 

przywiezionych z Egiptu jeszcze przez Juliusza Cezara. One też miały rozświetlać pomieszczenie 

– w tym złocone kasetony – przy czym ich blask został porównany do ognia. Zbliżone 

porównanie zawarł także Lukian: A więc strop – czy raczej głowa – tego domu, sam w sobie 

piękny, tak jest ozdobiony złotem jak niebo w nocy przez gwiazdy, bijące – z daleka i raz po raz 

– blaskiem niczym ogień. Jeśli jednak całe byłoby ogniem, nie piękne, ale przerażające by się 

nam wydawało (Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴκου ὀροφή, μᾶλλον δὲ κεφαλή, εὐπρόσωπος μὲν 

καὶ καθ’ ἑαυτήν, τῷ χρυσῷ δὲ ἐς τοσοῦτον κεκόσμηται, ἐς ὅσον καὶ οὐρανὸς ἐν νυκτὶ ὑπὸ τῶν 

ἀστέρων ἐκ διαστήματος περιλαμπόμενος καὶ ἐκ διαλείμματος ἀνθῶν τῷ πυρί. εἰ δέ γε πῦρ 

ἦν τὸ πᾶν, οὐ καλὸς ἄν, ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν)525. On jednak odniósł się do złota 

pokrywającego strop (τῷ χρυσῷ δὲ ἐς τοσοῦτον κεκόσμηται), a za sprawą swego blasku 

przypominającego nocne niebo (οὐρανὸς ἐν νυκτὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος 

περιλαμπόμενος) i ogień (τῷ πυρί), który w rzeczywistości byłyby przerażający (ἀλλὰ φοβερὸς 

ἡμῖν ἔδοξεν), tu jednak imituje go złoto, nie wzbudza więc strachu, ale zachwyt. 

Koryppus opisał również salę tronową, w której cesarz przyjmował poselstwo Awarów, 

poświęcając nieco uwagi jej wyposażeniu526: 

 
523 alta superpositis radiabant stramina gemmis, / tempore quas prisco Romana potentia cepit, / quas viridis 
Nereus, quas protulit Indica tellus, / et quas Memphitica Caesar perduxit ab aula, / quas supplex Cleopatra dedit, 
cum vincula fratris / frangeret et rupto pallens custode veniret; / ex quibus adversis cernebant fulgura mitti. / 
sed lumen, non ignis erat: lux undique fulget / aurea conspicui lustrans laquearia tecti. Tamże, 3.13–21. 
524 Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joanida. Pochwała…, 3.13–21 [Pochwała Justyna]. 
525 Lucian, Phalaris. Hippias or The Bath…, 8 [The Hall]. 
526 atria praelargis extant altissima tectis, / sole metallorum splendentia, mira paratu, / et facie plus mira loci, 
cultuque superba. / nobilitat medios sedes Augusta penates, / quattuor eximiis circumvallata columnis. / quas 
super ex solido praefulgens cymbius auro / in medio, simulans convexi climata caeli, / inmortale caput soliumque 
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Najznakomitszy dwór mieści się w potężnym gmachu opromienionym blaskiem cennego 

metalu. Pałac ten został wzniesiony z godnym podziwu kunsztem, niezwyklejszy jeszcze z 

powodu wyglądu, dumny z wystroju. Wnętrze uszlachetnia cesarski tron, otoczony czterema 

wyjątkowymi kolumnami, nad którymi pośrodku wznosi się lśniąca czasza w kształcie muszli z 

czystego złota. Na wzór sfer niebieskich okrywa cieniem nieśmiertelną głowę i tron siedzącego 

władcy, ozdobiona szlachetnymi kamieniami, złotem i purpurą. Rozpięta na czterech łukach. 

Prawą i lewą stronę ujmują Wiktorie wzbijające się w niebo na wysoko uniesionych skrzydłach, 

z wieńcami laurowymi w rozjaśnionych prawych dłoniach. Podłoga cudownie okryta posadzką, 

dywanami i kobiercami oraz długie przyozdobione jasną barwą rzędy siedzeń dzięki 

rozpostartym zasłonom dodawały słynnemu pałacowi piękna. Zasłony przysłaniały też 

wejścia527. 

Afrykański poeta odniósł się tu do cesarskiego tronu znajdującego się pod 

baldachimem wykonanym między innymi ze złota. Do kwestii tronu powrócił przy okazji 

omawiania inauguracji konsulatu Justyna, podkreślając niezwykły blask, jaki dawały złoto oraz 

kamienie szlachetne, z których został wykonany: W Wielkim Pałacu stał tron stworzony z 

niezwykłym kunsztem, dumny ze złota i szlachetnych kamieni, dający blask nawet bez słońca. 

Natura tych kosztowności rozjaśniała otoczenie, zmieniała barwy przedmiotów, a nawet 

przyćmiewała promienie jasnego Feba. Opływowe kształty mieszały się z ostrymi kątami, biel 

z zielenią, murra połyskiwała z topazem, ciemności rozpraszały się za sprawą płomiennych 

odblasków czerwonego brązu528 (aedibus in magnis miro constructa paratu / extabat sedes, 

auro gemmisque superba, / lumen habens sine sole suum; inlustratque propinquos / 

gemmarum natura locos, rerumque colores / mutans et Phoebi radios fulgentis obumbrans. / 

miscentur teretes quadris, viridantibus albae. / chrysolithi murraeque529 micant, flammasque 

 
sedentis obumbrat / ornatum gemmis, auroque ostroque superbum. / quattuor in sese nexos curvaverat arcus. 
/ par laevam dextramque tenens Victoria partem / altius erectis pendebat in aera pinnis, / laurigeram gestans 
dextra fulgente coronam. / mira pavimentis stratisque tapetibus apta / planities, longoque sedilia compta tenore 
/ clara superpositis ornabant atria velis. / vela tegunt postes. Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini…, 
3.191–207. 
527 Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joanida. Pochwała…, 3.191–207 [Pochwała Justyna]. 
528 Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joanida. Pochwała…, 4.114–121 [Pochwała Justyna]. 
529 Murra (μύρρα) to trudny do zidentyfikowania materiał (bywa uważany za rodzaj szkła albo onyks, albo też 
porcelanę), którego wykonywano kosztowne naczynia: Plorat Eros, quotiens maculosae pocula murrae; M. Valerii 
Martialis Epigrammaton libri, red. W. Heraeus, Leipzig 1925, 10.80.1. Pisał na jej temat Pliniusz Starszy w swej 
Historii naturalnej (37.7.18–8.22). 
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pyropos530 / adflans et propria depellens luce tenebras)531. Kosztowne materiały połyskując, 

rozsiewały wokół różnobarwne refleksy, przyćmiewając nawet samo słońce, w czym 

oczywiście nie brakuje retorycznej przesady. 

Należy zauważyć, że ustępy z poematu Koryppusa nie będą przydatne przy 

rekonstruowaniu form architektonicznych, ponieważ praktycznie nie zawierają tego rodzaju 

informacji. Pełne są za to toposów o znacznie dłuższej historii – w swej podstawowej warstwie 

sięgających Homera i jego opisów pałaców Menelaosa532 i Alkinoosa533 – odnoszących się 

głównie do drogocennych, wielobarwnych i błyszczących materiałów534, wśród których 

szczególnie ważne miejsce zajmowało złoto. Choć zwykle pozbawione szczegółów, opisy te 

 
530 Pyropus (πυρωπός) to stop miedzi i złota. Informacje o nim podaje Pliniusz (34.20.94). namque alias fit uti 
claro sit rubra pyropo; T. Lucretius Carus, De rerum natura. Libri sex, red. J. Martin, Leipzig 1969, 2.803. 
531 Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini…, 4.114–121. 
532 […] οἱ δὲ ἰδόντες / θαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος· / ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης / 
δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο. / […] δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν, / ἄγχι σχὼν 
κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι· / “φράζεο, Νεστορίδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ, / χαλκοῦ τε στεροπὴν 
κατὰ δώματα ἠχήεντα / χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος. / Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου 
ἔνδοθεν αὐλή, / ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα”; Homeri Odyssea…, 4.43–46, 4.69–75. 
533 […] αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς / Ἀλκινόου πρὸς δώματ’ ἴε κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ / ὥρμαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον 
οὐδὸν ἱκέσθαι. / ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης / δῶμα καθ’ ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο. / 
χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα, / ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο· / χρύσειαι δὲ 
θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον· / ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ, / ἀργύρεον δ’ ἐφ’ 
ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη. / χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν, / οὓς Ἥφαιστος ἔτευξεν 
ἰδυίῃσι πραπίδεσσι / δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο, / ἀθανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα 
πάντα. / ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα / ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι / 
λεπτοὶ ἐΰννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν. / ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο / πίνοντες καὶ ἔδοντες· 
ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον. / χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐϋδμήτων ἐπὶ βωμῶν / ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ 
χερσὶν ἔχοντες, / φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι. Homeri Odyssea…, 7.81–102. 
534 Można przy tym zauważyć, że pewien wyjątek od tej prawidłowości – bardzo dobrze ukonstytuowanej w 
grecko-rzymskiej tradycji literackiej – stanowi pałac Marsa opisany przez Stacjusza (ok. 45 – ok. 96) w Tebaidzie. 
Miejsce to bowiem miało być ponure i wybudowane z żelaza – światło bało się tam zaglądać, przerażało ono też 
gwiazdy. Taki wygląd jest jednakże uzasadniony wojskową profesją bóstwa: hic steriles delubra notat Mavortia 
silvas / (horrescitque tuens), ubi mille Furoribus illi / cingitur averso domus immansueta sub Haemo. / ferrea 
compago laterum, ferro arta teruntur / limina, ferratis incumbunt tecta columnis. / laeditur adversum Phoebi 
iubar, ipsaque sedem / lux timet, et durus contristat sidera fulgor. / digna loco statio: primis salit Impetus amens 
/ e foribus caecumque Nefas Iraeque rubentes / exsanguesque Metus, occultisque ensibus adstant / Insidiae 
geminumque tenens Discordia ferrum. / innumeris strepit aula Minis, tristissima Virtus / stat medio, laetusque 
Furor voltuque cruento / Mors armata sedet; bellorum solus in aris / sanguis et incensis qui raptus ab urbibus 
ignis. / terrarum exuviae circum et fastigia templi / captae insignibant gentes, caelataque ferro / fragmina 
portarum bellatriccsque carinae, / et vacui currus protritaque curribus ora, / paene etiam gemitus: adeo vis omnis 
et omne / vulnus. ubique ipsum, sed non usquam ore remisso / cernere erat: talem divina Mulciber arte / 
ediderat; nondum radiis monstratus adulter / foeda catenato luerat conubia lecto; P. Papini Statius, Thebais et 
Achilleis, red. H.W. Garrod, Oxford 1905, 7.40–63 (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis), [Thebais]. 
Zob. także J.J.L. Smolenaars, Statius, Thebaid VII. A Commentary, Leiden–New York–Köln 1994, s. 22–37 
(Mnemosyne Supplements 134). 
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wskazują na cechy, które uważano za najistotniejsze dla takich budowli, decydujące o ich 

luksusowym i cesarskim charakterze, jak i o pięknie535. 

Dobrym przykładem ekfrazy pałacu – zawierającej nieco szczegółów sprawiających, że 

budowla jawi się jako stosunkowo konkretna, a przy tym wspaniała fundacja – jest relacja 

dotycząca rezydencji zwanej Καινούργιον, wybudowanej przez Bazylego I na terenie Wielkiego 

Pałacu536: 

[Pałac] wspiera szesnaście kolumn stojących w rzędach, tak się składa, że osiem z nich jest z 

marmuru tesalskiego – który cechuje zielona barwa – sześć zaś szczyci się mianem onyksu537, 

kamieniarz ozdobił je w rozmaity sposób, pokrywając je motywem winorośli oraz ukazując w 

tej [wici] gatunki rozmaitych zwierząt. Dwie pozostałe też przybrały naturę tamtych 

onyksowych, ale otrzymały od kamieniarzy inne ornamenty, ponieważ gładkość [ich] 

powierzchni zastąpiły zakrzywione żłobki – w ten sposób rzemieślnik chciał je udekorować, 

 
535 Zob. M.C. Carile, The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem, Spoleto 2012, 
s. 33–34 (Studi e ricerche di archeologia e storia dell'arte 12). 
536 ὃν ἑκ⟨καί⟩δεκα κίονες κατὰ στοῖχον ἑστηκότες ἀνέχουσιν, οἱ μὲν ὀκτὼ τούτων ἐκ λίθου τυγχάνοντες 
Θετταλῆς, ἣ τὸ πράσιον χρῶμα κεκλήρωται· οἱ ἓξ δὲ τὴν τοῦ Ὀνυχίτου  προσηγορίαν αὐχοῦσιν, οὓς ὁ λιθοξόος 
παντοίως ὡράϊσεν, ἀμπέλου σχῆμα κατ’ αὐτοὺς μορφώσας καὶ παντοίων ζῴων ἰδέας ἐν ταύτῃ ἀπεργασάμενος. 
οἱ ἕτεροι δὲ δύο καὶ αὐτοὶ μὲν τὴν αὐτοῦ ⟨τοῦ⟩ Ὀνυχίτου φύσιν εἰλήφασιν, οὐχ ὅμοιον δὲ τὸ σχῆμα παρὰ τῶν 
λιθοξόων ἐδέξαντο, ἀλλὰ γραμμαῖς σκολιαῖς τὸ τῆς ἐπιφανείας ὁμαλὸν ἀφῃρέθησαν, οὕτω ποικῖλαι ταύτας τοῦ 
τεχνίτου θελήσαντος, ὡς ἐκ τοῦ πολυμόρφου θηρῶντος τὸ εὐπρεπὲς καὶ ἐράσμιον. ἄνωθεν δὲ τῶν κιόνων ἄχρι 
τῆς ὀροφῆς καὶ ⟨κατὰ⟩ καὶ τὸ κατὰ ἀνατολὰς ἡμισφαίριον, ἐκ ψηφίδων ὡραίων ἅπας ὁ οἶκος κατα⟨κε⟩χρύσωται, 
προκαθήμενον ἔχων τὸν τοῦ ἔργου δημιουργόν, ὑπὸ τῶν συναγωνιστῶν ὑποστρατήγων δορυφορούμενον, ὡς 
δῶρα προσαγόντων αὐτῷ τὰς ὑπ’ αὐτοῦ ἑαλωκυίας πόλεις. […] εὐθὺς γὰρ κατὰ τὸ τοῦ ἐδάφους μεσαίτατον τὸ 
Μηδικὸν ὄρνεον ὁ ταὼς  ἐκ ψηφίδων λαμπρῶν τῇ λιθοξόῳ τέχνῃ διαμεμόρφωται, ἐν εὐθυτόρνῳ κύκλῳ ἐκ λίθου 
Καρικῆς συγκλειόμενος, ἀφ’ οὗπερ ἀκτῖνες || ἀπὸ λίθου τῆς αὐτῆς πρὸς ἄλλον μείζονα κύκλον ἐκπέμπονται. 
ἔξωθεν δὲ καὶ τούτου καθάπερ τινὲς ῥύακες ἢ ποταμοὶ ἐκ λίθου Θετταλῆς, ἣ τὸ πράσιον χρῶμα κεκλήρωται, 
κατὰ τὸ τοῦ οἴκου τετράγωνον σχῆμα ἐφήπλωνται, κατὰ τὰς ἐντὸς λαγόνας τέτταρας ἀετοὺς ἐκ ψηφίδων 
ποικίλων τε καὶ λεπτῶν περισφίγγουσαι, εἰς τοσοῦτον ἀκριβοῦντα τὴν μίμησιν ἅπαντα ὡς εἰκάζειν αὐτὰ ζῆν καὶ 
ἵπτασθαι βούλεσθαι. οἱ δὲ παρ’ ἑκάτερα τοῖχοι ὑάλου πολυχρόοις πλαξὶ περισκέπονται, διαφόρων ἀνθέων 
δοκοῦντες μορφαῖς ὡραΐζεσθαι. ὕπερθεν δὲ τούτων κόσμος τις ἄλλος περιηνθισμένος διαθεῖ χρυσῷ, ὑφ’ οὗ 
διείργεσθαι τὰ κατώτερα τῶν ἄνω δοκεῖ· ὃν ἐκ χρυσοῦ ψηφίδων διαδέχεται τερπνότης ἄλλη, ἔνθρονον 
δεικνῦσα τὸν τοῦ ἔργου δημιουργὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴν σύζυγον Εὐδοκίαν, στολαῖς κεκοσμημένους 
βασιλικαῖς καὶ ταινιουμένους τοῖς στέμμασιν. Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber 
quo Vita Basilii…, 89.7–22, 89.28–44. Po tym następuje opis dzieci cesarskiej pary, które przedstawiono wraz z 
rodzicami: οἱ δὲ κο⟨ι⟩νοὶ παῖδες ὡς ἀστέρες λαμπροὶ τοῦ δόμου πέριξ ἱστόρηνται, ταῖς βασιλείοις καὶ αὐτοὶ 
στολαῖς καὶ τοῖς στέμμασι καταγλαϊζόμενοι. ὧν οἱ μὲν ἄρρενες τόμους ἐπιφερόμενοι δείκνυνται τὰς θείας 
ἐντολάς, αἷς στοιχεῖν ἐπαιδεύοντο, περιέχοντας, τὸ δὲ θῆλυ γένος καὶ αὐτὸ βίβλους τινὰς κατέχον ὁρᾶται, 
νόμων θείων ἐχούσας περιοχήν, βουλομένου δεῖξαι τοῦ τεχνίτου τυχὸν ὡς οὐ μόνον ἡ ἄρρην γονὴ ἀλλὰ καὶ ἡ 
θήλεια τὰ ἱερὰ μεμύηται γράμματα καὶ τῆς θείας σοφίας οὐκ | ἔστιν ἀμέτοχος καί, κἂν ὁ φυτοσπόρος τούτων 
οὐκ ἔσχεν ἐξ ἀρχῆς οἰκείως πρὸς γράμματα διὰ τὴν βιωτικὴν περιπέτειαν, ἀλλ’ οὖν τοὺς οἰκείους ἅπαντας 
βλαστοὺς ἐν μετοχῇ σοφίας πεποίηκε· τοῦτο δὲ καὶ τῆς ἱστορίας δίχα διὰ τῆς γραφικῆς ἐβουλήθη τοῖς ὁρῶσι 
σημαίνεσθαι. καὶ ταῦτα μὲν τὰ κάλλη τῷ τετραμερεῖ τῶν τοίχων ἄχρι τῆς ὀροφῆς περιέχεται. Tamże, 89.44–57. 
537 Z tego kamienia miał być wykonany sarkofag cesarza Herakliusza (610–641): ἕτερος λάρναξ ἀπὸ λίθου λευκοῦ 
Δοκιμινοῦ ὀνυχίτου, ἐν ᾧ ἀπόκειται Ἡράκλειος ὁ μέγας; Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis…, 
2.42, s. 644. 
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jako że dążył, [by] z różnorodności [uzyskać] harmonijne i zachwycające formy. Powyżej 

kolumn – aż do samego sklepienia, jak i we wschodniej półkopule – cały budynek został 

pozłocony pięknymi kostkami mozaikowymi, twórca tego dzieła zaś góruje, asystują mu 

podlegli towarzysze broni – przynoszący w darze podbite przez niego miasta. […] Z kolei na 

samym środku posadzki z błyszczących kostek i dzięki umiejętnościom kamieniarza ukazany 

został medyjski ptak – czyli paw – obwiedziono go wprawnie zaokrąglonym otokiem z 

kamienia karyjskiego, stąd też, ku drugiemu większemu okręgowi, rozchodzą się promienie z 

tego samego kamienia. Rozpościerają się na zewnątrz – jak gdyby [były] potokami lub rzekami 

z marmuru tesalskiego, który charakteryzuje się zieloną barwą – jak i poprzez aulę o 

czworobocznym planie, a w wewnętrznych rogach opasują cztery orły z różnobarwnych i 

drobnych kostek. A każdy jest tak dokładnym naśladownictwem [natury], że zdają się one żywe 

i [gotowe] do lotu. Ściany po obu stronach są zaś obłożone wielobarwnymi płytkami ze szkła, 

tak że wyglądają na ozdobione formami rozmaitych kwiatów. Powyżej nich inna dekoracja 

upiększona złotem, która jakby oddziela niższe partie od górnych. Za nią następuje inna 

wspaniałość ze złotych kostek: ukazuje tronującego władcę, twórcę tego dzieła, oraz jego 

małżonkę Eudokię odzianych w cesarskie szaty i noszących stemmy538. 

W powyższym opisie wymieniono wiele materiałów, przede wszystkim różne kamienie, 

ale także tessery – w tym złote – oraz szklane płytki. Cechą wspólną ich wszystkich jest 

połyskliwość, różnią się zaś barwami, choć bezpośrednio wskazano jedynie na zielony kolor 

marmuru tesalskiego (ἣ τὸ πράσιον χρῶμα κεκλήρωται), zwykle poprzestając na podkreśleniu 

wielobarwności (ποικίλων; πολυχρόοις). Występuje także częsty motyw porównania dekoracji 

do kwiatów. Co interesujące, autor tym razem wyszedł nieco poza wymienione i standardowe 

elementy opisu pałacowej – lub sakralnej – architektury, ponieważ opisał ornamenty kolumn 

oraz przedstawienia mozaikowe, zarówno w partiach sklepiennych, jak i posadzkowych. 

 
538 Cesarz wraz z rodziną został przedstawiony także w innej komnacie tej rezydencji: αὐτὴ δὲ ἡ τοῦ τοιούτου 
κοιτῶνος ὀροφὴ οὐκ ἀνεστηκυῖα πρὸς ὕψος ἐπαίρεται, ἀλλὰ τῷ τετραγώνῳ σχήματι τοῖς τοίχοις ἐγκάθηται, 
χρυσίῳ διόλου κατηγλαϊσμένη καὶ στίλβουσα, κατὰ τὸ μεσαίτατον φέρουσα τὸν νικοποιὸν σταυρὸν ὑάλῳ 
πρασίῳ διαμορφούμενον, περὶ ὃν ὡς ἄστρα κατ’ οὐρανὸν θεάσῃ ἐκλάμποντα αὐτόν τε τὸν ἀοίδιμον βασιλέα 
καὶ μετὰ τῶν τέκνων πάν||των τὴν σύνευνον, πρός τε θεὸν καὶ τὸ τοῦ σταυροῦ ζωοποιὸν σημεῖον τὴς χεῖρας 
ἐπαίροντας, καὶ τοῦτο μονονοὐχὶ βοῶντας, ὅτι· “διὰ τοῦδε τοῦ νικοποιοῦ συμβόλου πᾶν ἀγαθὸν καὶ φίλον θεῷ 
ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἡμετέρας βασιλείας διαπέπρακται καὶ κατώρθωται.” περιέχεται δὲ καὶ εὐχαριστία 
ἐγγράμματος παρά τε τῶν φυσάντων ὑπὲρ τῶν τέκνων λεγομένη πρὸς τὸν θεὸν καὶ παρὰ τῶν τέκνων αὖθις ὑπὲρ 
τῶν γεννητόρων; Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, 89.57–70. 
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Istotny jest tu – jak i w innych miejscach dzieła – wątek fundatorski, piszący bowiem 

zwraca uwagę, że to cesarz jest odpowiedzialny za tę wspaniałą fundację (τὸν τοῦ ἔργου 

δημιουργόν;), co znajduje odbicie także w ukazanych scenach. Z kolei wnuk Bazylego, 

przywoływany już Konstantyn Porfirogeneta, miał dla auli Chrysotriklinos ufundować również 

mozaiki: Należy też powiedzieć o [auli] Chrysotriklinos, którą wielce pomysłowy władca 

przemienił w kwitnący i słodko pachnący ogród różany za pomocą drobniutkich i rozmaitych 

kostek mozaikowych naśladujących barwy wielokolorowych i właśnie rozwiniętych kwiatów 

[…] dostarcza [to] patrzącym niewyczerpanej przyjemności (Χρὴ οὖν καὶ περὶ τοῦ 

Χρυσοτρικλίνου διηγήσασθαι· ὃ μηχανικώτατος ἄναξ πολυανθῆ τινὰ καὶ εὔοδμον ῥοδωνιὰν 

εἶναι, τῶν πολυχρόων [ἀνθῶν] καὶ λεπτοτάτων διαφόρων ψηφίδων ἀνθῶν ἀρτιφυῶν χροιὰς 

μιμουμένων […] τοῖς ὁρῶσιν ἀκόρεστον ἐπιχορηγεῖ τὴν τέρψιν)539. Tu więc nie jedynie 

podkreślono wielobarwność, ale stwierdzono, że za sprawą mozaik aula zaczęła przypominać 

różany ogród (ῥοδωνιὰν), co można uznać za wariant tak częstego motywu „kamiennej łąki”. 

Niekiedy w pałacach wprost odmalowywano przedstawienia ogrodów, o czym pisał na 

przykład Manuel Files (ok. 1275 – 1345), opisując strop pewnej cesarskiej rezydencji540. Poeta 

ten szczegółowo omówił malowany ogród, pełen różnych roślin i zwierząt. W tym przypadku 

istotne było nie dostarczenie odbiorcy długiej listy wykorzystanych kosztownych materiałów, 

ale przekonanie go do doskonałego naśladownictwa natury w obrazie, a więc uznania, że ma 

do czynienia ze wspaniałym dziełem sztuki. Podczas gdy we wcześniej omówionych tekstach 

źródłem pięknych barw była dekoracja ze złota i marmurów, tak tu miały stanowić ją 

przedstawienia rozmaitych kwiatów (Τὰς παντοδαπὰς τῆς καλῆς βλάστης χρόας; / Ὁρᾷς τὸ 

λευκὸν, τὸ χλοάζον εἰς μέλαν, / Τὸ κατὰ μικρὸν ὠχριῶν ὡς ἐκ νόσου, / Καὶ τὸ στολισθὲν ἐξ 

ἀκόχλου πορφύρας;)541. Tak też obraz ten prezentował się jako ozdoba zupełnie godna pałacu, 

pełna wdzięku i wspaniałości: Ὢ κῆπος, ὢ χάριτες, ὢ τρυφῆς τόπος!542. 

 
539 Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata…, 6.33, s. 456 [Theophanes Continuatus, Chronographia]. 
540 Zob. Manuelis Philae Carmina, t. 2, red. E. Miller, Paris 1857, 3.62.1–44 [Εἰς τὸν ἐν τοῖς βασιλείοις 
ἐζωγραφημένον ὄροφον]. 
541 Zob. także: Ὢ πῶς ἐφικτὸν γραφικοὺς λόγους κρίνειν, / Ἐν οἷς ἀτεχνῶς ἐμιμεῖται τὰς φύσεις / Ὁ νοῦς ὑφιστῶν 
τὰς λαβὰς τῶν πραγμάτων, / Καὶ ποικίλα χρώματα κιρνῶν ἐξ ὕλης, / Καὶ δημιουργῶν τὰς γραφὰς ὡς ἐμψύχους; 
/ Τίς γὰρ θεωρῶν ἐν σκιαῖς ἄλσος βρύον, / Οὐκ εὐθὺς ὑπείληφε κοιλάδα βλέπειν / Φύλλοις κομῶσαν καὶ 
δροσώδεσι κρίνοις; / Καὶ ζῆν τὰ φυτὰ καὶ κλονεῖσθαι τοὺς κλάδους / Ἐκ τῆς ἐνούσης ἠρέμα κινήσεως; tamże, 
3.62.83–92. 
542 Tamże, 3.62.64. 
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Pałace nierzadko otaczano ogrodami. Tak też umiejscowił swą siedzibę nad Eufratem 

Bazyli Digenis Akritas, bohater średniowiecznego poematu epickiego543. Ekfraza ogrodu-gaju 

(ἄλσος) Akritasa – stanowiąca bardzo dobry przykład rozwinięcia klasycznego motywu locus 

amoenus – została skonstruowana za pomocą określeń dobrze znanych z opisów budowli. 

Podczas gdy dla tych ostatnich tworzywem są przede wszystkim marmury i tessery, to w 

ogrodzie rolę tę pełnią rośliny, zwłaszcza kwiaty, ale także ptactwo. W obu przypadkach zaś 

najważniejsze są barwy oraz połysk, z nimi zaś wiąże się podstawowa zasada różnorodności. 

Stąd wielość gatunków, spośród których wymieniono: winorośl (ἄμπελοι), trzciny (κάλαμοι), 

narcyzy (νάρκισσα), róże (ῥόδα), mirt (μυρσίναι), cyklameny (ἴα), pawie (ταῶνες), papugi 

(ψιττακοὶ) i łabędzie (κύκνοι). Opisano też barwy kwiatów, porównując je do innych 

elementów świata nieożywionego, róże określono bowiem mianem zabarwionych purpurą 

(πορφυρόβαφος), narcyzy mlecznobiałych (γάλακτος ἔστιλβον χροὰν), a fiołki opisano jako 

mające kolor morza (ἀπαστράπτοντα χροὰν εἶχον θαλάσσης). Co do ptaków, podkreślono 

wielobarwność ich piór (τὰ δὲ ἀγλαϊζόμενα τῇ στολῇ τῶν πτερύγων), a w odniesieniu do pawi 

także wyjątkowy połysk, w ich piórach miały bowiem odbijać się kwiaty (ἀντέλαμπεν ἡ τῶν 

ἀνθῶν ἐν ταῖς πτέρυξι θέα). Cechy te zostały wydobyte także w opisie samego pałacu, gdzie 

nie zabrało złota544: 

Właśnie w środku tego rajskiego, cudownego sadu / Akritas nasz zbudował dwór, siedzibę dla 

szlachetnych: / Obszerny i cały z kamienia stawianego w czworobok. / Na smukłych kolumnach 

go wsparł, opatrzył w liczne okna, / Sufity zaś ozdobił wzór z różnobarwnych mozaik, / Z 

kosztownego i błyszczącego jak lustro marmuru. / A podłóg wręcz oślepiał blask z kamyków 

kolorowych. / Wewnątrz zaś była komnat moc, a wszystkie trójnawowe, / I każdej inny sufit 

dał, wszystkim równie wysoki / Pokoje miały krzyża kształt, były tam i triklinia, / Siejące wokół 

 
543 Zob. Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial versions, red. E. Jeffreys, Cambridge 1998, 7.13–41 
(Cambridge Medieval Classics 7). Por. Achilles Tatius, Leucippe and Clitophon, red. E. Vilborg, Stockholm 1955, 
1.15. 
544 Μέσον αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ καὶ τερπνοῦ παραδείσου / οἶκον τερπνὸν ἀνήγειρεν ὁ γενναῖος Ἀκρίτης / 
εὐμεγέθη, τετράγωνον ἐκ λίθων πεπρισμένων, / ἄνωθεν δὲ μετὰ σεμνῶν κιόνων καὶ θυρίδων. / Τοὺς ὀρόφους 
ἐκόσμησε πάντας μετὰ μουσείου / ἐκ μαρμάρων πολυτελῶν τῇ αἴγλῃ ἀστραπτόντων· / τὸ ἔδαφος ἐφαίδρυνεν, 
ἐψήφωσεν ἐν λίθοις, / ἔσωθεν δὲ τριώροφα ποιήσας ὑπερῷα, / ἔχοντα ὕψος ἱκανόν, ὀρόφους παμποικίλους, / 
ἀνδρῶνας <τε> σταυροειδεῖς, πεντακούβουκλα ξένα / μετὰ μαρμάρων φαεινῶν λίαν ἀστραπηβόλων. / 
Τοσοῦτον δὲ ἐκάλλυνε τὸ ἔργον ὁ τεχνίτης, / ὥστε νομίζειν ὑφαντὰ τὰ ὁρώμενα εἶναι / ἔκ τε τῶν λίθων τῆς 
φαιδρᾶς καὶ πολυμόρφου θέας· / τὸ ἔδαφος κατέστρωσεν ἐκ λίθων ὀνυχίτων / ἠκονημένων ἰσχυρῶς, ὡς δοκεῖν 
τοὺς ὁρῶντας / ὕδωρ ὑπάρχειν πεπηγὸς εἰς κρυστάλλινον φύσιν. / Ἀμφοτέρωθεν ἵδρυσε τῶν μερῶν ἐκ πλαγίου 
/ χαμοτρικλίνους θαυμαστούς, εὐμήκεις, χρυσορόφους, / ἐν οἷς πάντων τὰ τρόπαια τῶν πάλαι ἐν ἀνδρείᾳ / 
λαμψάντων ἀνιστόρησε χρυσόμουσα, ὡραῖα. Digenis Akritis. The Grottaferrata…, 7.42–62. 
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jasny blask błyszczących swych marmurów. / A tak umiejętnie upiększył swoje dzieło, / Że, zda 

się, iż na krosnach tkał kobierzec ktoś w tym biegły, / Tak piękny i kunsztowny wzór z kamieni 

ułożono. / Podłogę nakazał wysadzić odłamkami onyksu, / Wygładzono je za całych sił, aż 

wszystkim się zdało, / Jakby szli po powierzchni wód, które zamarzły w kryształ. / Urządził dalej 

z obu stron, na skrzydłach swego gmachu / Komnat jadalnych długi ciąg o złocistych sufitach. 

/ Tam, zda się, patrzyli ze ścian herosi starodawni, / Przedstawieni – jakiż to kunszt! – na 

złotych mozaikach545. 

W przypadku siedziby zwrócono uwagę na błyszczące marmury (ἐκ μαρμάρων τῇ αἴγλῃ 

ἀστραπτόντων; μετὰ μαρμάρων φαεινῶν λίαν ἀστραπηβόλων), mozaiki (ἐφαίδρυνεν, 

ἐψήφωσεν ἐν λίθοις, χρυσόμουσα) oraz złocone stropy (χρυσορόφους). Nie trudno więc 

zauważyć, że przy poszczególnych materiałach podkreślono ich połyskliwość, w mniejszym zaś 

stopniu różnorodność (παμποικίλους) i barwy, z których właściwie wyróżniono tylko kolor 

złota. Wyobrażony pałac Akritasa opisano więc zgodnie z utrwaloną konwencją, przy czym – 

ze względu na epicki charakter poematu – wszystkie cechy wyolbrzymiono i wyidealizowano, 

co odnosi się także do wcześniejszej ekfrazy ogrodu. 

 Jak rezydencja Akritasa to przykład architektury nierzeczywistej, wykreowanej na 

potrzeby poematu, tak jej przeciwieństwo stanowił pałac Muchrutas, którego krótki opis 

zawarł Mikołaj Mesarites w swym utworze dotyczącym próby uzurpacji przeprowadzonej 

przez Jana Komnena zwanego Grubym w 1201 roku (Λόγος ἀφηγηματικὸς τοῦ αὐτοῦ 

Μεσαρίτου Νικολάου, ἐπὶ τῶν κρίσεων τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας καὶ σκευοφύλακος 

τῶν ἐν τῷ μεγάλῳ παλατίῳ θείων ναῶν, ἐπὶ νεωτερισμῷ τινος βασιλειῶντος καὶ ἐπὶ τὸν 

θρόνον καθεσθέντος τὸν βασιλικόν). Ekfraza ta jest bardzo interesująca, ponieważ kreśląc ją, 

autor musiał zmierzyć się także z koniecznością przekroczenia utartych schematów, ponieważ 

budowla stanowiła przykład architektury w stylu nawiązującym do architektury 

muzułmańskiej546: 

 
545 Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, przeł. i oprac. M. Borowska, Warszawa 1998, 7.42–62. 
546 ὁ δὲ Μουχρουτᾶς ἔστι τι δῶμα τεράστιον, τοῦ Χρυσοτρικλίνου ἁπτόμενον, ὡς πρὸς δυσμὴν διακείμενον. […] 
τὸ οἴκημα χειρὸς ἔργον οὐ Ῥωμαΐδος, οὐ Σικελικῆς, οὐ Κελτίβηρος, οὐ Συβαριτικῆς, οὐ Κυπρίου, οὐ Κίλικος· 
Περσικῆς μὲν οὖν, ὅτι καὶ ἰδέας φέρει Περσῶν παραλλαγάς τε στολῶν. αἱ τοῦ ὀρόφου σκηναὶ παντοδαπαὶ καὶ 
ποικίλαι, ἐξ ἡμισφαιρίων τῷ οὐρανοειδεῖ ὀρόφῳ προσηλωμέναι, πυκναὶ αἱ τῶν γωνιῶν εἰσοχαί τε καὶ ἐξοχαί, 
κάλλος τῶν γλυφίδων ἀμήχανον, τῶν κοιλωμάτων θέαμα πάντερπνον, ἶριν  φαντάζον πολυχρωμοτέραν τῆς ἐν 
τοῖς νέφεσι, χρυσοῦ τούτῳ ὑπεστρωμένου. οὐκ ἐς βάθος, κατ’ ἐπιφάνειαν ἀκόρεστος τερπωλή, οὐ τοῖς ἄρτι 
πρώτως τὴν ὁρατικὴν πέμπουσιν εἰς αὐτά, ἀλλὰ καὶ τοῖς συχνὰ παραβάλλουσι θάμβος καὶ ἔκπληξις. 
τερπνότερος ὁ Περσικὸς οὗτος δόμος τῶν Λακωνικῶν  ἐκείνων τῶν τοῦ Μενέλεω. Nikolaos Mesarites, Die 
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Muchrutas jest niezwykłym budynkiem przyległym do Chrysotriklinos, usytuowanym po jego 

zachodniej stronie. […] Budowla ta nie jest dziełem ani rzymskiej, ani sycylijskiej, ani 

celtyberyjskiej, ani sybaryjskiej, ani cypryjskiej, ani też cylicyjskiej ręki, ale perskiej, ponieważ 

zawiera wizerunki Persów w ich charakterystycznych szatach. Mające wiele form, różnorodne 

sklepienia dachu, [złożone] z kopuł, połączone są z podobnym do nieba stropem: ciasno 

rozmieszczone wklęsłości i wypukłości segmentów – piękno tych rzeźbiarskich form jest 

nadzwyczajne – zachwycający jest także widok pokrytych złotem zagłębień, dający wrażenie 

tęczy bardziej kolorowej niż ta w chmurach547. To przyjemność bez końca nie w ukryciu, ale na 

widoku: nie tylko dla tych, którzy właśnie po raz pierwszy skierowują na nie wzrok, ponieważ 

i tych, co [widują je] często, wprawia w podziw i osłupienie. Ta perska budowla jest 

wspanialsza od tamtej lakońskiej Menelaosa! 

Mesarites na wstępie stwierdził, że pałac jest dziełem perskim, na którego ścianach 

również ukazano Persów. Wówczas to antykizujące określenie odnosiło się do Turków 

Seldżuckich. Jeśli zaś chodzi o samą budowlę, to przypuszcza się, że mogła powstać około 

połowy XII wieku. Jej najbardziej charakterystyczny element stanowiła – jak można 

wywnioskować z tekstu – dekoracja mukarnasowa548. Autor, posługując się silnie 

zretoryzowanym stylem, starał się opisać jej skomplikowaną, komórkową formę. Zdołał przy 

tym wpleść obiegowe porównanie sklepienia do niebios (τῷ οὐρανοειδεῖ ὀρόφῳ) oraz 

podkreślić zachwycający – przewyższający tęczę – blask złotych refleksów (τῶν κοιλωμάτων 

θέαμα πάντερπνον, ἶριν φαντάζον πολυχρωμοτέραν τῆς ἐν τοῖς νέφεσι, χρυσοῦ τούτῳ 

ὑπεστρωμένου). Całość zaś przypieczętował stwierdzeniem niezwykłego piękna budowli, 

wspanialszej od pałacu Menelaosa. W ten sposób więc Mesarites wskazał na Poetę i stworzony 

przez niego wzór ekfrazy olśniewającej siedziby potężnego władcy: jakie blaski złota, jantaru, 

srebra, kości słoniowej biją o wysokie stropy tego domu. Chyba tylko dwór Dzeusa 

Olimpijskiego kryje w sobie takie niewysłowione cuda549 (χαλκοῦ τε στεροπὴν κατὰ δώματα 

 
Palastrevolution des Johannes Komnenos, red. A. Heisenberg, Würzburg 1907, s. 44.27, 27–29, 34–36, s. 45.27, 
1–9 (Programm des K. Alten Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1906–1907). 
547 Zob. Αἴνιγμα εἰς τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ ἶριν ἤτοι τὸ τόξον. Στοὰ ξύλων ἄμοιρος εἰμὶ καὶ λίθων / ὕλης τε λοιπῆς 
γηΐνης πάσης ἅμα· / οὐδεὶς καταστρέφει με καὶ παρατρέχω· / οὐδεὶς ἐγείρει καὶ συνίσταμαι πάλιν; Christophori 
Mitylenaii versuum…, 35. 
548 Zob. A. Walker, Middle Byzantine Aesthetics and the Incomparability of Islamic Art. The Architectural 
Ekphraseis of Nikolaos Mesarites, „Muqarnas” 2010, 27, s. 79–84. Zob. także N. Asutay-Effenberger, 
“Muchrutas”. Der seldschukische Schaupavillion im Grossen Palast von Konstantinopel, „Byzantion” 2004, 74, s. 
313–324. 
549 Homer, Odyseja, przeł. i oprac. J. Parandowski, Warszawa 1998, Pieśń czwarta, s. 62 (Biblioteka Antyczna). 
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ἠχήεντα / χρυσοῦ τ’ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ’ ἐλέφαντος. / Ζηνός που τοιήδε γ’ Ὀλυμπίου 

ἔνδοθεν αὐλή, / ὅσσα τάδ’ ἄσπετα πολλά)550. 

Pewną dążność do pogodzenia konkretnych szczegółów budowli z wymogami 

literackich konwencji możemy zaobserwować w opisie zawartym w Ἐγκώμιον εἰς 

Τραπεζοῦντα, które napisał kardynał Bessarion, inter Graecos latinissimus, inter Latinos 

graecissimus551: 

Siedziba cesarzy [w Trapezuncie] usytuowana jest na obecnym akropolu, ona sama zaś jest nie 

gorszym akropolem: wytrzymałością murów, a także różnorodnością, rozmiarem i pięknem 

konstrukcji przewyższa wszystko wokół. […] Wchodząc, od jednej strony od razu napotyka się 

wspaniałe westybule i aule, cechujące się wystarczającym pięknem oraz rozmiarem i zdolne 

pomieścić mnóstwo ludzi. Aule zaś dookoła otaczają balkony, są one z każdej strony i 

doświadczają wszystkich wiatrów. Od drugiej strony z kolei rozciąga się bardzo długi i 

niezwykle piękny budynek, [jego] cała posadzka wyłożona jest białym kamieniem, a sklepienie 

złotem i wielością barw, lśni on kwiatami sztuki malarskiej. W całym jego zagłębieniu – 

[będącym] niczym naśladownictwo nieba – gwiazdy rozsyłające promienie. Zdecydowanie 

prezentuje ono też doskonałość i wspaniałość malarstwa. 

Ze względu na pełnienie przez tę rezydencję funkcji obronnych autor w pierwszej 

kolejności zwrócił uwagę na dogodne położenie oraz solidną konstrukcję murów552. Następnie 

 
550 Homeri Odyssea…, 4.72–75. 
551 Τὰ γὰρ δὴ τῶν βασιλέων οἰκήματα ἐν αὐτῇ μὲν ἵδρυται τῇ νῦν ἀκροπόλει, αὐτὰ δ’ ἐστὶν οὐδὲν ἧττον 
ἀκρόπολις τοίχων τε ὀχυρότητι καὶ ποικιλίᾳ κατασκευῆς καὶ μεγέθει καὶ κάλλει τῶν ἁπανταχοῦ διαφέροντα. […] 
Εἰσιόντα δ’ εὐθὺς ἔνθεν μὲν πρόδομοι καὶ δόμοι λαμπρῶς ὑποδέχονται, κάλλους τε καὶ μεγέθους ἱκανῶς 
ἔχοντες καὶ χωρεῖν οὐκ ὀλίγους δυνάμενοι, ἐξῶσταί τε κύκλῳ τοὺς δόμους περιειλήφασι, πανταχοῦ τετραμμένοι 
καὶ πᾶσιν ἐκκείμενοι πνεύμασιν· ἐκ δέ γ’ ἐπὶ θάτερα μήκει τε μήκιστος οἶκος καὶ κάλλει κάλλιστος παρατέταται, 
τοὔδαφος μὲν λευκῷ λίθῳ σύμπας ὑπεστρωμένος, χρυσῷ δὲ τὴν ὀροφὴν καὶ ποικιλίᾳ χρωμάτων· καὶ τοῖς τῆς 
γραφῆς καταστραπτόμενος ἄνθεσιν ἄστρα τε προδεικνῦσαν ἐν τῷ ξύμπαντι ἑαυτῆς κύτει καὶ αὐγὰς 
ἀποπέμπουσαν ὡς ἂν οὐρανοῦ μίμημα καὶ πολλὴν ἐπιδεικνυμένην τῆς γραφῆς περιττότητα καὶ τρυφήν. 
Βησσαρίωνος ἐγκώμιον εἰς Τραπεζοῦντα, red. Σ. Λάμπρος, Ἀθήνα 2000, s. 122, 17–20, s. 123, 2– 11 (I wyd. „Νέος 
Ἑλληνομνήμων” 1916, 13). 
552 Autor odnotował więcej szczegółów na temat obronności: Τὸ μὲν γὰρ πρὸς δύνοντα ἥλιον τεῖχος αὐτῶν, αὐτῇ 
τε τῇ ἀκροπόλει καὶ τοῖς ἀρχείοις κοινὸν ὄν, ἐς τὴν αὐτὴν ἀμφοῖν ἓν καὶ ταὐτὸ χρείαν παρείληπται, ἀνιὸν μὲν ἐς 
πρῶτον καὶ δεύτερον ὄροφον τῆς τ’ ἀκροπόλεως τῶν τε βασιλείων αὐτῶν εἵνεκα, τὸ δ’ ὑπὲρ τοῦτο πᾶν ἤδη 
καθαρῶς ὑπὲρ αὐτῶν μόνον ἀνυψούμενον τῶν ἀρχείων, τοσούτῳ τοῦ τῆς ἀκροπόλεως ὑπερανιστάμενον 
τείχους, ὅσον ἐκεῖνο σχεδὸν ὑπερανέχει τῆς γῆς. Τὸ δέ γ’ ἐπὶ θάτερα τεῖχος, ὕψους τε καὶ παχύτητος καὶ τῆς 
ἄλλης οἰκοδομῆς εὖ ἔχον, ἄνωθεν κάτω διηγμένον, ὑπὲρ τὸ ἥμισύ τε τῆς ἀκροπόλεως ἀφαιρεῖται, καὶ τῷ τῶν 
βασιλείων μέρει προστίθησιν, ὡς καὶ μόνον ἀρκεῖν ἐπιόντα τε πολέμιον ὑποστῆναι ἐν ἀσφαλεῖ τε φυλάττειν 
οὓς ἂν εἴσω ποιήσαιτο, διτταῖς δὲ τὴν εἴσοδον συγχωροῦν πύλαις καὶ πυλίδι μιᾷ, παντὶ τῷ λοιπῷ ἑαυτοῦ 
ἀσφαλῶς δεδόμηται καὶ τοὺς προσιόντας ἀποτειχίζει τε καὶ ἀπείργει; tamże, s. 122, 20–33. Pałac miał także 
własny kościół: Καὶ νεὼς ἐκεῖ ἱερὸς ἵδρυται, γραφῆς τ’ ἀγλαϊζόμενος κάλλεσι καὶ ἱεροῖς ἀναθήμασιν οὐ μᾶλλον 
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zaś odniósł się do samego pałacu, wzniesionego pośrodku całego założenia i zaopatrzonego w 

jedną klatkę schodową (ἐπ’ αὐτοῦ δὲ τοῦ μέσου τὰ βασίλεια ἵδρυται, εἴσοδον μὲν 

παρεχόμενα μίαν, ἀναβαθμοῖς προσανεσπασμένην καὶ κλίμακι, καὶ ποιούμενα τὴν εἴσοδον 

ἄνοδον)553. Budynek ten, choć położony na terenie twierdzy, odznaczał się monumentalnością 

(κάλλους τε καὶ μεγέθους ἱκανῶς ἔχοντες καὶ χωρεῖν οὐκ ὀλίγους δυνάμενοι), a pod względem 

dekoracji wyposażono go w posadzkę z białego marmuru (τοὔδαφος μὲν λευκῷ λίθῳ σύμπας 

ὑπεστρωμένος) oraz sklepienie – porównane do nieba (ὡς ἂν οὐρανοῦ μίμημα) – z 

błyszczącymi malowidłami (τοῖς τῆς γραφῆς καταστραπτόμενος ἄνθεσιν), co może sugerować 

mozaiki, zwłaszcza że wskazano także złoto, które mogło stanowić tło wykonane z tesser. Poza 

złotem wskazano na użycie wielu kolorów (χρυσῷ δὲ τὴν ὀροφὴν καὶ ποικιλίᾳ χρωμάτων). Z 

kolei na ścianach ukazano poczet władców oraz sceny z historii miasta (τά τε κύκλῳ καὶ πρὸς 

τοῖς τοίχοις αὐτοῖς γέγραπται μὲν ὁ τῶν βασιλέων χορὸς ὅσοι τε τῆς ἡμετέρας ἦρξαν ὅσοις τε 

προγόνοις ἐχρήσαντο, γέγραπται δὲ καὶ εἴ τινα κίνδυνον ἡ πόλις ἡμῶν περιστάντα διήνεγκε 

καὶ ὅσοι κατ’ αὐτῆς ἐπιόντες καθ’ αὐτῶν ἔγνωσαν ἐγχειρίσαντες)554. Całość więc miała 

stwarzać olśniewające wrażenie i służyć dla przebywających tam władców jako wspaniała 

oprawa, o znaczeniu której pisał Konstantyn Porfirogeneta. 

By podsumowując rozważania nad znaczeniem złota w bizantyńskich tekstach 

źródłowych, zarazem wskazać, jak trwałe – sięgające poza upadek Konstantynopola – okazało 

się upodobanie do błyszczących materiałów, w tym także złota, warto na koniec przytoczyć 

ustęp dotyczący konstantynopolitańskiego kościoła klasztoru Pammakaristos, zawarty w 

Historii patriarchatu Konstantynopola od 1454 do 1578 roku (Πατριαρχικὴ 

Κωνσταντινουπόλεως ἱστορία ἀπὸ τοῦ ͵αυνδʹ ἕως τοῦ ͵αφοηʹ ἔτους Χριστοῦ, którą napisał 

Manuel Malaksos (zm. ok. 1580)555: 

 
πλήθει πολλοῖς ἢ κάλλει καλλίστοις κοσμούμενος, ὅσῳ τοῦ μεγέθους λειπόμενος τοσοῦτον τοῦ κάλλους 
πλεονεκτῶν; tamże, s. 123–124, 35–3. 
553 Tamże, s. 122–123, 35–2. 
554 Tamże, s. 123, 12–15. 
555 ἔχει γὰρ ὁ οὐρανός, καθὼς τὸν ἐβλέπομεν, ἥλιον φεγγάρη ἄστρη καὶ τὰ ἄλλα. ἔχει δὲ αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς 
παμμακαρίστου ἀντὶ τοῦ φωτὸς τοῦ ἡλίου τὸ ὡραιότατον καὶ λαμπρότατον χρυσὸν τέμπλον, ἀπάνω μετὰ τοῦ 
ζωοποιοῦ χρυσοῦ σταυροῦ, ὁποῦ ἔναι εἰς αὐτὸν ἐσταυρωμένος ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ σωτὴρ παντὸς τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, καὶ αἱ εἰκόναι τῶν δώδεκα δεσποτικῶν ἑορτῶν, καὶ κάτωθεν τοῦ τέμπλου ἡ εἰκόνα αὐτοῦ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεγάλη καὶ λαμπροτάτη, καὶ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει ἡ εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας 
θεοτόκου, τῆς παμμακαρίστου, ὡραιοτάτη καὶ λαμπρή, ἔχοντες πολύτιμες ποδαῖς χρυσαῖς. καὶ βημόθυρον μέγα 
ἐκλεκτόν, πολλῆς τιμῆς· καὶ αἱ πόρται τοῦ ἁγίου βήματος πάνχρυσαις, μὲ τὸν θεῖον εὐαγγελικὸν ἀσπασμὸν τῆς 
πανυπεράγνου θεοτόκου. καὶ ἀντὶ τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀστέρων ἔχει τὰς ἀργυρᾶς κανδήλας καὶ τὴν 
λαμπρότητα τῶν θείων εἰκόνων καὶ ὅλην τὴν εὐπρέπειαν τοῦ ναοῦ […] ἔναι δὲ καὶ λέγεται αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς 
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Niebo zaś ma, gdy spoglądamy na nie, słońce, księżyc, gwiazdy i inne [ciała niebieskie]. Z kolei 

ten kościół Błogosławionej zamiast światła słońca ma najpiękniejszy i najjaśniejszy złoty 

templon z [umieszczonym] na górze życiodajnym i złotym krzyżem, gdzie znajduje się 

ukrzyżowany Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel całego rodzaju ludzkiego, a także przedstawienia 

Dwunastu Głównych Świąt, poniżej zaś wizerunek samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

wielki i najjaśniejszy, z kolei z prawej strony wizerunek najświętszej Matki Bożej 

Błogosławionej, najpiękniejszy i jasny – oba mają niezwykle cenne złote podee. [Są] także 

wrota do sanktuarium, niezwykle doskonałe i o wielkiej wartości, skrzydła drzwi świętego 

sanktuarium [są] zaś całe złote i z ewangelicznym pozdrowieniem Przenajświętszej Matki 

Bożej. Zamiast zaś światła księżyca i gwiazd ma srebrne świeczniki oraz blask świętych obrazów 

i całą krasę świątyni. […] A świątynia ta nazywana jest wielkim kościołem Błogosławionej i 

stanowi niebo na ziemi, nowy Syjon. 

Złoto w bizantyńskich tekstach źródłowych jawi się przede wszystkim jeden z 

najpiękniejszych materiałów, jakimi dysponują artyści. Jego piękno polega zaś na blasku oraz 

barwie. Mimo olśniewającego wyglądu, niektórzy autorzy uważali, że piękniejsze są 

wielobarwne marmury. Ceniono bowiem przede wszystkim różnorodność, będącą główną 

cechą wykształconej w późnym antyku i przejętej przez Bizancjum „jubilerskiej estetyki”. 

Bizantyńscy autorzy niezbyt często odnosili się do kwestii symbolicznych, choć w przypadku 

złota niewątpliwie duże znaczenie miała symbolika światła. Tak cenione przez bizantyńskich 

autorów efekty wizualne tworzące się na złotych powierzchniach wiążą się nie tylko ze 

zróżnicowanymi sensami ideowymi, mają także swoją stroną techniczną, istotną ze względu 

na bezpośredni wpływ na kształt dzieł. Tej też problematyki dotyczy ostatni podrozdział pracy. 

3. ZŁOTO W TECHNIKACH ARTYSTYCZNYCH 

A. TEKSTY 

Zasób bizantyńskich tekstów z zakresu technik artystycznych, w tym związanych ze 

stosowaniem złota, jest dość ograniczony, ponieważ jak dotąd odkrywane są jedynie 

pojedyncze recepty – względnie niewielkie ich zbiory – pochodzące głównie z okresu 

środkowobizantyńskiego i rozproszone pośród różnorodnych tekstów, między innymi: 

 
μεγάλης ἐκκλησίας τῆς παμμακαρίστου ἐπίγειος οὐρανός, νέα Σιών. Historia Politica et Patriarchica…, s. 203–
204, 7–22, 7–9 [Manuel Malaxus, Historia politica Constantinopoleos (a 1454 usque ad 1578 annum Christi)]. 
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alchemicznych (przede wszystkim), astronomiczno-astrologicznych, medycznych, 

teologicznych, prawnych, czy też przynależnych do literatury pięknej lub do tak zwanych ksiąg 

sekretów556. Przy porównaniu z ilością średniowiecznych źródeł łacińskich557 – o wiele lepiej 

przy tym opracowanych558 – zasób ten prezentuje się wyjątkowo skromnie. Mimo to jego 

wartość jest nie do przecenienia, ponieważ umożliwia bezpośrednie zapoznanie się 

bizantyńską wiedzą z zakresu technik artystycznych, dotąd omawianych przede wszystkim w 

oparciu o XVIII-wieczną Hermeneię Dionizjusza z Furny oraz teksty łacińskie. Autorzy 

poruszający tę kwestię najczęściej bowiem powołują się na te dwa rodzaje źródeł. 

Przywołana Hermeneia (Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης)559 stanowi dzieło 

pochodzącego z położonej w środkowej Grecji Furny mnicha i malarza Dionizjusza, który 

 
556 Zob. m.in. P. Schreiner, Zur Herstellung der Tinten, Farbtuschen und Goldschrift in Byzanz, w: Vom Griffel zum 
Kultobjekt. 3000 Jahre Geschichte des Schreibgeräte, red. Ch. Gastgeber, H. Harrauer, Wien 2001, s. 43–50 (Nilus. 
Studien zur Kultur Ägyptens und des Vorderen Orients 6); Φ. Νούσια, Ανέκδοτο κείμενο περί σκευασίας μελανιού, 
κινναβάρεως, βαρζίου, καταστατού και κόλλησης χαρτιού (15ος αι.), w: Βιβλιοαμφιάστης 3. Τὸ Βιβλίο στὸ 
Βυζάντιο. Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Βιβλιοδεσία. Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου. Ἀθήνα 13-16 Ὀκτωβρίου 
2005, red. Ν. Τσιρώνη, Αθήνα 2008, 3, s. 43–62; G.R. Parpulov, I.V. Dolgikh, P. Cow, A Byzantine Text on the 
Technique of Icon Painting, „Dumbarton Oaks Papers” 2010, 64, s. 201–216; P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011, s. 27–28 (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften 419); L. Benedetti, Ricette bizantine del XII 
secolo per tinture e inchiostri, „Aevum” 2014, 88, 2, s. 443–454. Zob. także N.K. Turner, D. Oltrogge, Pigment 
Recipes and Model Books. Mechanisms for Knowledge Transmission and the Training of Manuscript Illuminators, 
w: Colour. The Art and Science, s. 89–90; D. Oltrogge, Rezeptsammlungen und Traktate. die Vermittlung 
kunsttechnischen Wissens im Früh- und Hochmittelalter, w: Canossa 1077 – Erschütterung der Welt. Geschichte, 
Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. Eine Ausstellung im Museum in der Kaiserpfalz, im Erzbischöflichen 
Diözesanmuseum und in der Städtischen Galerie am Abdinghof zu Paderborn vom 21. Juli – 5. November 2006, 
red. Ch. Stiegemann, M. Wemhoff, München 2006, t. 1, s. 555–562; É. Patlagean, Sources écrites et histoire de la 
production artistique à Byzance, w: Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge. Colloque 
international . Centre National de la Recherche Sientifique, Université de Rennes II–Haute-Bretagne, 2–6 mai 
1983, t. 1, red. X. Barral Altet, Paris 1986, s. 29–41. 
557 Według współczesnych ustaleń zachowało się ponad 500 średniowiecznych łacińskich rękopisów (powstałych 
do ok. 1500 r.), które zawierają recepty dotyczące technik malarskich (gdyby do tego dodać także te, które 
dotyczą innych technik, zasób byłby jeszcze liczniejszy), zob. M. Clarke, Mediaeval Painters’ Materials and 
Techniques. The Montpellier “Liber diversarum arcium”, London 2011, s. 9–10; ten sam, The Art of All Colours. 
Mediaeval Recipe Books for Painters and Illuminators, London 2001, s. 1, 60–112. 
558 Na temat zachodnich średniowiecznych źródeł z zakresu technik artystycznych istnieje ogromna literatura 
(jako punkt wyjścia można potraktować wyżej przywołaną pracę M. Clarke’a The Art of All Colours…, stanowiącą 
katalog ponad 400 rękopisów, z których każdy opatrzony jest w informacje bibliograficzne), a wiele tekstów ma 
monograficzne opracowania oraz edycje krytyczne, by tylko wspomnieć o najbardziej znanych: Schedula 
diversarium artium (The Schedula diversarum artium – a Digital Critical Edition, http://schedula.uni-
koeln.de/index.shtml, dostęp: 25.02.2019; zamieszczono tu trzy różne współczesne edycje tekstu, a także 
cyfrowe wersje rękopisów), czy Il libro dell’arte Cennino Cenniniego (Cennino Cennini's il libro dell'arte. A New 
English Translation and Commentary with Italian Transcription, red. Lara Broecke, London 2015). 
559 Tekst grecki: Διονύσιος εκ Φουρνά, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, red. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 
Πετρούπολη 1909 (I wyd. Πετρούπολη 1900); przekład na język polski: Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli 
objaśnienie sztuki malarskiej, przeł. i przypisami opatrz. I. Kania, red. i wstęp M. Smorąg Różycka, Kraków 2011; 
przekład na język angielski: The “Painter's manual” of Dionysius of Fourna. An English translation with 
commentary of cod. gr. 708 in the Saltykov-Shchedrin State Public Library, Leningrad, red. P. Hetherington, 
Redonodo Beach 1981 (I wyd. London 1974); przekład na język włoski: Dionisio da Furnà, Ermeneutica della 
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większą część życia spędził na górze Athos. Tam, jak i w rodzinnej miejscowości, wykonywał 

różne prace malarskie związane przede wszystkim z dekoracją wnętrze sakralnych560. Niektóre 

z jego dzieł zachowały się561, jednakże najbardziej znany jest on jako autor kompilatorskiego 

malarskiego podręcznika, którego tekst zawiera około 41 rękopisów562. Hermeneia składa się 

z dwóch głównych partii, poprzedzonych apostrofą do Matki Boskiej oraz pozdrowieniem dla 

odbiorców. Pierwsza, wyraźnie krótsza część ma charakter technologiczny i poświęcona jest 

technice malarstwa ikonowego oraz ściennego563. Zawiera 72 recepty, z których 16 dotyczy 

stosowania złota. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy: pierwszą, gdzie opisano, w 

jaki sposób przygotowywać złoto do poszczególnych celów artystycznych, drugą poświęconą 

złoceniu różnych powierzchni oraz trzecią dotyczącą sposobów uzyskiwania pozorów złocenia. 

 
pittura, red. G. Donato Grasso, wstęp S. Bettini, Napoli 1971; przekład na język niemiecki: Das Handbuch der 
Malerei vom Berge Athos, red. G. Schäfer, Trier–Lintz 1855; Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom 
Berge Athos, red. Slavischen Institut, München 1960; M. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien. 
Textband 1, Recklinghausen 1967, s. 194–211, s. 194–211 [zawiera tłumaczenie jedynie części technologicznej 
dotyczącej malarstwa ściennego]; I Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher. Technologie , in den 
griechischen und bulgarischen Malerbüchern des 16.–19. Jahrhunderts: Nektarij, Anonymus I und II, Dionysios 
von Phourna, Georgi Damjanov, Panagiotes Doxaras, Christofor Žefarovič, Zacharij Petrovič, Christo Jovevič, Cod. 
D. slavo 39, Dičo Zograf, Zacharij Zograf, Recklinghausen 2004, s. 72–111 [zawiera tłumaczenie jedynie części 
technologicznej], s. 128–129 [spis drukowanych wydań Hermenei do roku 2003]; przekład na język rosyjski: 
Дионисий Фурноаграфиот, Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное 
иермонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701–1733, „Труды Киевской Духовной 
академии” 1868, przeł. П. Успенский, nr 2 s. 269–315; nr 3. s. 526–570; nr 6. s. 494–563; nr 12. s. 355–445; 
przekład na język rumuński: Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, red. C. Săndulescu-Verna, București 
2000 (I wyd.: București 1979); przekład na język serbski: М. Медић, Стари сликарски приручници III, Београд, 
2005. 
560 Głównym źródłem informacji na temat życia Dionizjusza z Furny jest spisany przez jego ucznia Teofanesa z 
Agrafy Żywot zawarty w kodeksie nr 37 w Muzeum Benaki w Atenach (s. 73–80). Tłumaczenie na język angielski 
tego tekstu zawarł G. Kakavas, Dionysios of Fourna (c. 1670 – c. 1745). Artistic Creation and Literary Description, 
Leiden 2008, s. 64–72. Autor ten również szczegółowo omówił życiorys Dionizjusza, zob. tamże, s. 72–116. Zob. 
także Ν.Ι. Μαρκοζάνης, “Η ερμηνεία” της ζωγραφικής Τέχνης» του Διονυσίου εκ Φουρνά και η δυτική 
τεχνολογική παράδοση του μεσαίωνα, Αθήνα 2017, s. 20–24; M. Smorąg Różycka, Wstęp, w: Dionizjusz z Furny, 
Hermeneia czyli objaśnienie…, s. XI; A. Siemaszko, Hermeneja, w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. 
Jurewicz, Warszawa 2002, s. 205; I. Bentchev, Dionysios ek Phurna, w: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker, t. 27, red. A. Beyer, B. Savoy, W. Tegethoff, München–Leipzig 2000, s. 516–518; 
А.И. Яковлева, “Ерминия” Дионисия из Фурны и техника икон Феофана Грека, w: Древнерусское искусство 
XIV—XV вв., red. О.И. Подобедова, Москва 1984, s. 7–8; The “Painter's manual” of Dionysius of Fourna…, s. II–
IV. 
561 Zob. G. Kakavas, Dionysios of Fourna…, s. 245–258, 259–266, il. 15–17, 24, 26–34, 43, 46, 66–67, 72, 79, 84, 
99, 111, 117, 131, 134, 138, 149–151, 159, 164–167, 171, 174, 177–179, 188–201, 211–232, 239–274, 277–278. 
Zob. także Μ. Βασιλάκη, Ακολουθώντας τα βήματα του Διονυσίου του εκ Φουρνά, „Δελτίον Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2012, 33, s. 379–386; Ε.Ν. Τσιγαρίδας, Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά 
των Αγράφων και του εργαστηρίου του στις Σέρρες, „Μακεδονικά” 2011, 38, s. 97–131. 
562 Zob. G. Kakavas, Dionysios of Fourna…, s. 8–9, 268–287; I. Bentchev, Griechische und bulgarische 
Malerbücher…, s. 122–128. 
563 Zob. J.R. Partington, Chemical Arts in the Mount Athos Manual of Christian Iconography, „Isis” 1934, 22, 1, s. 
139–149. 
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W drugiej partii podręcznika autor wydzielił pięć rozdziałów tematycznych: cuda 

Starego Testamentu, święta Pańskie i cuda Chrystusa, symbole (nowotestamentowe 

przypowieści, sceny oparte na liturgii, psalmach, Apokalipsie oraz wizje powtórnej paruzji i 

Sądu Ostatecznego), hagiografia oraz rzeczy różne, gdzie omówił między innymi sposoby 

rozmieszczania scen w kościołach w zależności od ich formy architektonicznej. Należy 

podkreślić, że żaden ze znanych rękopisów Hermenei nie jest opatrzony ilustracjami, a 

wszystkie wskazówki ikonograficzne mają charakter wyłącznie pisany. Nierzadko są one 

bardzo lapidarne, tak że pozostawiają duży zakres swobody w kwestii kompozycji czy detali. 

Hermeneia uchodzi za źródło, które wiernie przekazuje wcześniejszą, bizantyńską 

tradycję, w związku z czym bywa postrzegana za tekst wyjątkowo cenny dla jej poznania. 

Należy jednak zauważyć, że zawiera również informacje, które wyraźnie wskazują na jej późny 

czas powstania. Ta wysoka ocena podręcznika sięga okresu, kiedy został on odkryty dla 

Zachodu, czego dokonał francuski archeolog Adolphe Napoléon Didron, który zapoznał się z 

Hermeneią podczas swej podróży po Grecji w 1839 roku564. Zachwycony podręcznikiem uznał 

go za klucz do zrozumienia bizantyńskiego malarstwa. Nie wiadomo, na podstawie jakiego 

rękopisu została sporządzona kopia zamówiona przez Didrona – obecnie przechowywana w 

Bibliothèque nationale de France565 – badacz jednakże sądził, że sam tekst pochodzi z XV lub 

XVI wieku, mnisi zaś uważali go za X- lub XI-wieczny566. Kopia ta następnie posłużyła do 

sporządzenia przekładu na język francuski – za co odpowiedzialny był Paul Durand 

towarzyszący Didronowi podczas podróży – który ukazał się w Paryżu w 1845 roku i 

zapoczątkował wielką popularność Hermenei. 

Należy jednak zauważyć, że jeszcze przed tą publikacją Ludwig Schorn w 1832 roku na 

łamach czasopisma Kunstblatt (dodatku w ramach Morgenblatt für gebildete Stände) napisał 

 
564 Zob. A.-N.Didron, Introduction, w: Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, red. A. Didron, tłum. 
P. Durand, Paris 1845, s. III–XLVIII; 
565 Zob. H. Omont, Bibliothèque nationale de France. Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits 
pendant les années 1891-1910. Répertoire alphabétique des manuscrits latins et français, Paris 1912, s. LXVII, nr 
1301. 
566 Zob. A.-N. Didron, Introduction…, s. XXXV, przyp. nr 1. Można przy tym dodać, że Heinrich Brockhaus stwierdził, 
że podczas swej podróży po górze Athos widział trzy rękopisy Hermenei: dwa w Karies z 1630 i 1787 roku, jeden 
zaś w bibliotece klasztoru Ksenofonta (nr 291) z 1838 roku; Die Kunst in den Athos-Klöstern, Leipzig 1891, s. 160. 
Papadopoulos-Kerameus wskazał zaś, że tego rodzaju wcześniejsze anonimowe teksty mogły służyć za wzór dla 
Dionizjusza – jako przykład podaje przekład na język rosyjski Porfiriusza Uspienskiego (zob. Порфирий 
Успенский, Ерминия или наставление в живописном искусстве, написанное неизвестно кем вскоре после 
1566 года, „Труды Киевской Духовной Академии” 1867, 3, s. 139–192); Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 
Πρόλογος, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, s. δʹ–εʹ.  
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o greckim malarzu Eutymiosie Dimitrisie, który miał przy pracy korzystać z podręcznika 

malarskiego, z którym przybył z ogarniętego wojną kraju do Wiednia, a z którego następnie 

przeniósł się do Monachium, gdzie w 1828 roku znalazł zatrudnienie przy dekorowaniu 

ustanowionej tam dla Greków kaplicy567. Schorn opisał rękopis Dimitrisa jako niedbałą i pełną 

błędów kopię tekstu średniowiecznego powstałego pomiędzy X a XV wiekiem. Jedynie partię 

końcową, ze względu na bardzo zepsutą grekę, uznał za współczesny dodatek (manuskrypt 

zawiera dwie daty: marzec 1741 oraz 5 sierpnia 1820). 

Anonimowy podręcznik nie był opatrzony żadnym tytułem, rozpoczynał się od ogólnej 

przedmowy oraz pozdrowienia dla wszystkich miłośników malarstwa, po których następowały 

dwie części, pierwsza z objaśnieniami dotyczącymi ikonografii, druga zaś ze wskazówkami 

natury technicznej568. Z omówienia badacza wynika, że analizowany przez niego podręcznik 

zawierał treści wyraźnie zbliżone do tych przekazanych przez autora z Furny, być może nawet 

był kopią jego Hermenei. Schorn rozważania nad rękopisem oraz sztuką bizantyńską 

kontynuował w kolejnych numerach czasopisma, ale jego omówienie, choć dość dokładne i 

oparte na autopsji manuskryptu udostępnionego mu przez greckiego malarza, nie zostało 

dostrzeżone569. Stąd też o istnieniu tego rodzaju piśmiennictwa zdano sobie sprawę nieco 

później dzięki Didronowi. 

Po publikacji Didrona Hermeneia Dionizjusza z Furny przez długi czas uchodziła za 

dzieło zupełnie wyjątkowe. Obecnie jednak wiadomo, że w okresie pobizantyńskim 

podręczniki malarskie – funkcjonujące pod nazwą ἑρμηνεία570 – były na Bałkanach 

rozpowszechnione571. Wcześniejszy od podręcznika Dionizjusza jest tak zwany Typikon 

biskupa Nektarija. Autor tego tekstu został zidentyfikowany przez jego pierwszego wydawcę 

jako biskup Ochrydy, który następnie znalazł schronienie na Rusi, gdzie za panowania Borysa 

 
567 Zob. L. Schorn, Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 1 (Dienstag, 3. Januar), s. 1. 
568 Zob. tamże, s. 2–3. 
569 Zob. ten sam, Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 3 (Dienstag, 10. Januar), s. 9–
12; ten sam, Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 4 (Donnerstag, 12. Januar), s. 13–
16; ten sam, Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 5 (Dienstag, 17. Januar), s. 17–
20. 
570 Termin ten jest bardzo wieloznaczny, ale przede wszystkim oznacza: objaśnienie, interpretację. Był też 
stosowany przede wszystkim kontekście objaśniania Pisma Świętego. E. Moutafov zaś wskazuje, że nie bez 
przyczyny podręczniki malarskie określano mianem odnoszącym się do tekstów religijnych. Uważa bowiem, że 
znaczyły one więcej niż tylko pomoc przy pracy, ponieważ miały przynależeć to dydaktycznej tradycji Kościoła; 
zob. Post-Byzantine “hermeneiai zographikes” in the Eighteenth Century and Their Dissemination in the Balkans 
during the Nineteenth Century, „Byzantine and Modern Greek Studies” 2006, 30, 1, s. 69–70. 
571 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher... [pozycja ta zawiera przekłady 12 tekstów o 
charakterze technologicznym oraz komentarze do nich]. 
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Godunowa (1598–1605) miał podyktować podręcznik572. Sreten Petković zaś stwierdził, że: 

Arcybiskup Nektarij był tylko wysoko postawionym dostojnikiem cerkiewnym i jedynie pomyłka 

przepisywacza erminii zrobiła go artystą. Nektarij Serbin malarz, którego zły los wygnał z 

ojczyzny w dalekie ziemie na granicy Polski i Rosji, jest twórcą erminii z połowy XVI wieku573. 

Badacz połączył więc Nektarija z malarzem pracującym przy freskach w cerkwi Zwiastowania 

w Supraślu574. Malowidła te są datowane na okres 1542/1543575. 

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych z tynków i warstwy malarskiej 

dowiedziono, że sposób wykonania tych fresków jest zbieżny z receptami Typikonu576. We 

wstępie do tekstu pojawia się data 1599 (najstarszy znany rękopis pochodzi jednak dopiero z 

początku XVIII w. i zawiera tekst w przekładzie na język cerkiewnosłowiański w redakcji ruskiej; 

oryginał był grecki), ale także odwołanie do panowania Iwana IV (1547–1584). Stąd Ivan 

Bentchev unał, że Typikon powstał przed 1584 rokiem577. Sam tekst zaś jest niezbyt długi i 

składa się z krótkiego wstępu oraz 28 recept578 – niektóre z nich są dość obszerne, inne zaś 

stosunkowo lapidarne: od 1 do 12 dotyczą malarstwa ściennego, od 13 do 24 

przygotowywania materiałów malarskich (w tym złota), od 25 do 28 reguł malowania ikon579. 

Przed Hermeneią Dionizjusza powstały także dwa anonimowe greckie teksty odkryte w 

1850 roku przez Porfiriusza Uspienskiego w Jerozolimie580. Skopiował je z – jak sądził – XVII-

wiecznego rękopisu, a następnie w 1867 roku wydał w przekładzie na język rosyjski. Oryginalny 

manuskrypt znajduje się obecnie w Bibliotece Patriarchatu Greckiego w Jerozolimie 

(Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, cod. gr. 214, fols. 133–175), a sporządzona przez 

duchownego kopia jest w Petersburgu (Российская национальная библиотека, cod. gr. 

 
572 Zob. Н.И. Петров, Типик о церковном и настенном письме епископа Нектария из сербского града 
Велеса 1599 года, и значение его в истории русской иконописи, „Записки Императорского Русского 
Археологического Общества” 1899, 11, 1–2, s. 2–5. 
573 S. Petković, Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu, tłum. J. Maciejewska-
Pavković, „Rocznik Białostocki” 1989, 16, s. 319. 
574 Zob. tamże, s. 309–317. 
575 Zob. A. Siemaszko, Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu 
ikonograficznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” 1995, 21, s. 42. 
576 Zob. S. Stawicki, Malowidła ścienne z dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – problemy techniczne i 
technologiczne, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 2004, 10, s. 7–44. 
577 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 26–27. 
578 W edycji Milorada Medica paragrafów jest łącznie 107 (М. Медић, Стари сликарски приручници II, Београд, 
2002, s. 219–292), ale I. Bentchev oraz J. Grenberg uważą, że nie wszystkie należą do pierwotnej wersji Typikonu, 
zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 27. 
579 Zob. М. Медић, Стари сликарски приручници II…, s. 219–292; I. Bentchev, Griechische und bulgarische 
Malerbücher…, s. 28–38. 
580 Zob. М. Медић, Стари сликарски приручници II…, s. 71–218. 
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255)581. Pierwszy z tekstów składa się z trzech części: dwie pierwsze, liczące łącznie 69 

rozdziałów, poświęcone są stronie technicznej malarstwa582, bardzo obszerna ostatnia dotyczy 

ikonografii583. Anonimowy autor tego tekstu jako najlepsze wzory do naśladowania przywołał 

Manuela Panselinosa i Teofana z Krety. Wskazuje się, że ów autor działał na Krecie lub innej 

greckiej wyspie znajdującej się pod panowaniem jednego z italskich miast. Bentchev uznał, że 

tekst powstał po roku 1566, jego autora powiązał zaś z czynnym w tym okresie malarzem 

Frangosem Katelanosem584. Papadopoulos-Kerameus wykazał zaś, że z tego tekstu korzystał 

Dionizjusz z Furny585. 

Jeśli zaś chodzi o drugi z jerozolimskich tekstów, przypuszcza się, że pochodzi on z 1674 

roku. Miał też zostać napisany przez ojca Daniela, malarza odpowiedzialnego za ikony i freski 

w kościele świętego Mikołaja klasztoru Chilandar na górze Athos586. Wszystkie 75 rozdziałów 

dotyczy kwestii ikonograficznych587. Pierwszy z przywołanych tekstów odkrytych przez 

Uspienskiego zawiera partię poświęconą ikonografii, Księga Daniela zaś dotyczy tylko tego 

rodzaju problematyki. Dionizjusz, tworząc własny podręcznik, nie ograniczył się do części 

technologicznej, ale obszernie omówił też zagadnienia ikonograficzne588, w czym przypomina 

tekst pierwszy, który był mu znany, czego dowiódł Papadopoulos-Kerameus. 

 
581 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 39; Е. Мутафов, Европеизация на хартия. 
Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на XVIII в., София, 2001, s. 110–111. 
582 Zob. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Παράρτημα Αʹ, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής 
τέχνης…, s. 237–253; ten sam, Παράρτημα Βʹ, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης…, 
s. 255–260; przekład na język niemiecki: I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 41–60. 
583 Zob. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Παράρτημα Γʹ, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής 
τέχνης…, s. 261–273; 
584 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 39; E. Moutafov uważa, że tekst powstał po 
połowie XVII w. – prawdopodobnie na Krecie (Европеизация на хартия…, s. 113). Na temat Frangosa Katelanosa 
zob. Δ. Ευαγγελίδης, Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος εν Ηπείρω, „Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας” 1959, 1, 40–54; Ε. Τσιγαρίδας, Άγνωστες φορητές εικόνες του Φράγκου Κατελάνου και του Διονυσίου 
του εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος, „Μακεδονικά” 1994, 29, s. 398–401. 
585 Zob. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Πρόλογος…, s. . 
586 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 40; Е. Мутафов, Европеизация на хартия…, 
s. 115–117. 
587 Zob. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Παράρτημα Δʹ, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής 
τέχνης…, s. 274–301; I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 61–65; М. Медић, Стари 
сликарски приручници II…, s. 293–396. 
588 W kontekście partii ikonograficznej przywołać można Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina i jego – rzekomy – 
podręcznik malarski. Zob. S. Skrzyniarz, Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina, „Series 
Byzantina, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art” 2004, 2, s. 97–107 (przekład na język polski, s. 102–107); 
F. Winkelmann, “Über die körperlichen Merkmale der gottbeseelten Väter”. Zu einem Malerbuch aus der 
Zeitzwischen 836 und 913, w: Fest und Alltag in Byzanz, red. G. Prinzing, D. Simon, München 1990, s. 107–117 
(przekład na język niemiecki i tekst grecki, s. 109–127); J. Lowden, Illuminated Prophet Books. A Study of 
Byzantine Manuscripts of the Major and Minor Prophets, University Park–London 1988, s. 51–55; B. Baldwin, 
Images of Christ and Byzantine Beliefs, „Aevum” 1984, 58, 2, s. 144–148; C. Mango, The Art of the Byzantine 
Empire 312–1453, Toronto-Buffalo-London 1986, s. 214–215 (Medieval Academy Reprints for Teaching 16), (1 
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Dionizjusz z Furny nie był też jedynym autorem, który wówczas pisał dla adeptów 

malarstwa. W tym kontekście interesującym autorem jest Panagiotes Doksaras (1662–1729), 

uchodzący za jednego z najważniejszych greckich XVIII-wiecznych malarzy i prezentujący w 

swych dziełach styl włoski589. W 1726 roku napisał on teoretyczny tekst Περί ζωγραφίας590, w 

którym poza wykładem z zakresu rysunku, barwy, kompozycji oraz wskazówkami odnoszącymi 

się do godnych naśladowania malarzy (głównie italskich), zawarł też 24 recepty dotyczące 

werniksów, a także instrukcje na temat złocenia591. Dzieło to, uchodzące za oryginalne i 

podsumowujące własne doświadczenia Doksarasa, stanowi jednak przykład antologii tekstów 

włoskich autorów takich jak Marco Boschini (Le ricche minere della pittura veneziana) i 

Pellegrino Antonio Orlandi (L’abecedario pittorico)592. Doksaras ponadto sporządził 

tłumaczenie Trattato della pittura Leonarda da Vinci593. Przekładał także inne włoskie traktaty 

artystyczne, między innymi Leona Battisty Albertiego, by również w ten sposób propagować 

malarstwo tego kręgu594. Doksaras swym przykładem oddziaływał na innych, o czym świadczy 

działalność Christofora Żefarowicza (1690–1753), który zaadaptował włoskie malarstwo 

dojrzałego renesansu oraz baroku, a także napisał własny traktat o malarstwie595. Podręcznik 

 
wyd. Engelwood Cliffs 1972); Μ. Χατζηδάκη, Ἐκ τῶν Ἐλπίου τοῦ Ῥωμαίου, „Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν” 1938, 
14, s. 393–414 (tekst grecki, s. 409–414); przedruk w: M. Chatzidakis, Studies in Byzantine Art and Archaeology, 
przedmowa K. Weitzmann, London 1972 (Variorum Reprints). 
589 Więcej na temat jego życia i twórczości zob. Е. Мутафов, Европеизация на хартия…, s. 136–143; Σ.Π. 
Λάμπρος, Πρόλογος, w: Παναγιώτης Δοξαράς, Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' (1726), red. Σ.Π. 
Λάμπρος, Ἀθῆναι 1871, s. ηʹ–μγʹ. 
590 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 130–131.  
591 Zob. Παναγιώτης Δοξαράς, Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' (1726), red. Σ.Π. Λάμπρος, Ἀθῆναι 
1871, s. 3–44; przekład na język niemiecki: I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 132–153; 
przekład na język bułgarski: Е. Мутафов, Панайотис Доксарас “За живописта”. Ерминия за различните 
верници – превод от гръцки език и коментар, „Паметници. Реставрация. Музеи” 2004, 2, s. 9–18. Zob. 
także Ντ.-Χ. Αλεβίζου, Νεότερα στοιχεία για τα μεταφραστικά έργα του Παναγιώτη Δοξαρά, „Μνήμων” 2000, 
22, s. 259–267; ta sama, Ο Παναγιώτης Δοξαράς το “Περί ζωγραφίας κατά το αψκστ΄” και οι άλλες μεταφράσεις. 
Τα τεκμήρια, Θεσσαλονίκη 2005. 
592 Zob. D.-Ch. Alevizou, Subversive Evidence Regarding the Birth of Neohellenic Painting, „Inferno. Journal of Art 
History” 2004, 9, s. 2–6. 
593 Faksymilowa edycja tego tłumaczenia (na podstawie rękopisu 1285 z Biblioteki Narodwej w Atenach): The 
Greek Translation of Leonardo da Vinci’s “Trattato della pittura” by Panagiotis Doxaras. The Athenian Codex 
(1724), wstęp Ch. Damianaki, Roma 2003 (Mnemosine. Studi e Testi. Testi 1). Na temat szczegółów tłumaczenia 
Doksarasa zob. Ch. Damianaki, Introduction, w: tamże, s. 7–14. 
594 Zob. Ch. Damianaki, Introduction, w: The Greek Translation of Leonardo…, s. 7. 
595 Zob. ta sama, The Translation and Critical “Fortuna” of Leonardo’s “Trattato” in Greece and the Balkans. The 
Manuscript Translations of Panagiotis Doxaras, w: Re-Reading Leonardo. The “Treatise on Painting” across 
Europe, 1550–1900, red. i wstęp C. Farago, Farnham 2009, s. 537. W 1973 roku jego rękopis odkryła Maria 
Theochari w Bukareszcie w Bibliotece Rumuńskiej Akademii Nauk (Cod. BAR gr. 886; fols. 1–75), zob. Μ. Θεοχάρη, 
Περί νέας πραγματείας της τεχνικής της μεταβυζαντινής τέχνης, „Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών” 1973, 48, s. 
66–86. w 1997 roku zaś Emanuel Mutafov odnalazł w Centrum Studiów Słowiańsko-Bizantyńskich Profesora 
Ivana Dujčeva w Sofii XIX-wieczną kopię tekstu Żefarowicza (Cod. D. gr. 381), zob. Е. Мутафов, Гръцкият 
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ten ma charakter kompilacyjny, a w pierwszej części zawiera wykład teoretyczny oparty na 

traktacie Leonarda da Vinci w przekładzie Doksarasa. Można wskazać także późniejsze 

Hermeneie, których autorami są malarze596: Zacharij Petrovič (dwie edycje z: 1834 i 1838 r.)597, 

Christo Jovevič (zm. 1872 r.)598, Dičo Zograf (zm. 1872 r.)599 oraz Zacharij Zograf (1810–

1853)600. Nadto w 1832 roku Georgi Damjanov (zm. 1880 r.) przygotował przekład na język 

bułgarski podręcznika Dionizjusza z Furny601. Tak więc jego dzieło stanowi jeden z tego rodzaju 

tekstów – ani pierwszy, ani ostatni, co zresztą nie umniejsza jego wartości – z czasem zaś 

najpopularniejszy, a dziś najbardziej znany. 

Hermeneia Dionizjusza z Furny jest tekstem o charakterze dydaktycznym wpisującym 

się w szerszy kontekst tego rodzaju fachowego piśmiennictwa dla malarzy, które istniało nie 

tylko w okresie pobizantyńskim, ale również w czasach bizantyńskim, o czym świadczy kodeks 

o sygnaturze 249 w zbiorach biblioteki klasztoru świętego Pantelejmona (Μονή Αγίου 

Παντελεήμονος) na górze Athos, który zawiera bizantyński podręcznik malarski (fol. 1r–37v; 

Ἀρχή σύν θ(ε)ῷ ἁγίω τῇς τέχνης καὶ / ἐρμεινείας τῶν ζωγράφων περιέχου<σα> / τους τε 

ἁγίου<ς> καὶ ἁγίας τοῦ ὅ / λου ἐνιαυτοῦ)602. Rękopis ten wprawdzie odnotował już Spyridon 

Lampros, datując go w swym katalogu na XVII wiek603, jednakże dokładnie przebadał go 

dopiero Constantine M. Vapheiades, który na podstawie cech paleograficznych oraz 

zawartych w nim not, z których najwcześniejsza pochodzi z 1603 roku, uznał, że manuskrypt 

powstał w ostatniej dekadzie XVI wieku604. 

Sama treść jest starsza, ponieważ – jak dowodzi Vapheiades – rękopis stanowi kopię 

tekstu późnobizantyńskiego, odnoszącego się do problematyki związanej z malarstwem 

sakralnym. Manuskrypt zawiera ponadto dwie spisane jambami listy z imionami cesarzy 

 
протограф на Ерминията на Захарий Петрович, „Старобългаристика” 1997, 3, s. 103–106; ten sam, 
Европеизация на хартия…, s. 151. 
596 Zob. И. Гергова, Самоковската художествена школа и украсата на ръкописната книга, „Проблеми на 
изкуството” 2009, 2, s. 42–47. 
597 Zob. I. Bentchev, Griechische und bulgarische Malerbücher…, s. 233–25 
598 Zob. tamże, s. 301–315. 
599 Zob. tamże, s. 328–354. 
600 Zob. tamże, s. 355. 
601 Zob. tamże, s. 114–121. 
602 Zob. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο. Η μαρτυρία του κώδικος Ι.Μ. Παντελεήμονος 259, 
Αθήνα 2017; C.M. Vapheiades, Byzantine Painting Treatises. The case of Codex Panteleimoniensis 259, „I 
quaderni del m.æ.s. – Journal of Mediæ Ætatis Sodalicium” 2018, 16, s. 132–143. 
603 Zob. Σ.Π. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, t. 2, Kαίμπριτζ 
1900, nr 5766, s. 342. 
604 Zob. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 37–40. 
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bizantyńskich oraz patriarchów Konstantynopola, przy czym pierwsza z nich kończy się 

encomium na cześć dynastii Paleologów, a zwłaszcza Andronika II (1282–1328) i jego syna 

Michała IX (współcesarz: 1294–1320) oraz wnuka Andronika III (od 1325 r. współcesarz, 

panował do 1341 r.), a także patriarchy Izajasza (1323–1334). Stąd też badacz doszedł do 

wniosku, że tekst spisano około 1320 roku605. 

Podręcznik składa się z dwóch części, w znacznie dłuższej pierwszej (fol. 1r–33r) poza 

wspomnianymi wyżej listami znajdują się przede wszystkim lakoniczne opisy twarzy 

ewangelistów, apostołów, proroków oraz świętych wraz z cytatami z ich dzieł, a także 

epigramy, napisane według reguł wersyfikacji charakterystycznych dla literatury bizantyńskiej 

i odnoszące się do wydarzeń z Pisma Świętego, jak również życia Marii i świętych, a także 

naczyń liturgicznych oraz dzieł sztuki. Poza tym omówiono także program ikonograficzny 

wnętrza kościelnego606. Vapheiades, odnosząc się do niezwykłej zdawkowości opisów oraz 

bardzo obszernego zasobu cytatów, wskazał, że podręcznik miał przede wszystkim służyć 

duchowej formacji malarza607. 

Krótka część druga (fol. 33r–37v) składa się głównie z recept na sporządzenie gruntów 

pod złocenia. Całość kończy zaś explicit: Τέλος. καὶ τῷ θ(ε)ῶ χάρις608. Odkrycie to jest 

niezwykle ważne, ponieważ stanowi dowód na istnienie bizantyńskich podręczników 

malarskich – przynajmniej w okresie dynastii Paleologów – dotąd bowiem uważano, że tego 

rodzaju teksty charakterystyczne są dopiero dla czasów po upadku Konstantynopola. 

Wychodzący od tego założenia Emmanuel Moutafov doszedł nawet do wniosku, że zaczęto je 

tworzyć na Bałkanach, by zachować zagrożoną europeizacją tradycję dawnego malarstwa 

sakralnego. W Bizancjum zaś miało nie być zapotrzebowania na tego rodzaju podręczniki dla 

malarzy sztuka, ponieważ wówczas sztuka mogła rozwijać się niezagrożona przez obce 

wpływy609. Trudno zgodzić się z tą tezą, ponieważ już sama lektura pobizantyńskich Hermenei 

dowodzi, że ich autorzy – wśród nich także Dionizjusz z Furny – adaptowali na swe potrzeby 

rozwiązania znane z malarstwa zachodniego. Niektórzy zaś wprost zalecali naśladowanie 

 
605 Zob. tamże, s. 40–43. 
606 Zob. tamże, s. 77–184. 
607 Zob. C.M. Vapheiades, Byzantine Painting Treatises…, s. 40–43 (na temat pozostałej zawartości kodeksu, 
również odnoszącej się do malarstwa, s. 43–51); C.M. Vapheiades, Byzantine Painting Treatises…, s. 137– 143. 
608 Zob. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 184–196. 
609 Zob. E. Moutafov, Post-Byzantine „hermeneiai zographikes”..., s. 75–79. Zob. też A.-M. Gravgaard, Change and 
Continuity in Post-Byzantine Church Painting, „Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec Et Latin” 1987, 54, s. 79–
82; G. Kakavas, Dionysios of Fourna…, passim. 
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jedynie nowożytnych artystów z Italii, ponadto przy objaśnianiu powodów, dla których 

zdecydowali się przygotować podręcznik, podkreślali cel dydaktyczny swej pracy, mającej 

przede wszystkim ułatwić naukę początkującym malarzom. Hermeneia z rękopisu 259 z 

athoskiego klasztoru świętego Pantalejmona zaś świadczy o tym, że tego rodzaju teksty 

powstawały już w czasach bizantyńskich. 

Poza XIV-wiecznym podręcznikiem malarskim z klasztoru świętego Panatalejmona 

wgląd w bizantyńską wiedzę dotyczącą technik artystycznych umożliwiają także wspomniane 

na początku rozproszone recepty. Zanim jednak zaczęto nad nimi systematyczne badania – 

choć warto podkreślić, że dostrzegli je znacznie wcześniejsi badacze, jak na przykład: Charles 

du Fresne du Cange610, Bernard de Montfaucon611, czy Marcelin Berthelot612 – wydawało, że 

w okresie od V do XVI wieku zasadniczo nie powstawały greckie teksty odnoszące się do 

technik artystycznych. Przerwa ta byłaby jednak bardzo zaskakująca, ponieważ nawet 

wzmianki w antycznych greckich tekstach literackich, które potwierdzają znajomość 

niektórych aspektów technik artystycznych, są dość liczne. 

Jeśli chodzi o złoto, to już w Iliadzie, przy okazji opisu tarczy sporządzanej przez 

Hefajstosa dla Achillesa, jest mowa o ozdobach ze złota, srebra oraz cyny613. Również Alkman 

(kon. VII w. przed Chr.) w jednym z sympotycznych utworów wymienił kielichy wykonane z 

dodatkiem chryzokoli (minerału tego używano do lutowania złota, niekiedy też określano tak 

sam lut)614. Herodot (ok. 485–424) w Ἱστορίαι zaś wspomniał o pozłocie615 oraz o złotych i 

 
610 Zob. Ch. du Fresne du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, t. 2, Lugduni 1688, szp. 
1769. 
611 Zob. B. de Montfaucon, Palaeographia Graeca, sive, De ortu et progressu literarum graecarum, et de variis 
omnium saeculorum scriptionis graecae generibus, Paris, 1708, s. 5–7. 
612 Zob. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 1–3, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. Ruelle, Paris 
1888. Na temat późniejszych, XX-wiecznych, wzmianek zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, 
Tuschen- und…, s. 16–17. 
613 ἐν δ᾽ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν / καλὴν χρυσείην: μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν, / ἑστήκει δὲ 
κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. / ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσε / κασσιτέρου; Homeri opera, 
t. 2, red. D.B. Monro, T.W. Allen, Oxford 1917, 18.561–565 (Oxford Classical Texts). Zob. także H.L. Lorimer, Gold 
and Ivory in Greek Mythology, w: Greek Poetry and Life. Essays Presented to Gilbert Murray on His Seventieth 
Birthday, January 2, 1936, red. C. Bailey, E.A. Barber, C.M. Bowra, J.D. Denniston, D.L. Page, New York 1967, s. 
14–33 (I wyd. Oxford 1936). 
614 κλῖναι μὲν ἑπτὰ καὶ τόσαι τράπεσδαι / μακωνιᾶν ἄρτων ἐπιστεφοίσαι / λίνω τε σασάμω τε κἠν πελίχναις / † 
πεδεστε † χρυσοκόλλα; Athenaeus, The Learned Banqueters, t. 6, red. S. Douglas Olson, Cambridge, Mass. 2010, 
III 111 (Loeb Classical Library 327); Lyra Graeca, t. 1, red. J.M. Edmonds, Cambridge, Mass. 1952, fr. 138, s. 122 
(Loeb Classical Library 142). 
615 κτήνεά τε γὰρ τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε, κλίνας τε ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους καὶ φιάλας χρυσέας 
καὶ εἵματα πορφύρεα καὶ κιθῶνας, νήσας πυρὴν μεγάλην, κατέκαιε, ἐλπίζων τὸν θεὸν μᾶλλον τι τούτοισι 
ἀνακτήσεσθα; Herodotus, The Persian Wars, t. 1, 2, red. A.D. Godley, Cambridge, Mass. 1920–1921, 1.50.1.2–6 
(Loeb Classical Library 117, 118). 
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srebrnych monetach bardzo wysokiej próby616. Teofrast (ok. 371–287) w Περὶ λίθων odniósł 

się do lutowania chryzokolą617 oraz kamieni probierczych618. Z kolei Agatarchides z Knidos (ok. 

200 – ok. 140) w Περὶ Πόντου Έρυθροῦ napisał o oczyszczaniu złota za pomocą cementacji619. 

Tę metodę oczyszczania omówił też Strabon (ok. 64 przed Chr. – ok. 24 po Chr.) w 

Γεωγραφικά620. 

Charakter wprost technologiczny mają dwa zbiory spisane na papirusie i datowane na 

około 300 rok po Chrystusie621. Są to tak zwany Papirus Lejdeński X (Lejda, Rijksmuseum van 

Oudheden, nr 397) oraz Papirus Sztokholmski (Sztokholm, Kongelige Biblioteket, nr 45)622. Są 

 
616 Δαρεῖος μὲν γὰρ χρυσίον καθαρώτατον ἀπεψήσας ἐς τὸ δυνατώτατον νόμισμα ἐκόψατο, Ἀρυάνδης δὲ ἄρχων 
Αἰγύπτου ἀργύριον τὠυτὸ τοῦτο ἐποίεε, καὶ νῦν ἐστὶ ἀργύριον καθαρώτατον τὸ Ἀρυανδικόν; Herodotus, The 
Persian Wars, 4.166.2.6–10. 
617 εὑρίσκονται δὲ σπάνιαι μέγεθος ἔχουσαι σφραγῖδος ἀλλ’ ἐλάττους αἱ πολλαί, διὸ καὶ πρὸς τὴν κόλλησιν αὐτῇ 
χρῶνται τοῦ χρυσίου· κολλᾷ γὰρ ὥσπερ ἡ χρυσοκόλλα; Théophraste, Les pierres, red. S. Amigues, Paris 2018, 
4.26 (Les Belles Lettres 539). 
618 θαυμαστὴ δὲ φύσις καὶ τῆς βασανιζούσης τὸν χρυσόν· δοκεῖ γὰρ δὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν τῷ πυρὶ δύναμιν· καὶ 
γὰρ ἐκεῖνο δοκιμάζει. διὸ καὶ ἀποροῦσί τινες οὐκ ἄγαν οἰκείως ἀποροῦντες. οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον δοκιμάζει, 
ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ τῷ τὰ χρώματα μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιοῦν, ὁ δὲ λίθος τῇ παρατρίψει· δύναται γὰρ ὡς ἔοικεν 
ἐκλαμβάνειν τὴν ἑκάστου φύσιν. εὑρῆσθαι δέ φασι νῦν ἀμείνω πολὺ τῆς πρότερον ὥστε μὴ μόνον τὸν ἐκ τῆς 
καθάρσεως ἀλλὰ καὶ τὸν κατάχαλκον χρυσὸν καὶ ἄργυρον γνωρίζειν καὶ πόσον εἰς τὸν στατῆρα μέμικται. σημεῖα 
δ’ ἐστὶν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου·ἐλάχιστον δὲ γίνεται κριθή, εἶτα κόλλυβος, εἶτα τεταρτημόριον ἢ ἡμιωβόλιον· 
ἐξ ὧν γνωρίζουσι τὸ καθῆκον; Théophraste, Les pierres, 7.45–46. 
619 Οὕτως οὖν οὗτος ὁ σηλαγγεὺς περικαθάρας τὰ ψήγματα τοῦ χρυσοῦ παραδίδωσι τοῖς ἐψηταῖς. Οἱ δὲ 
λαβόντες μέτρῳ τε καὶ σταθμῷ τὸ συνηγμένον εἰς ἄγγος κεραμεοῦν ἐνέβαλον, καὶ μίξαντες κατὰ λόγον τοῦ 
πλήθους μολίβδου βῶλον καὶ χόνδρους ἁλῶν, καὶ κασσιτέρου βραχὺ καὶ κρίθινον πίτυρον, κἄπειτα ἐπιθέντες 
ἐπίθεμα καλῶς ἡρμοσμένον καὶ πάντοθεν χρίσαντες, ἕψουσιν ἐν καμίνῳ πέντε ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας, 
οὐθὲν διαλείποντες. Τῇ δʼ ἐχομένῃ σύμμετρον τῇ πεπυρωμένῃ προσάγοντες ψύξιν εἰς ἀγγεῖον κατήρασαν, ἄλλο 
μὲν τῶν συνεμβεβλημένων οὐθὲν εὑρίσκοντες, αὐτὸ δὲ τοῦ χρυσίου τὸ χύμα, βραχεῖαν εἰληφὸς ἀπουσίαν ἀπὸ 
τοῦ ψήγματος; Photius, Bibliothèque, tome VII. Codices 246–256, red. R. Henry, Paris 1974, cod. 250.28, 448b 
(Les Belles Lettres 229); Agatharchides, De mari Erythraeo (excerpta), w: Geographi Graeci minores, red. K. 
Müller, t. 1, Paris 1855, 28a. 
Por. τὸ δὲ τελευταῖον ἄλλοι τεχνῖται παραλαμβάνοντες μέτρῳ καὶ σταθμῷ τὸ συνηγμένον εἰς κεραμεοῦς 
χύτρους ἐμβάλλουσι· μίξαντες δὲ κατὰ τὸ πλῆθος ἀνάλογον μολίβδου βῶλον καὶ χόνδρους ἁλῶν, ἔτι δὲ βραχὺ 
καττιτέρου, καὶ κρίθινον πίτυρον προσεμβάλλουσιν· ἁρμοστὸν δ᾿ ἐπίθημα ποιήσαντες καὶ πηλῷ φιλοπόνως 
περιχρίσαντες ὀπτῶσιν ἐν καμίνῳ πέντε ἡμέρας καὶ 4νύκτας ἴσας ἀδιαλείπτως· ἔπειτα ἐάσαντες ψυχθῆναι τῶν 
μὲν ἄλλων οὐδὲν εὑρίσκουσιν ἐν τοῖς ἀγγείοις, τὸν δὲ χρυσὸν καθαρὸν λαμβάνουσιν ὀλίγης ἀπουσίας 
γεγενημένης; Diodorus Siculus, The Library of History, t. 2, red. C.H. Oldfather, Cambridge, Mass. 1935, 3.14.3–4 
(Loeb Classical Library 303). 
620 φασὶ δὲ καὶ λίθων σχιζομένων εὑρίσκειν βωλάρια θηλαῖς ὅμοια· ἐκ δὲ τοῦ χρυσοῦ ἑψομένου καὶ 
καθαιρομένου στυπτηριώδει τινὶ γῇ τὸ κάθαρμα ἤλεκτρον εἶναι· πάλιν δὲ τούτου καθεψομένου, μῖγμα ἔχοντος 
ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, τὸν μὲν ἄργυρον ἀποκαίεσθαι, τὸν δὲ χρυσὸν ὑπομένειν· εὐδιάχυτος γὰρ ὁ τύπος καὶ 
λιθώδης· διὰ τοῦτο καὶ τῷ ἀχύρῳ τήκεται μᾶλλον ὁ χρυσός, ὅτι ἡ φλόξ, μαλακὴ οὖσα, συμμέτρως ἔχει πρὸς τὸ 
εἶκον καὶ διαχεόμενον ῥᾳδίως, ὁ δὲ ἄνθραξ ἐπαναλίσκει πολύ, ὑπερτήκων τῇ σφοδρότητι καὶ ἐξαίρων; Strabo, 
Geography, t. 2, red. H.L. Jones, Cambridge, Mass. 1923, 3.2.8.29–39 (Loeb Classical Library 50). 
621 Zob. M. Mertens, Graeco-Egyptian Alchemy in Byzantium, w: The Occult Sciences in Byzantium, red. P. 
Magdalino, M. Mavroudi, Geneva 2006, s. 206–207. Więcej na ich temat zob. Les alchimistes grecs. Tome 1…, s. 
5–24, 53–77. 
622 Edycja tekstu greckiego wraz z tłumaczeniem na język francuski: Les alchimistes grecs. Tome 1. Papyrus de 
Leyde. Papyrus de Stockholm. Recettes, red. R. Halleux, Paris 1981 (Les Belles Lettres 281); przekład na język 
polski: S. Stawicki, Papirusy Tebańskie. Antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych, Wrocław 1987 (Teksty 
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to receptuariusze, w których przedstawiono przede wszystkim różne metody imitowania 

złota, srebra, purpury oraz kamieni szlachetnych623. Papirus Lejdeński X składa się z 111 recept 

i wskazówek: 1–90 dotyczą metalurgii (m.in. oczyszczania złota, amalgamacji, imitacji złota, 

prób czystości złota, przygotowywania lutu do złota, chryzografii i jej imitacji), a 91–101 

farbowania wełny, 102–111 to wyimki z Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Pedaniosa Dioskurydesa624. 

Papirus Sztokholmski zawiera 158 recept (153 jeśli pominąć powtórzenia): 1–9 odnoszą 

się do metalurgii (z wykorzystaniem srebra i cyny), 10–83 imitowania kamieni szlachetnych, 

84–153 farbowania wełny625. W kontekście stosowania złota przydatny jest jedynie papirus 

przechowywany w Lejdzie, ponieważ w Papirusie Sztokholmskim nie ma tego rodzaju 

odniesień. Należy przy tym zaznaczyć, że nie są znane ślady recepcji tych pism w Bizancjum626. 

Niemniej jednak stanowią one istotne źródło wiedzy na temat technik artystycznych w 

późnym antyku, zwłaszcza że wykorzystano w nich teksty wcześniejsze627. Papirus Lejdeński X 

jest zaś najstarszym znanym opracowaniem z zakresu metalurgii628. 

Pośrednim dowodem na istnienie greckich tekstów dotyczących technik artystycznych 

są także niektóre średniowieczne teksty łacińskie stanowiące tłumaczenia z języka greckiego, 

jak na przykład Compositiones ad tingenda musiva (znany też jako Compositiones variae lub 

Compositiones lucenses), czyli tak zwany Rękopis z Lukki (Biblioteca Capitolare Feliniana di 

Lucca, cod. 490; dawniej: Armar. I Cod. L; ff. 211v, 217r–231r)629. Obecnie jest on uznawany 

 
Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki 26); przekład na języka angielski: E.R. Caley, The Leyden Papyrus X. An English 
Translation with Brief Notes, „Journal of Chemical Education” 1926, 3, s. 1149–1166; E.R. Caley, The Stockholm 
Papyrus. An English Translation with Brief Notes, „Journal of Chemical Education” 1927, 4, s. 979–1002. 
623 Zob. Les alchimistes grecs. Tome 1…, s. 30–52. 
624 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 44, 222–242. 
625 Zob. tamże, s. 44–45, 243–275. 
626 Zob. M. Mertens, Graeco-Egyptian Alchemy…, s. 206–207. Rękopisy Tebańskie zostały odkryte na jednym z 
pól grobowych i najpewniej znajdowały się w grobowcu lub wprost w sarkofagu, stanowiąc część wyposażenia 
zmarłego; zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 11–18. Nie były więc kopiowane, ale też nie zostały zniszczone 
w związku z dekretem cesarza Dioklecjana (284–305). Należy bowiem zauważyć, że w leksykonie Σούδα zapisano, 
że Dioklecjan nakazał spalić wszystkie egipskie księgi alchemiczne: ἧς τὰ βιβλία διερευνησάμενος ὁ Διοκλητιανὸς 
ἔκαυσεν. ὅτι διὰ τὰ νεωτερισθέντα Αἰγυπτίοις Διοκλητιανῷ τούτοις ἀνημέρως καὶ φονικῶς ἐχρήσατο. ὅτε δὴ 
καὶ τὰ περὶ χημείας χρυσοῦ καὶ ἀργύρου τοῖς παλαιοῖς αὐτῶν γεγραμμένα βιβλία διερευνησάμενος ἔκαυσε 
πρὸς τὸ μηκέτι πλοῦτον Αἰγυπτίοις ἐκ τῆς τοιαύτης προσγίνεσθαι τέχνης μηδὲ χρημάτων αὐτοὺς θαρροῦντας 
περιουσίᾳ τοῦ λοιποῦ Ῥωμαίοις ἀνταίρειν. ζήτει ἐν τῷ δέρας; zob. Χημεία, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 
16.01.19. Informacja ta prawdopodobnie została zaczerpnięta z Ἱστορία χρονική Jana z Antiochii, zob. Ioannis 
Antiocheni fragmenta ex Historia chronica, red. U. Roberto, Berlin 2005, 280 (Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur 154). 
627 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 36–39. 
628 Zob. L.B. Hunt, The Oldest Metallurgical Handbook. Recipes of a Fourth Century Goldsmith, „Gold Bulletin” 
1976, 9, 1, s. 24–31. 
629 Zob. D. Oltrogge, Byzantine Recipes and Book Illumination, „Revista de História da Arte, Série W” 2011, 1, s. 
61; M. Clarke, The Art of All Colours…, s. .90. 
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za najstarszy zachowany na Zachodzie tekst z zakresu technik artystycznych630. Jego zrąb miał 

powstać około 600 roku – być może w Aleksandrii631. Sam rękopis z biblioteki w Lukkce jest 

zaś datowany na rok 796 lub lata 787–816 i łączony z tamtejszym skryptorium632. 

Compositiones ad tingenda musiva składa się ze 164 recept i opisów, które nie są 

uporządkowane w logiczny sposób. Często mają one charakter skrótowy, bardzo 

skondensowany – zwykle brakuje w nich szczegółów (tzw. Kurzrezepte)633. Jednocześnie zaś 

wszystkie są ściśle techniczne. Stąd też uważa się, że zbiór ten przygotowano jako pomoc dla 

doświadczonych rzemieślników634. Poszczególne przepisy dotyczą między innymi: barwienia 

różnych materiałów, złocenia, lutowania, przygotowywania tesser, chryzografii oraz 

sporządzania klejów635. Należy podkreślić, że rękopis ten stanowi kompilację wcześniejszych 

tekstów i przekazuje przepisy pod względem treści wywodzące się z różnych kręgów 

kulturowych. 

Zawiera informacje, które można porównać z VII-wiecznymi asyryjskimi tabliczkami z 

Niniwy z biblioteki króla Asurbanipala (668–626)636, na których pismem klinowym zapisano 

 
630 Zob. G. Brun, Transmission and Circulation of Written Knowledge on Art in the Middle Ages. The Case of the 
“Compositiones lucenses”. Tradition and the Connection with Vitruvius’ “De architectura”, „Medioevo Europeo” 
2017, 1, 1, s. 20. 
631 Zob. M. Clarke, The Art of All Colours…, s. 8; R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 490, Biblioteca 
Capitolare, Lucca, Italy. An Introductory Study, „Illinois Studies in Language and Literature” 1939, 23, 3, s. 9–10 
(s. 9–18, omówienie całego rękopisu – przede wszystkim z perspektywy paleograficznej; s. 18–29, omówienie 
części z Compositiones variae; szczegółowe omówienie rękopisu 490 z perspektywy kodykologicznej i 
paleograficznej: L. Schiaparelli, Il codice 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca e la scuolascrittoria lucchese (sec. 
VIII–IX). Contributi allo studio della minuscolacarolina in Italia, Roma 1924; G. Pomaro, Materiali per il 
manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana 490, w: In margine al Progetto Codex. Aspetti di produzione e 
conservazione del patrimonio manoscritto in Toscana, red. ten sam, Pisa 2014, s. 139–99). 
632 Zob. L. Schiaparelli, Il codice 490 della Biblioteca Capitolare…, s. 4–7, 11. 
633 Zob. R. Halleux, L’alchimie, w: Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters, Vol. 8.1., La littérature 
en France aux  XIVe et XVe siècles, red. D. Poirion, Heidelberg 1988, s. 343. 
634 Zob. R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 490…, s. 90. 
635 Tekst łaciński: L.A. Muratori, Dissertatio XXIV. De artibus Italicorum, w: Antiquitates Italicae medii aevi, sive, 
dissertationes de moribus, ritibus, religione, regimine, magistratibus, legibus, studiis literarum, artibus. aliisque 
faciem, vol. 2, red. ten sam, Milano 1739, s. 365–396; A. Pellizzari, I trattati attorno le arti figurative in Italia e 
nella Pensiola Iberica dall' antichita classica al rinascimento e al secolo XVIII, Napoli 1915, s. 459–502; J.M. 
Burnam, A Classical Technology Edited from Codex Lucensis 490, Boston 1920; Compositiones ad tingenda 
musiva, red. H. Hedfors, Uppsala 1932 [zawiera także przekład na język niemiecki]; A. Caffaro, Scrivere in oro. 
Ricettari medievali d’arte e artigianato (secoli IX–XI). Codici di Lucca e Ivrea, Napoli 2003, s. 55–165 (Nuovo 
Medioevo 66), [zawiera także przekład na język włoski; na s. 166–195 zamieszczono zdjęcia poszczególnych stron 
Compositiones ad tingenda musiva]. Komentarz do treści, tekstu i języka: J. Svennung, Compositiones Lucenses. 
Studien zum Inhalt, zur Textkritik und Sprache, Uppsala–Leipzig 1941. 
636 Zob. R. Eisler, L’origine babylonienne de l'alchimie. À propos de la découverte récente de recettes chimiques 
sur tablettes cunéiformes, „ Revue de synthèse historique” 1926, 41, s. 5. Zob. także M. Clarke, The Earliest 
Technical Recipes. Assyrian Recipes, Greek Chemical Treatises and the “Mappae Clavicula” Text Family, w: Craft 
Treatises and Handbooks. The Dissemination of Technical Knowledge in the Middle Ages, red. R. Córdoba, 
Turnhout 2013, s. 9–31 (De Diversis Artibus 91). 
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recepty w większości dotyczące wytwarzania szkła, ale także pigmentów637. Tego rodzaju 

zapisy zawierają również teksty egipskie, indyjskie i arabskie638. Niektóre ustępy zaś wprost 

oparto na tekstach między innymi: Teofrasta, Witruwiusza (ok. 80–70 – po ok. 15), Pliniusza 

Starszego, Pedaniosa Dioskurydesa639, Orybazjusza (ok. 320–403), Olimpiodora Młodszego 

(ok. 500–570), Izydora z Sewilli (ok. 570–636) oraz Hrabana Maura (ok. 784–856)640. Inne zaś 

bliskie są Papirusowi Lejdeńskiemu X641. Wskazuje się przy tym, że część recept mogła trafić 

do Italii wprost z Bizancjum, być może w okresie ikonoklazmu642. 

Zależności Compositiones ad tingenda musiva od innych źródeł wiele mówią na temat 

złożonego – i zwykle trudnego do precyzyjnego uchwycenia – procesu przekazywania wiedzy 

technologicznej w antyku oraz wczesnym średniowieczu643. Ten rękopis – w przeciwieństwie 

do wielu innych źródeł starożytnych i średniowiecznych, które zostały utracone lub nie były 

powielane – wykracza poza czasy Karolingów, kiedy powstał, ponieważ był często kopiowany, 

dzięki czemu można mówić o grupie rękopisów z niego się wywodzących i tworzących odrębną 

tradycję tego rodzaju piśmiennictwa. Liczbę manuskryptów przekazujących tekst 

Compositiones… szacuje się na 26, przy czym poszczególne rozdziały układano w różnej 

kolejności, nie brakuje także pominięć lub nowych treści dodanych przez kopistów644. Ponadto 

pewna część Compositiones… – określona przez Giulię Brun jako Editio minor i stanowiąca 

liczący 26 rozdziałów skrót, który nie podlegał zmianom – była kopiowana wraz De 

architectura Witruwiusza, co poświadcza 6 rękopisów645. 

 
637 Zob. R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 490…, s. 30–31. 
638 Zob. tamże, s. 32–35, 82–83. 
639 Zob. tamże, s. 35–40. 
640 Zob. R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 490…, s. 62–67. 
641 Zob. M. Clarke, The Art of All Colours…, s. 8, przyp. nr 28; R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 
490…, s. 67–68. 
642 Zob. R.P. Johnson, “Compositiones variae” from Codex 490…, s. 85–86. 
643 Zob. S. Baroni, S. Rinaldi, P. Travaglio, Formation, Transmission and Genres in the Recipe Books of Art 
Technology between the Middle Ages and the 18th Century. New Proposals for Analysis and Interpretation, w: 
Contribution à une histoire technologique de l’art, red. C. Betelu, A. Servais, C. Parmentier, Paris 2018, s. 9–42. 
644 Zob. G. Brun, Transmission and Circulation of Written…, s. 21–23; G. Frison, G. Brun, “Compositiones Lucenses” 
and “Mappæ Clavicula”. Two Traditions or One? New Evidence from Empirical Analysis and Assessment of the 
Literature, „Heritage Science” 2018, 6, 24, s. 4–7; G. Brun, The Transmission and Circulation of Practical 
Knowledge on Art and Architecture in the Middle Ages. The Case of “Compositiones lucenses” Tradition and its 
Connection to Vitruvius’ “De architectura”, Milano 2015, s. 257279 [lista i opis rękopisów należących do tradycji 
Compositiones ad tingenda musiva], s. 281340 [treść rozdziałów zawartych w poszczególnych rękopisach], 
http://hdl.handle.net/10589/102810, dostęp: 25.02.2019 [dysertacja doktorska]. 
645 Zob. G. Brun, De coloribus. New Perspectives on a Series of Recipes for Making Pigments within the 
Compositiones lucenses Tradition, „Cultura e scienza del colore – Color culture and science. Rivista 
dell’associazione Italiana Colore” 2015, 3, s. 51–55; ta sama, Transmission and Circulation…, s. 22, 2429; ta sama, 
The Transmission and Circulation of Practical…, s. 115156. Więcej na temat roli traktatu Witruwiusza w 
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Grecką genezę ma także tekst zwany Mappae clavicula646, którego jeden z zapisów 

znajduje się w XII-wiecznym manuskrypcie przechowywanym dziś w amerykańskim Corning 

Museum of Glass647 (Ms. 5; dawniej: Philips Ms. 3715; fol. 4r–24r)648. Jego podstawą jest 

bowiem zbiór aleksandryjskich tekstów alchemicznych z około IV wieku po Chrystusie, które 

następnie – być może już około V wieku – zostały przełożone na język łaciński649. Rękopis ten 

– będący pierwszym źródłem, za pośrednictwem którego zapoznano się z Mappae clavicula – 

jest zbiorem różnych tekstów, zawiera bowiem także: krótki receptuariusz zwany De coloribus 

et mixtionibus (fol. 1r–4r)650, tekst z rodziny Compositiones ad tingenda musiva (fol. 24r–62r) 

 
średniowiecznym procesie przekazywania wiedzy technologicznej: ta sama, The Transmission and Circulation of 
Practical…, zwł. s. 94107. 
646 Wśród badaczy nie ma zgodności w kwestii znaczenia tego niejasnego tytułu, który został zaczerpnięty z 
incipitu (INCIPIT LIBELLUS DICTUS MAPPÆ CLAVICULA). Robert Halleux oraz Paul Meyvaert wskazują jednak, że 
łacińskie słowo clavicula, czyli kluczyk (gr. κλειδίον) często występuje w kontekście patrystycznym i alchemicznym 
jako określenie dla tekstów o charakterze egzegetycznym, wprowadzającym w dane zagadnienia. Z kolei słowo 
mappa (serwetka, ręcznik, mapa – nigdy zaś obraz, co sugerują niektóre tłumaczenia łacińskiego tytułu) sprawia, 
że tytuł wydaje się być pozbawiony sensu. Stąd Halleux i Meyvaert wysuwają hipotezę, że doszło do błędnego 
przekładu, w którym słowo χειρόκμητον zostało pomylone z χειρόμακτρον (serwetka, łac. mappa). Z kolei 
przymiotnik χειρόμαχτρον oznacza wykonany rękoma lub sztuczny, zaś liczba mnoga rodzaju nijakiego od 
χειρόκμητον to τὰ χειρόκμητα (inaczej τὰ χειροποίητα), czyli rzeczy wykonane rękami (zob. Hesychii Alexandrini 
Lexicon. Volumen IV. Tau–Omega, red. K. Latte, P.A. Hansen, I.C. Cunningham, Berlin 2009, χ 297, s. 209 
(Sammlung Griechischer und Lateinischer Grammatiker 11–4) – poświadczone także jako tytuł dzieła Demokryta 
(zob. Vitruvius, On Architecture. Volume II. Books 6-10, tłum. F. Granger, Cambridge, Mass. 1934, 9.1.14 (Loeb 
Classical Library 280); Pliny the Elder, Natural History. Books 24–27, t. 7, red. W.H.S. Jones, A.C. Andrews, 
Cambridge, Mass. 1956, 24.160 (Loeb Classical Library 393)) Bolosa z Mendes (Columella, On Agriculture. Volume 
II. Books 5-9, tłum. E.S. Forster, E.H. Heffner, Cambridge, Mass. 1954, 7.5.17 (Loeb Classical Library 407)) i 
Zosimosa z Panoplis (zob. Ζώσιμος, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; ζ 168 Adler); zob. R. Halleux, 
P. Meyvaert, Les origines de la “Mappae clavicula”, „Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age” 
1987, 54, s. 11–13. Por. S. Baroni, P. Travaglio, Storia del testo e criteri di edizione, w: Mappae clavicula. Alle 
origini dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 2013, 
s. 27; M. Martelli, The “Four Books” of Pseudo-Democritus, Leeds 2013, s. 44–48 (Sources of Alchemy and 
Chemistry. Sir Robert Mond Studies in the History of Early Chemistry 1). 
647 Na stronie Corning Museum of Glass dostępna jest cyfrowa wersja rękopisu oraz jego krótki opis: Manuscript 
of “Mappae clavicula”, https://www.cmog.org/library/manuscript-mappae-clavicula?image=1, dostęp: 
25.02.2019. 
648 Edycja tekstu łacińskiego: T. Phillipps, Letter from Sir Thomas Phillipps, Bart., F.R.S., F.S.A., Addressed to Albert 
Way Communicating a Transcript of a MS. Treatise on the Preparation of Pigments, and on Various Processes of 
the Decorative Arts Practised during the Middle Ages, Written in the Twelfth Century, and Entitled “Mappæ 
Clavicula”, „Archaeologia: or, Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity” 1847, 32, s. 183–244; Mappae clavicula. 
Alle origini dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 
2013, s. 57–186; przekład na język angielski: C.S. Smith, J.G. Hawthorne, “Mappae Clavicula”. A Little Key to the 
World of Medieval Techniques, „Transactions of the American Philosophical Society” 1974, 64, 4, s. 1–128; 
przekład na język bułgarski: А. Шаренков, Старинни трактати по технология и техника на живописта, 
t. 1, София 1988, s. 189–248. 
649 Zob. G. Frison, G. Brun, “Compositiones Lucenses” and “Mappæ Clavicula”…, s. 2. 
650 De coloribus et mixtionibus (Daniel V. Thompson nadał ten tytuł i pod nim tekst funkcjonuje w literaturze; 
Artificial Vermilion in the Middle Ages, „Technical Studies in the Field of the Fine Arts” 1933, 2, s. 66, przyp. nr 
19) składa się z krótkiej 7-wersowej przedmowy w heksametrze oraz 11 rozdziałów, które zawierają recepty na 
sporządzenie cynobru, błękitów, grynszpanu, minii, bieli ołowianej oraz listę pigmentów nadających się do 
stosowania na pergaminie, a także instrukcje na temat malowania draperii i teł; zob. E.W. Bulatkin, The Spanish 
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oraz fragmenty innych niezwiązanych z technikami artystycznymi (fol. 40r, 43r–44v, 57v–62r, 

64r, 65r)651. 

Mappae clavicula jest zwykle łączona z Compositiones ad tingenda musiva, ponieważ 

uważa się, że należą do jednej tradycji652. Ostatnio jednak Guido Frison i Giulia Brun w 

przekonywający sposób wykazali, że stanowią one dwie odrębne grupy tekstów653. Co więcej, 

Compositiones ad tingenda musiva to tekst zdecydowanie techniczny, zaś treść Mappae 

clavicula jest zasadniczo alchemiczna – odniesienia ściśle techniczne są stosunkowo 

nieliczne654. Analizując zachowane rękopisy Mappae clavicula, badacze wskazują też, że 

pierwotnie było to dzieło spójne i o uporządkowanej zawartości. Według zaś najnowszej edycji 

krytycznej poszczególne rozdziały – z pewnymi tylko wyjątkami – ułożono od tych dotyczących 

najcenniejszych metali po odnoszące się do bardziej pospolitych, a więc od złota (1–70), 

poprzez srebro (71–113), miedź (114–136), żelazo (142–146), ołów (147–151), po cynę (153–

155) i szkło (158–172)655, w późnym antyku niekiedy uznawane za jeden z metali 

(zredukowano wówczas ich liczbę do siedmiu, przy czym nie było zgody co do ostatniego, za 

który uważano albo electrum – ἤλεκτρον; naturalny stop złota i srebra – albo szkło; z czasem 

jednak alchemicy przyznali tę pozycję rtęci)656. 

 
Word 'Matiz'. Its Origin and Semantic Evolution in the Technical Vocabulary of Medieval Painters, „Traditio” 1954, 
10, s. 488–490; A. Petzold, “De coloribus et mixtionibus”. The Earliest Manuscript of a Romanesque Illuminator’s 
Handbook, w: Making the Medieval Book. Techniques of Production. Proceedings of the Fourth Conference of the 
Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford, July 1992, red. L.L. Brownrigg, London 1995, s. 59–65; S.B. 
Tosatti, Trattati medievali di tecniche artistiche, Milano 2007, s. 49–60. Por. G. Brun, “De coloribus”: prima 
edizione di un trattato ellenistico-romano sulla fabbricazione di colori, w: Colore e colorimetria. Contributi 
multidisciplinari vol. VII A, Atti della Settima Conferenza Nazionale del Colore, Roma 15–16 settembre 2011, red. 
M. Rossi, Roma 2011, s. 311–318 [edycja innego tekstu – pierwotnie napisanego w języku greckim – z receptami 
dotyczącymi pigmentów]. 
651 Zob G. Frison, G. Brun, “Compositiones Lucenses” and “Mappæ Clavicula”…, s. 8; R. Halleux, Pigments et 
colorants dans la “Mappæ Clavicula”, w: Pigments et colorants de l'Antiquité et du Moyen Âge. Teinture, peinture, 
enluminure, études historiques et physico-chimiques, Paris 1990, s. 174–179 (CNRS Éditions). 
652 Przedstawienie stanu badań nad Mappae clavicula: G. Frison, G. Brun, “Compositiones Lucenses” and “Mappæ 
Clavicula”…, s. 2–3; G. Caprotti, „Mappae clavicula” nella storiografia, w: Mappae clavicula. Alle origini 
dell'alchimia…, s. 17–26. 
653 Zob. G. Frison, G. Brun, “Compositiones Lucenses” and “Mappæ Clavicula”…, s. 4–14. 
654 Można przy tym dodać, że katalog biblioteki klasztornej w Reichenau pod rokiem 821 zawiera zapis: Mappae 
clavicula de efficiendo auro vol. 1, który wyraźnie wskazuje na treść tekstu; zob. A. Holder, K. Preisendanz, Die 
Reichenauer Handschriften, t. 3, Wiesbaden 1973, 139, s. 75 (Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek 
in Karlsruhe 7), (I wyd. Leipzig 1918). 
655 Zob. S. Baroni, P. Travaglio, Storia del testo e criteri di edizione, w: Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia…, 
s. 41. Zob. także: R. Halleux, P. Meyvaert, Les origines…, s. 23–25. 
656 Zob. R. Halleux, Le problème des métaux dans la science antique, Liège 1974, 2.6.2, par. 8, 
https://books.openedition.org/pulg/972#ftn5, dostęp: 24.02.2019. 
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Poszczególne recepty dotyczą zaś rafinowania, fałszowania i imitowania657, lutowania 

oraz tworzenia stopów, a także używaniu metali w pisaniu. Robert Halleux i Paul Meyvaert 

postawili hipotezę, że Mappae clavicula to zaginione Τὰ χειρόκμητα Zosimosa z Panopolis (fl. 

250–300)658, autorzy edycji krytycznej tekstu stwierdzili zaś, że pierwotna – grecka – wersja 

mogła nosić tytuł Κλειδίον χειροκμήτων (Kluczyk do „Χειρόκμητα”) oraz stanowić swego 

rodzaju komentarz do wspomnianego dzieła Zosimosa659. Co więcej, około jedna czwarta 

zawartych w niej recept wykazuje bezpośredni związek z tradycją Zosimosa lub jego kręgu660. 

Egzegetyczny charakter tekstu zdaje się także potwierdzać wstęp –nie wszystkie rękopisy 

jednak go zawierają661 – charakterystyczny dla tekstów alchemicznych, w tym z kręgu Corpus 

Hermeticum. Zawiera on zapowiedź treści, którą ma być objaśnienie do świętych ksiąg (ἱεραὶ 

βίβλοι), stanowiących wiedzę tajemną, która musi być chroniona przed niepowołanymi 

osobami – stąd też autor na końcu zaklina na Wielkiego Boga (Hermesa Trismegistosa), by ten, 

kto odnajdzie tę księgę, przekazał ją jedynie swemu synowi, o ile ten okaże się tego godny662. 

 
657 Różnica pomiędzy fałszerstwem a imitację, jak trafnie zauważył R. Halleux, nie dotyczy samego przedmiotu (w 
obu przypadkach będzie taki sam), ujawnia się bowiem w intencji sprzedającego; zob. Les alchimistes grecs. Tome 
1. Papyrus de Leyde. Papyrus de Stockholm. Recettes, red. R. Halleux, Paris 1981 (Les Belles Lettres 281), s. 26. 
658 Zob. R. Halleux, P. Meyvaert, Les origines…, s. 24–25. 
659 Zob. S. Baroni, P. Travaglio, Storia del testo…, s. 27–53. 
660 Zob. S. Baroni, Mappae clavicula e la tradizione in siriaco di Zosimo di Panopoli, w: Mappae clavicula. Alle 
origini dell'alchimia…, s. 237–242. 
661 Na temat zachowanych rękopisów z Mappae clavicula zob G. Brun, I codici testimoni di Mappae clavicula, w: 
Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia…, s. 201–218. Wstęp: Multis et mirabilibus in his meis libris 
conscriptis, curae nobis fuit exponere commentarium, non ut attingentes sacros libros et multum laborantes 
nihilique efficientes videamus, sed distinguentes istam heresim fatali munere concessam, omnem picturam et 
laborem qui in ipsis actibus sunt, iuvemus ista volentibus perspicere, appellantes quidem huius compositionis 
cognominationem Mappae claviculam, ut omnis qui attigerit multa neque probaverit existimet clavis modo esse 
inhibitum. Sicuti enim clausis domibus sine clavi impossibile est facile potiri his quae in domibus sunt, ita et sine 
isto commentario omnis scriptura quae in sacris libris conscripta est clausum et tenebrosum sensum efficiet eius 
qui legerit. Coniuro autem per magnum deum qui invenerit nulli tradere nisi filio cum primum de moribus eius 
iudicaverit utrum possit pium et iustum sensum habere et ista conservare. Multa vero alia de virtutibus eorum 
quae conscribentur habens dicere digne, incipiens ab ipsis capitulis, nunc iam initium hic faciam; Mappae 
clavicula. Alle origini dell'alchimia…, s. 58 (Jako że liczne i niezwykłe rzeczy zostały zapisane w tych moich 
księgach, moją troską stało się, by zaproponować komentarz, nie dlatego jednak, że widuję sięgających po święte 
księgi, ciężko pracujących i nic nie uzyskujących, ale by objaśniając tę doktrynę daną jako dar losu, jak i wszelki 
obraz i wszelką pracę, które są w tych samych działaniach, pomóc chcącym poznać te kwestie. Nadaję więc tej 
pracy tytuł Mappae clavicula, ponieważ każdy, kto dotknął wielu [z tych spraw] i nie zdołał pojąć, może uznać, że 
jest powstrzymywany ze względu na [brakujący] klucz. Jak bowiem w zamkniętych domach rzeczą niemożliwą 
bez klucza jest łatwo uzyskać te rzeczy, które są w nich w środku, tak samo też bez tego komentarza każdy tekst, 
który jest zapisany w świętych księgach, prezentuje znaczenie niedostępne i niejasne dla tego, który zamierza 
czytać. Zaklinam więc na Wielkiego Boga: kto znajdzie [ten komentarz], niech go nie przekazuje nikomu poza 
synem, najpierw jednak niech przekona się o jego charakterze, czy będzie zarówno pobożny, jak i [obdarzony] 
prawym umysłem, żeby zachować te sprawy. Jako że doprawdy wiele innych rzeczy mam do powiedzenia na 
temat właściwości tych [substancji], które zostaną opisane, słusznie zacznę od [listy] tych rozdziałów, a rozpocznę 
już teraz stąd). 
662 Zob. R. Halleux, P. Meyvaert, Les origines…, s. 13–17. 
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Nawoływania do utrzymania zaprezentowanej wiedzy w tajemnicy pojawiają się także w 

niektórych receptach dotyczących imitowania złota663. 

Uznanie Mappae clavicula za jednorodny tekst alchemiczny, na który składają się 

jedynie recepty z zakresu metalurgii, jest istotne także dlatego, że wiąże się ze zmianą 

paradygmatu dotyczącego początków alchemii w średniowiecznej Europie. Dotąd bowiem 

przyjmowano, że tego rodzaju wiedza stała się na Zachodzie dostępna w XII wieku za sprawą 

Roberta z Chester i jego tłumaczeń z języka arabskiego, na który przełożono teksty greckie. 

Nowa interpretacja Mappae clavicula wskazuje zaś, że już we wcześniejszym okresie dostępne 

były oryginalne teksty greckie, które bezpośrednio posłużyły do łacińskich przekładów. Stąd 

też mechanizm przekazywania wiedzy alchemicznej zaczyna jawić się jako bardziej 

skomplikowany, jako że nie może być sprowadzony jedynie do arabskiego pośrednictwa664. 

Teksty alchemiczne nie powinny być pomijane, ponieważ nierzadko zawierają również 

praktyczne informacje z zakresu technik artystycznych – w tym dotyczące różnych aspektów 

posługiwania się złotem. Wyjaśniając początki alchemii, Halleux wskazał, że u jej podstaw leżą 

dwa zjawiska: rozwinięcie w epoce hellenistycznej produkcji tańszych zamienników dla 

przedmiotów ze szlachetnych metali i kamieni oraz drogocennych tkanin, a z drugiej tradycja 

greckiej myśli filozoficznej i mistycznej665. Stąd też dychotomia tego rodzaju tekstów, które 

albo są teoretyczne, albo praktyczne, czyli związane z oczyszczaniem i przemienianiem 

wyjściowych materiałów, co sprowadza się między innymi do barwienia kamieni i szkła, 

tworzenia stopów metali oraz sporządzania pigmentów, a więc zwykle imitowania ich 

cenniejszych odpowiedników. W średniowieczu zaś tego rodzaju teksty alchemiczne były 

kopiowane wraz z tymi dotyczącymi technik artystycznych – a niekiedy także medycyny, 

farmakologii i sztuki kulinarnej – do wspólnych zbiorów o charakterze utylitarnym, które 

uznaje się za literaturę fachową (Fachliteratur), dla której podstawową jednostką tekstu jest 

recepta. 

Teksty tego rodzaju charakteryzują się także podobną składnią (częste użycie trybu 

rozkazującego), stosowaniem zbliżonego słownictwa oraz słownictwem666. Należy zauważyć, 

 
663 Zob. P.O. Long, Openness, Secrecy, Authorship. Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to 
the Renaissance, Baltimore 2001, s. 83–84. 
664 Zob. G. Caprotti, Mappae clavicula: prescrizioni della prima alchimia storica nei precedenti di lingua greca, w: 
Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia…, s. 219–236. 
665 Zob. Les alchimistes grecs. Tome 1…, s. 24–30. 
666 Zob. S. Neven, Transmission of Alchemical and Artistic Knowledge in German Mediaeval and Premodern Recipe 
Books, w: Laboratories of Art. Alchemy and Art Technology from Antiquity to the 18th Century, red. S. Dupré, 
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że większość greckich tekstów alchemicznych jest zachowanych tylko za pośrednictwem 

bizantyńskich kompilacji, wśród których najistotniejsze są trzy rękopisy667: Marcianus graecus 

299 (kon. X w. lub pocz. XI w.)668, Parisinus graecus 2325 (XIII w.)669 oraz Parisinus graecus 

2327 (kopia z 1478 r. sporządzona w Heraklionie przez Teodora Pelekanosa )670. Zawierają one 

greckie teksty alchemiczne z okresu od I do XV wieku671. Matteo Martelli dodaje do tego 

podstawowego Corpus alchemicum następujące manuskrypty672: Canonicus graecus 95673 

(Oxford, Bodleian Library; XV w.; kopia Marcianus graecus 299)674, Parisinus graecus 2275 (XV 

w.; wywodzący się z Parisinus graecus 2325)675, Vaticanus graecus 1174 (XIV/XV w.)676, 

Scorialensis I.Φ.11 (Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; XV w.677, 

wywodzący się z Parisinus graecus 2275, od którego prawdopodobnie zależy też Laurentianus 

Pluteus 86.16; XV w.678). 

 
Cham 2014, s. 24–27 (Archimedes 37); N.K. Turner, D. Oltrogge, Pigment Recipes and Model Books…, s. 89–97; 
G. Brun, Le arti pratiche e la cultura letteraria medievale. Questioni aperte e prospettive di ricerca sulla 
circolazione di trattati tecnici nel medioevo occidentale, w: Medioevo in fomazione. Studi storici e 
multidisciplinarità, red. A. Luongo, M. Paperini, Livorno 2015, s. 172–180 (Confronti 8); S. Rinaldi, Per una filologia 
dei trattatie ricettari di colori, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 1–16; S. Baroni, P. Travaglio, Considerazioni e 
proposte per una metodologia di analisi dei ricettari di tecniche dell’arte e dell’artigianato. Note per una lettura 
e interpretazione, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 25–83; S. Baroni, La lingua dei ricettari e il linguaggio della 
trattatistica tecnica, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 84–89; S. Baroni, Ricettari. Struttura del testo e retorica, 
„Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 90–113; S. Baroni, P. Travaglio, Mnemotecnica e aspetti di oralità nei ricettari 
di tecniche dell’arte e dell’artigianato, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 114–129. 
667 Zob. M. Mertens, Graeco-Egyptian Alchemy…, s. 207–209. Zob. także Γ. Μεριανός, Σ. Σακκοράφου, Μαρτυρίες 
περί αλχημείας στο Βυζάντιο σε μη αλχημικά κείμενα, w: Επιστήμη και Τεχνολογία. Ιστορικές και 
Ιστοριογραφικές Μελέτες, red. Ε. Μεργούπη-Σαβαΐδου, Γ. Μέριανος, Φ. Παπανελοπούλου, Χ. Χριστοπούλου, 
Αθήνα 2013, s. 45–65 (Εταιρεία Μελέτης και Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας 1). 
668 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II. Les manuscrits italiens, red. C.O. Zuretti, współpraca O. 
Lagercrantz, J.L. Heiberg, D. Bassi, Ae. Martini, Bruxelles 1927, s. 1–22. 
669 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. I. Les parisini, red. H. Lebégue, Bruxelles 1924, s. 1–17. 
670 Zob. tamże, s. 17–62. 
671 Zob. G. Merianos, Alchemy, w: The Cambridge Intellectual History of Byzantium, red. A. Kaldellis, N. 
Siniossoglou, Cambridge 2017, s. 235–236. 
672 Zob. M. Martelli, Gli scritti alchemici Pseudo-Democritei nella tradizione indiretta greca e nelle traduzioni 
siriache, Pisa 2011, s. 35–36 [dysertacja doktorska]. Zob. także S. Valente, Per una nuova edizione commentata 
di un lessico alchemico bizantino, „Eikasmos” 2013, 24, s. 278–286. 
673 Autor jako sygnaturę podaje Canonici graecus 94, ale z katalogu biblioteki wynika, że to XI-wieczny rękopis z 
tekstami Homilii Jana Chryzostoma oraz Ewangelią Mateusza, zob. MS. Canon. Gr. 94. Summary Catalogue no.: 
18547, https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/manuscript_2526, dostęp: 24.02.2019. To zaś manuskrypt 
Canonici graecus 95 zawiera teksty alchemiczne różnych autorów, zob. H.O. Coxe, Quarto Catalogue, col. 87–88, 
https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/images/ms/abu/abu0505.gif, dostęp: 24.02.2019. 
674 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. III. Les manuscrits des Iles Britanniques, red. D. Waley Singer, 
współpraca A. Anderson, W.J. Anderson, Bruxelles 1924, s. 3–22. 
675 Zob. Catalogue des Manuscrits Alchimiques grecs. I…, s. 68–83. 
676 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II…, s. 61–68. 
677 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. V, 1. Les manuscrits d'Espagne, red. C. O. Zuretti; Catalogue 
des manuscrits alchimiques grecs. V, 2. Les manuscrits d'Athènes, red. A. Severyns, Bruxelles 1928, s.4–39. 
678 Zob. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II…, s. 39–59. 
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Warto przy tym zauważyć, że bizantyńscy kompilatorzy często tworzyli epitomy 

(ἐπιτομή), wybierając do swych zbiorów przede wszystkim ustępy dotyczące złota i srebra – 

pomijając nierzadko te o kamieniach szlachetnych i purpurze, choć antyczni autorzy, między 

innymi Zosimos z Panopolis i Pseudo-Demokryt (I w. po Chr.), podejmowali w swych traktatach 

wszystkie cztery kwestie, poświęcając im osobne księgi679. Wybiórczy charakter tych 

kompilacji jest zgodny jednak z bizantyńskim rozumieniem alchemii (χημεία)680, w leksykonie 

Σούδα czytamy bowiem, że jest to sporządzanie srebra i złota (Χημεία: ἡ τοῦ ἀργύρου καὶ 

χρυσοῦ κατασκευή)681. 

W omawianym kontekście interesujący jest list Michała Psellosa do patriarchy Michała 

I Cerulariusza (1043–1059)682, który poprosił uczonego o zbadanie antycznych metod 

alchemicznych dotyczących produkowania złota (χρυσοποιία; ἐμπύριος τέχνη). Psellos zaś, 

wyłożywszy najpierw własne – szerokie – rozumienie podjętego tematu (τέχνη τῆς 

μεταβολῆς), stwierdził, że musi przejść do wyjaśnienia tylko jednej kwestii, a więc naukowych 

metod wytwarzania złota, ponieważ jedynie to zagadnienie interesuje patriarchę683: 

Jako że już na wstępie dość powiedziałem na temat tego, że przemiany materii mają miejsce 

za sprawą naturalnych zmian, a nie jakichś zaklęć, czy cudów, czy też innych tajemnych praktyk 

(nie należy zatem dziwić się im), przechodzę dla ciebie do tej sztuki przemiany. Chciałem 

 
679 Mimo takiego głównego przedmiotu zainteresowań, dokładna lektura zachowanych tekstów pokazuje, że 
bizantyńscy kompilatorzy niekiedy uwzględniali także inne kwestie, zob. M. Martelli, Gli scritti alchemici Pseudo-
Democritei…, s. 38–48. Zob. także ten sam, The Alchemical Art of Dyeing. The Fourfold Division of Alchemy and 
the Enochian Tradition, w: Laboratories of Art. Alchemy…, s. 1–22; ten sam, Greco-Egyptian and Byzantine 
Alchemy, w: A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome, red. G.L. Irby, 
Oxford–New York 2016, s. 219–221 (Blackwell Companions to the Ancient World). 
680 Na temat etymologii i znaczenia tego terminu zob. G. Merianos, Alchemy, s. 239–242; R. Halleux, Les textes 
alchimiques, Turnhout 1979, s. 45–47. 
681 Χημεία, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 16.01.19 (χ 280 Adler). 
682 W niektórych rękopisach adresatem jest patriarcha Jan VIII Ksifilinos (1064–1075), zob. Ch.-É. Ruelle, La 
Chrysopée de Psellus, „ Revue des Études Grecques” 1889, 2, 7, s. 260–266. 
683 Ἐπεὶ οὖν ἱκανῶς ἡμῖν πεπροοιμίασται ὡς αἱ τῶν ὑλῶν μεταβολαὶ φυσικήν τινα ἀλλοίωσιν ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐξ 
ἐπῳδῆς τινος ἢ τερατείας ἢ ἄλλης ἀρρητουργίας (διὸ καὶ θαυμάζειν οὐ χρή), ἐπ’ αὐτὴν ἢδη σοι τὴν τέχνην χωρῶ 
τῆς μεταβολῆς. Ἐβουλόμην μὲν οὖν καθολικήν τινά σοι τεχνολογίαν ποιήσασθαι καὶ πᾶσαν ὑλουργίαν 
διερευνήσασθαι, πύκνωσίν τε φυσέων καὶ ἀραίωσιν χρωματουργίαν τε καὶ άλλοίωσιν, διδάξαι τε τί μὲν τὸ τὸν 
κρύσταλλον ἀραιοῦν, τί δὲ τὸ τὸν ὑάκινθον, καὶ πῶς ἂν τις καὶ σμάραγδον οὐκ ὄντα ποιήσῃ καὶ βήρυλλον, τίς 
δὲ ἡ φύσις τοῦ τὰς λίθους ἁπάσας μαλάττοντος, καὶ πῶς μὲν ἡ μαργανῖτις λυθείη καὶ εἰς ὕδωρ ἀναλυθείη, πῶς 
δ’ αὖθις συμπαγείη καὶ σφαιρωθείη, τίς δὲ ὁ λόγος τῆς τοῦτων λευκάνσεως, καὶ ἀπλῶς μηδὲν καταλιπεῖν 
ἀνεξέταστον τῶν ἐν τούτοις γινομένων ὑπὸ τῆς φύσεως, τέχνην τε ποιῆσαι τὸ μάθημα καὶ ὑπὸ κανόνας 
ἀνενεγκεῖν· ἐπεὶ δὲ σὺ σχολάζειν ἡμᾶς ἐν τοῖς περιττοῖς οὐκ ἐᾷς οὐδὲ ἐν τοῖς ἀσπουδάστοις καταναλίσκειν πᾶν 
τὸ φιλότιμον, τοῦτο δὲ μόνον διερευνῆσαι προῄρησαι ἐκ τίνων ὑλῶν καὶ διὰ ποίας τῆς ἐπιστήμης χρυσὸν ἄν τις 
ποιήσειε, ταῦτην μόνην τὴν τεχνολογίαν σοι δίειμι. Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée, opuscules et extraits 
sur l'alchimie, la météorologie et la demonologie. VI., red. J. Bidez, Bruxelles 1928, 5, s. 30, 32 (tu też przekład na 
język włoski, 5, s. 31, 33; por. Michele Psello, La crisopea. Ovvero come fabbricazione l’oro, red. F. Albini, Genova 
1988, 5, s. 30–31). 
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bowiem przygotować ci ogólny komentarz i prześledzić wszystkie procesy związane z materią, 

takie jak zagęszczanie postaci i rozrzedzanie, barwienie i podleganie zmianom, a także 

nauczyć, co sprawia, że kryształ i hiacynt stają się porowate, też w jaki sposób można zrobić 

fałszywy szmaragd i beryl, oraz jaka jest natura tego, co zmiękcza każdy kamień, jak również 

w jaki sposób może zostać rozpuszczona i zamieniona w wodę perła, a jak następnie znów stać 

się twarda i krągła, oraz jaka jest metoda jej wybielania, krótko mówiąc, nie chciałem zostawić 

nieprzebadanej żadnej kwestii dotyczącej tego, co w nich [czyli różnych rodzajach materii] 

dzieje się za sprawą natury, pragnąłem też zrobić przedmiotem wykładu sztukę [alchemiczną] 

i przywrócić do podstawowych zasad. Skoro jednak ty nie pozwalasz, żebym zwlekał dla spraw 

dodatkowych i marnował całą moją uczoność dla kwestii niewartych dociekania, ale wolisz, 

żebym rozpatrzył, z jakiej materii i za pomocą jakich naukowych metod może być wytwarzane 

złoto, omówię ci tylko to jedno zagadnienie. 

Z powyższego ustępu wynika, że patriarcha reprezentował postawę typową dla kultury 

bizantyńskiej, podczas gdy Psellos siebie samego ukazał jako uczonego o szerokich 

horyzontach, który nade wszystko stara się wyjaśnić naukowo (κατ' ἐπιστήμης) przyczynę 

zmian, bez uciekania się do zjawisk nadprzyrodzonych684. Stąd też wskazał patriarsze, że są to 

zupełnie naturalne zmiany w układzie proporcji czterech podstawowych elementów (ziemi, 

ognia, wody i powietrza), które tworzą materię (ὕλη)685. Ze względu jednak na oczekiwania 

odbiorcy w dalszym wywodzie ograniczył się do metod „wytwarzania” złota. 

Jako pierwszą metodę zaproponował podgrzanie, a następnie schłodzenie piasku, do 

którego należało dodać również srebro i siarkę686. Druga również polegała na podgrzewaniu, 

a główne składniki to: sandaraka (minerał; siarczek arsenu), cynober, arsen i siarka687. Kolejna 

zaś wymagała użycia: tlenku magnezu, oleju, żelaza lub ołowiu, siarki, siarczanu glinu potasu 

(stupteria) oraz cynobru688. Psellos tłumaczył także, w jaki sposób podwoić ilość złota. W tym 

celu należało połączyć je z pirytem i hebanowymi wiórkami689, aby zaś przydać blasku, trzeba 

było wziąć piryt, żelazo oraz ocet690. Co istotne, choć wszystkie te sposoby i składniki są dobrze 

 
684 Zob. M. Martelli, The Alchemical Art of Dyeing. The Fourfold Division of Alchemy and the Enochian Tradition, 
w: Laboratories of Art. Alchemy…, s. 1–3. 
685 Zob. G. Katsiampoura, Transmutation of Matter in Byzantium. The Case of Michael Psellos, the Alchemist, 
„Science and Education” 2008, 17, s. 665–666. 
686 Zob. Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée…, 7, s. 34–35; Michele Psello, La crisopea…, 7, s. 32–35. 
687 Zob. Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée…, 8, s. 34–37; Michele Psello, La crisopea…, 8, s. 34–35. 
688 Zob.Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée…, 9, s. 36–37; Michele Psello, La crisopea…, 9, s. 34–35. 
689 Zob. Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée…, 10, s. 36–37; Michele Psello, La crisopea…, 10, s. 34–35. 
690 Zob. Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée…, 11, s. 36–39; Michele Psello, La crisopea…, 11, s. 36–37. 
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znane z tekstów alchemicznych i właściwie odnoszą się do tworzenia imitacji cennego 

metalu691, autor przede wszystkim podkreślił, że przemiana to nie cud, ale następstwo 

naturalnego procesu (φυσικὴ ἀλλοίωσις)692. Postawa zainteresowania światem fizycznym – 

bez odniesień religijnych – stała się w Bizancjum znamienna około połowy XI wieku693. 

Podobnych tekstów bizantyńskich zachowało się więcej, wśród nich między innymi 

Χρυσοποιία Kosmasa694. Jest to krótki tekst składający się z 11 rozdziałów dotyczących głównie 

„wytwarzania” złota695. Anadrée Colinet, autor jego najnowszej edycji, stwierdził, że ta 

Χρυσοποιία w obecnej formie powstała w XV wieku na zasadzie połączenia różnych pism696. 

Kompilacyjny charakter zbioru jest też argumentem na rzecz odrzucenia autorstwa 

nieznanego skądinąd hieromnicha Kosmasa, którego imię poprzedza początkowe trzy 

rozdziały. Uważa się bowiem, że to późniejsza atrybucja, odnosząca się do kopisty z 

weneckiego skryptorium założonego przez kardynała Bessariona w 1456 roku. Mnich ten jest 

odpowiedzialny za rękopis Marcianus graecus 295 oraz częściowo Marcianus graecus 286 – 

oba datowane na 1470 rok697. 

Jak to zostało wcześniej nadmienione, teksty alchemiczne mają charakter teoretyczny 

lub praktyczny. Stąd też wskazuje się, że te pierwszego rodzaju mogły stanowić własność osób 

wykształconych – jak na przykład bogato ilustrowany Marcianus graecus 299698, którego 

teksty mają w większości charakter teoretyczny699 – drugiego zaś mogły być używane w 

warsztatach, jak na przykład Parisinus graecus 2325, zawierający głównie teksty 

 
691 Zob. M. Martelli, Gli scritti alchemici…, s. 38. Autor wykazuje, że część recept przytoczonych przez Psellosa – 
jako pochodzących od Demokryta – wykazuje pewne zależności z tekstami zawartymi w rękopisach z kręgu 
podstawowego Corpus alchemicum. 
692 Zob. G. Katsiampoura, Transmutation of Matter…, s. 667. 
693 Zob. A.P. Kazhdan, A. Wharton Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Culture, 
Berkeley–Los Angeles–London 1985, s. 148–166; E. Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy. From the Greek 
Fathers to the Age of Globalization, tłum. S. Emanuel, Baltimore 2011, s. 61–65. 
694 Tytuł – jako skróconą wersję greckiego ἑρμηνεία τῆς ἐπιστήμης τῆς χρυσοποιίας ἱερομονάχου τοῦ Κοσμᾶ – 
nadał M. Berthelot, zob. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 1, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-
E. Ruelle, Paris 1888, s. 197, 203. 
695 Tekst grecki: Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2, s. 442–446, 3, s. 416–419 przekład; Les 
alchimistes grecs. Tome 9. Recettes alchimiques (Par. Gr. 2419; Holkhamicus 109). Cosmas le hiéromoine 
Chrysopée, red. A. Colinet, Paris 2010, s. 66–76, s. 116–121 komentarz (Les Belles Lettres 475); 
696 Zob. Les alchimistes grecs. Tome IX…, s. . CXXX–CXXXI, CXXXVII–CXXXVIII. 
697 Zob. tamże, s. CXXXVII. 
698 Rękopis ten być może należał do kardynała Bessariona (1402–1472), zob. M. Papathanassiou, Stephanos of 
Alexandria. A Famous Byzantine Scholar, Alchemist and Astrologer, w: The Occult Sciences…, s. 170, przyp. nr. 23. 
699 Zob. H.D. Saffrey, Historique et description du manuscrit alchimique de Venise Marcianus Graecus 299, w: 
Alchimie. Art, histoire et mythes, red. D. Kahn, S. Matton, Paris–Milan 1995, s. 2; M. Mertens, Graeco-Egyptian 
Alchemy…, s. 207, 224. 
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technologiczne700. W Bizancjum, jak wspomniano, za cel alchemii uznawano przede wszystkim 

dążenie do „wytworzenia” złota, dlatego też szczególną uwagę zwracano na sposoby jego 

„uzyskiwania”701. 

Spośród wymienionych wcześniej trzech rękopisów w kontekście omawianego tematu 

najistotniejszy jest Parisinus graecus 2327702. Obecnie znajduje się on w zbiorach Bibliothèque 

nationale de France, wcześniej zaś był w Bibliothèque royale de Fontainebleau, gdzie został 

odnotowany w inwentarzu w 1545 roku (jako Fontebladensis 244), a także opatrzony pieczęcią 

z herbem króla Henryka II Walezjusza (1547–1559)703. Pochodzi on od Antoniosa Eparchosa 

(1491–1571) – greckiego humanisty z Korfu, zajmującego się handlem rękopisami oraz ich 

przepisywaniem i mieszkającego w latach 1537–1552 w Wenecji704 – który podarował królowi 

Franciszkowi I (1515–1547) w sumie około 30 greckich rękopisów705. Później stały się one 

podstawą kolekcji w Fontainebleau706. 

Choć paryski rękopis pochodzi z 1478 roku, to stanowi kompilację tekstów 

wcześniejszych, wśród których znajduje się anonimowy tekst Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ 

πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς (O niezwykle cenionej i przesławnej sztuce złotniczej; fol. 280r–

291r)707. Jest to jedyny znany obecnie zwarty receptuariusz dotyczący technik artystycznych, 

 
700 Zob. A.J. Festugière, Alchymica, „L'antiquité Classique” 1939, 8, 1, s. 87; M. Mertens, Graeco-Egyptian 
Alchemy…, s. 208, 224. 
701 Zob. G. Merianos, Alchemy, s. 246–247. 
702 Elektroniczna wersja rękopisu (fol. 280r–291r): Manuscrit Grec 2327, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723905w?rk=21459;2, dostęp: 16.01.2019. 
703 Zob. H. Omont, Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François Ier et Henri II, Paris 1889, 
244, s. 81; ten sam, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres 
bibliothèques de Paris et des départements. 2e partie, Paris 1886–1898, 2327, s. 240–241. 
704 Zob. L. Dorez, Antoine Eparque. Recherches sur le commerce des manuscrits grecs en Italie au XVIe siècle, 
„Mélanges d'archéologie et d'histoire” 1893, 13, s. 281–364. 
705 Zob. H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque (1538), „Bibliothèque de l'École des 
chartes” 1892, 53, s. 95–110; K.-A. De Meyier, Un nouveau catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque, 
„Scriptorium” 1955, 9, 1, s. 99–104. 
706 Zob. D.J. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and 
Italian Renaissance (330–1600), New Haven–London 1976, s. 193–194; ten sam, Byzantine East and Latin West. 
Two Worlds of Christendom in the Middle Ages. Studies in Ecclesiastical and Cultural History, Oxford 1966, s. 129–
130, 155. 
707 Edycja tekstu greckiego: Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2, s. 321–337. Przekład na język 
francuski: Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 3, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. Ruelle, Paris 
1888, s. 307–322; przekład na język niemiecki (z francuskiego): J. Wolters, Der Traktat „Über die edle und 
hochberühmte Goldschmiedekunst” (11. Jh.), „Das Münster” 2004, 57, 3, s. 162–181; J. Wolters, Der byzantinische 
Traktat „Über die edle und hochberühmte Goldschmiedekunst aus dem 11. Jahrhunder, w: Schatzkunst am 
Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar und sein Umkreis, red. Ch. Stiegemann, H. Westermann-
Angerhausen, München 2006, s. 259–283 [druga, skorygowana wersja przekładu]; przekład na język angielski: J. 
Wolters, On the Noble and Illustrious Art of the Goldsmith. An 11th-Century Text, „The Journal of the Historical 
Metallurgy Society” 2006, 40, 1, s. 69–87. Obecnie zaś Antje Bosselmann-Ruickbie oraz Susanne Greiff w ośrodku 
Leibniz-WissenschaftsCampus w Moguncji przewodniczą pracom nad edycją krytyczną, tłumaczeniem na język 
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który powstał w Bizancjum. Na podstawie między innymi podobieństw językowych z wcześniej 

wspomnianym rękopisem Marcianus graecus 299 wskazuje się, że oryginalna wersja Περὶ τῆς 

τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς jest XI-wieczna708. Do niedawna uważano też, że tekst 

ten zachował się w tylko jednej kopii, sporządzonej w Heraklionie w 1478 roku przez 

Theodorosa Pelekanosa709. Ostatnio jednak Matteo Martelli wskazał na zawierający ten 

receptuariusz rękopis numer 97 ze zbiorów klasztoru świętego Stefana w Meteorach (Μονή 

Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Ms 97), który nie został uwzględniony w dotychczasowych 

edycjach greckich tekstów alchemicznych710. 

Rękopis z klasztoru św. Stefana to kodeks składający się z 203 papierowych kart, 

zawiera też dwa kolofony (fol. 203v), dzięki którym wiadomo, że skryba miał na imię Georgios, 

a swą pracę zakończył na przełomie 1503 i 1504 roku711. Pośród teoretycznych tekstów 

alchemicznych zapisano w nim w sumie 59 recept (fol. 180v–202v) opatrzonych tytułem 

 
niemiecki oraz komentarzem do bizantyńskiego traktatu, zob. Der griechische Traktat „Über die hochgeschätzte 
und berühmte Goldschmiedekunst” – Edition und interdisziplinärer Kommentar, https://www.byzanz-
mainz.de/forschung/a/article/der-griechische-traktat-ueber-die-hochgeschaetzte-und-beruehmte-
goldschmiedekunst-edition-und-inter/, dostęp: 16.01.19; S. Patscher, S. de Zilva, Der byzantinische Traktat „Über 
die hochgeschätzte und berühmte Goldschmiedekunst”. Neuedition, Übersetzung und interdisziplinärer 
Kommentar. Das Projekt und erste Ergebnisse der experimentellen Evaluierung, „Experimentelle Archäologie in 
Europa” 2017, 16, s. 136–147; S. Greiff, A. Bosselmann-Ruickbie, Rosinen in der Messingherstellung und andere 
Kuriositäten byzantinischer Goldschmiederezepte. Interdisziplinäre Forschungen zu einem byzantinischen 
Goldschmiedetraktat, „Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte” 2018, 4, s. 27–30. 
708 Zob. A. Bosselmann-Ruickbie, Contact between Byzantium and the West from the 9th to the 15th Century. 
Reflections in Goldsmiths' Works and Enamels, w: Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. Wege der Kommunikation 
zwischen Byzanz und dem Westen. 1 Bilder und Dinge, red. F. Daim, D. Heher, C. Rapp, Mainz 2018, s. 81 (Byzanz 
zwischen Orient und Okzident 9,1). 
709 Zob. R. Halleux, Alchemy, w: The Oxford Classical Dictionary, red. S. Hornblower, A. Spawforth, E. Eidinow, 
Oxford 2012 (wyd. IV), http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-
9780199545568-e-260, dostęp: 16.01.2019; S. Lazaris, Scientific, Medical and Technical Manuscripts, s. 71. 
710 Zob. M. Martelli, Byzantine Alchemy in Two Recently Discovered Manuscripts in Saint Stephen’s (Meteora) and 
Olympiotissa (Elassona) Monasteries, w: Greek Alchemy from Late Antiquity to Early Modernity, red. E. Nicolaïdis, 
Turnhout 2018, s. 99–118 (De Diversis Artibus 104). Badacz dotychczasowy zasób Corpus alchemicum powiększył 
także o rękopis numer 197 z klasztoru Panagii Olimpiotissy w Elassonie (Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας 
Ελασσόνας, Ms 197). Manuskrypt ten jest papierowy, liczy zaś 105 kart, choć pierwotnie było ich więcej. Jest on 
dziełem trzech kopistów, przy czym pierwszy skończył przepisywać w 1507 roku (fol. 1–98r), drugi działał w 
podobnym czasie (fol. 98v–103v), trzeci zaś, mnich Margarites, pracował w roku 1741 (fol. 104r–110v). Najstarsza 
sekcja tego rękopisu (1507, fol. 1–98r) pokrywa się z treścią rękopisu w Meteorach: oba zaczynają się bowiem od 
krótkich anonimowych wstępów do wykładów alchemicznych (πρᾶξεις) Stefana z Aleksandrii (VII w.), następnie 
znajduje się komentarz Synezjusza (IV w.) do ksiąg Pseudo-Demokryta, dwa teksty tak zwanego Anonimowego 
Filozofa (VIII–IX w.) oraz wybór ekscerptów przypisywanych Zosimosowi z Panopolis, a także recepty; zob. Δ.Ζ. 
Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των 
αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου. Τόμος Γ΄, Αθήνα 1986, 
s. 305–309. 
711 Zob. Δ.Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των 
αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου. Τόμος Γ΄, Αθήνα 1986, 
s. 305–309. 
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Ἑρμηνεία σὺν θεῷ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς (Objaśnienie, z pomocą Bożą, 

niezwykle cenionej i przesławnej sztuki złotniczej), które w znacznym stopniu pokrywają się z 

tymi zawartymi w Parisinus graecus 2327. Rękopis z klasztoru św. Stefana nie zawiera czterech 

przepisów znajdujących się w manuskrypcie paryskim (rozdz. 6, 7, 56, 57), ma za to cztery inne, 

nieznane w edycji paryskiej, część znajduje się także w Laurentianus 86.16 (fol. 253v1–254v12, 

254r12–256r9, 286v1–16, 286v15–287r20, 287r21–287v12, 287v12–288r3, 288r3–12; 

288r12–288v3). Tekst jest nadto poprzedzony dodatkowymi pięcioma przepisami 

nieopatrzonymi żadnym osobnym tytułem, spośród nich tylko drugi, na temat wapna z olejem, 

powtarza się w Laurentianus 86.16 (fol. 289v10–11)712. 

Poza trzema receptami (41, 56, 57)713 wszystkie pozostałe w Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ 

πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς odnoszą się do różnych aspektów technicznych sztuki złotniczej714: 

1. Περὶ τοῦ λαγαρίσαι τὸ χρυσίον – O oczyszczaniu złota; 

2. Εἰς τὸ λαγαρίσαι ἄργυρον – O oczyszczaniu srebra; 

3. Ἑρμηνεία τοῦ χρυσώματος – Objaśnienie złocenia; 

4. Χρύσωμα ἄλλον κλαπωτόν – Inne złocenie drutu; 

5. Ἑρμηνεία· εἰς τὴν ἔγκοψις – Objaśnienie dotyczące niella; 

6. Ἑρμηνεία τοῦ σμάρδου – Objaśnienie dotyczące emalii; 

7. Ἑρμηνεία τοῦ σαπονίου – Objaśnienie dotyczące środka czyszczącego; 

8. Ἑρμηνεία ἑτέρου σαπουνίου – Objaśnienie dotyczące innego środka czyszczącego; 

9. Ἑρμηνεία τῆς βασιλικῆς κολλήσεως – Objaśnienie dotyczące lutu królewskiego; 

10. Περὶ τῆς βασιλικῆς κολλήσεως τῆς ἀργυρῆς – Objaśnienie dotyczące srebrnego lutu 

królewskiego; 

11. Ἄλλη ἑρμηνεία εἰς τὴν ἀργυροκόλλησιν – Inne objaśnienie dotyczące srebrnego lutu; 

12. Ἕτερα κόλλησις ταχυτάτη ἡ ἀλαμάρσα – Inna, szybsza metoda lutowania, alamarsa; 

13. Ἑρμηνεία εἰς τὸ ποιῆσαι χρόαν χρυσαφίου – Objaśnienie dotyczące tego, jak zrobić 

złotą barwę; 

14. Εἰς τὸ ποιῆσαι χρόαν ἐν ἀργύρῳ σκεύει. Χρυσόμαν – O tym, jak nadać złotą barwę 

srebrnemu przedmiotowi. „Złocenie”; 

 
712 Zob. M. Martelli, Byzantine Alchemy in Two Recently…, s. 101–109. 
713 Numery rozdziałów odnoszą się do rękopisu paryskiego, ponieważ dysponujemy jego edycją. Jeśli zaś chodzi 
o tekst recept w manuskrypcie z klasztoru św. Stefana, Martelli przywołał jedynie ich wybrane przykłady. 
714 Wskazuje się, że 7 rozdziałów najprawdopodobniej zostało dodanych później (41–43, XIII w.; 44–45 XV w.; być 
może także 47–48 są późniejsze, XIV-wieczne), zob. J. Wolters, Der byzantinische Traktat…, s. 259. 
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15. Εἰς τὸ γανῶσαι ἄργυρον – O [zmniejszaniu] blasku srebra; 

16. Σημείωσις – Komentarz; 

17. Μυστικόν – Sposób mistyczny (uzyskiwanie imitacji pozłoty z użyciem srebra, miedzi i 

cyny); 

18. Περὶ τοῦ ποιῆσαι φουρμάς – O przygotowywaniu form; 

19. Περὶ χρυσογραμμίας ἕτερον – O innym sposobie na złote litery; 

20. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρυσὰ κεφάλαια ἐν βίβλοις – O robieniu złotych inicjałów w 

księgach; 

21. Περὶ τοῦ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κούπαν ἢ κλαδὴν· ἢ ἄλλον ἕτερον· καὶ τὸ ἄλλον ἀχρύσωτον 

– O złoceniu zwierząt, gałązek i innych rzeczy na naczyniu bez złocenia reszty 

[naczynia]; 

22. Περὶ τῆς ἐγκαύσεως – O barwieniu w ogniu; 

23. Εἰς τὸ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κούπαν· καὶ ὁ κάμπος νὰ ἔναι ἄσπρος – O złoceniu zwierząt 

na naczyniu, żeby tło pozostałe białe; 

24. Εἰς τὴν χρυσοκόλλησιν – o złotym lucie; 

25. Περὶ τοῦ χρυσῶσαι χαλκὸν μὲ τὸν ἄσημον – O złoceniu miedzi za pomocą srebra; 

26. Περὶ τοῦ χρυσώματος τοῦ ἀέρος τοῦ μαλάγματος – O złoceniu z użyciem złotej folii; 

27. Κόλλησις ἀνκοπυρίνη – Lut bezogniowy (?); 

28. Bez tytułu: Ὅταν χρυσόνῃς ἄσημον… – Kiedy złocisz srebro…; 

29. Εἰς τὸ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κάμπον κούπας καὶ ὁ κάμπος ἔναι ἀχρύσωτος – O złoconych 

zwierzętach na tle naczynia – tło pozostaje niezłocone; 

30. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρόαν ὡραιοτάτην εἰς ἄσημον χρυσώμενον – O nadawaniu 

najpiękniejszej barwy na srebrze poprzez „złocenie”; 

31. Ὅταν σκάζῃ τὸ ἄσημιν – Kiedy srebro jest zanieczyszczone; 

32. Εἰς τὴν κόλλησιν τοῦ σμάρδου – O lucie do emalii; 

33. Περὶ τοῦ ποιῆσαι σύρμαν κούφιον – O sporządzaniu cienkiego drutu; 

34. Περὶ τοῦ ποιῆσαι ἔγκαυσιν – O sporządzaniu niella; 

35. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρόαν εὐμόρφην εἰς χρυσωμένον ἀσήμην – O nadawaniu pięknej 

barwy na „złoconym” srebrze; 

36. Περὶ τοῦ ποιῆσαι κόλλησιν τῶν κακκαβίων καὶ εἰς σουλινάρια λούτρον – O 

sporządzaniu kleju dla małych naczyń i do łączenia rur; 

37. Εἰς τὸ λαμπρῦναι μαργαρίτην – O przywracaniu blasku perle; 
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38. Ἄλλον – Inny sposób; 

39. Περὶ τῶν συρμάτων τῆς χρυσοχοικῆς τέχνης – O złotniczych drutach; 

40. Ἄλλη μέθοδος μυστική – Inna metoda mistyczna (przygotowywanie ognioodpornej 

tkaniny z zastosowaniem wapna palonego; uzyskiwanie imitacji pozłoty na bazie stopu 

zawierającego cynę); 

41. Ἕτερον ὕδωρ θεῖον – Inna boska woda (przygotowywanie kwasu azotowego; 

przygotowywanie roztworu azotanu rtęci używanego podczas złocenia ogniowego; 

przygotowywanie roztworu azotanu srebra; przygotowywanie kryształów azotanu 

srebra i azotanu rtęci; alchemiczna operacja, której celem jest przemiana); 

42. Ὕδωρ ἵνα ἐκβάλῃς χρύσομαν ἀπὸ ἀσήμην – Woda do odzyskiwania złota ze srebra; 

43. Ἕτερον ὡσαύτως – Drugi sposób tak samo [działający]; 

44. Τὸ λαγάρισμαν χρυσαφίου – Oczyszczanie złota; 

45. Ἕτερον ὁμοῖον εἰς ἄσημον – Drugi sposób tak samo [działający] dla stopu; 

46. Ὅταν σκάζῃ τὸ ἀσήμιν ἢ τὸ χρυσάφιν – Kiedy srebro lub złoto jest zanieczyszczone; 

47. Τὸ ποῦ σταγμάτισις ὑδραργύρου – Jak utwardzić rtęć; 

48. Ἄλλον – Inny sposób; 

49. Περὶ τοῦ ποιῆσαι γράμματα χρυσά – O wykonywaniu złotych liter; 

50. Περὶ τοῦ ποιῆσαι ὡραιόχαλκος ὡσπερ χρυσόν – O robieniu pięknej – jak złoto – 

miedzi; 

51. Περὶ τοῦ σαπουνίου – O środku czyszczącym; 

52. Ἕτερον – Drugi sposób; 

53. Ὁ ὕελος – Szklisty [topnik]; 

54. Περὶ τοῦ λευκᾶναι κασσίτερον – O wybielaniu cyny; 

55. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χαλκὸν ὥσπερ χρυσὸν – O robieniu miedzi jak złoto; 

56. Ὓδωρ πιστῆς οἰκονομίας – Woda według pewnej metody (alchemiczna operacja, 

której celem jest uzyskanie tzw. kamienia filozoficznego); 

57. Καὶ ἄλλος φησίν – A ktoś inny rzekł (alchemiczna operacja, której celem jest uzyskanie 

tzw. boskiej wody)715. 

Wartość Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς dla badań nad sztuką 

bizantyńską jest niewątpliwa. Niektóre z recept mogłyby zaś znaleźć zastosowanie także w 

 
715 Tekst autorstwa Zosimosa, por. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 141–142. 
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ścisłym kontekście używania złota w malarstwie. Należą do nich te, które dotyczą rafinacji, 

chryzografii i jej imitacji, a także przygotowywania mieszanin do pokrywania metalowych 

powierzchni dla uzyskania pozorów złocenia. Receptuariusz ten bywa porównywany z XII-

wiecznym Schedula diversarum artium716, który uchodzi za podstawowe źródło na temat 

średniowiecznym technik artystycznych, odnoszone również do kręgu bizantyńskiego. 

Pomiędzy tymi tekstami nie ma jednak bezpośredniej zależności, choć zostały zaczerpnięte z 

podobnej tradycji717. 

Poza przywołanym tekstem Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς nie jest 

znany żaden bizantyński receptuariusz bądź traktat dotyczący technik artystycznych. Stąd też 

ogromne znaczenie mają prace Petera Schreinera oraz Doris Oltrogge, którzy dzięki 

systematycznym badaniom rękopisów zdołali wychwycić około 80 – dotąd w większości 

niepublikowanych – bizantyńskich recept z XII–XV wieku, dotyczących atramentów, tuszy oraz 

farb, a zawartych w licznych rękopisach718. Część wyodrębnionych przez Schreinera oraz 

Oltrogge recept dotyczy także wykorzystywania w celach artystycznych złota. Można wśród 

 
716 Na temat Schedula diversarum artium zob. m.in. B. Reudenbach, Werkkünste und Künstlerkonzept in der 
„Schedula” des Theophilus, w: Schatzkunst am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar und sein 
Umkreis, red. Ch. Stiegemann, H. Westermann-Angerhausen, München 2006, s. 243–248; A. Speer, H. 
Westermann-Angerhausen, Ein Handbuch mittelalterlicher Kunst? Zu einer relecture der „Schedula diversarum 
artium”, w: Schatzkunst am Aufgang der Romanik…, s. 249–258; Zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Die 
„Schedula diversarum artium”, red. A. Speer, Berlin–Boston 2013 (Miscellanea Mediaevalia 37); H.C. Gearhart, 
Theophilus and the Theory and Practice of Medieval Art, University Park, PA 2017 (tu też szczegółowa i aktualna 
bibliografia). Andreas Speer i Hiltrud Westermann-Angerhausen w Thomas-Institut przy Uniwersytecie w Kolonii 
prowadzą nadto projekt elektronicznej edycji krytycznej traktatu: „The Schedula diversarum artium” – a Digital 
Critical Edition, http://schedula.uni-koeln.de/, dostęp: 25.02.2019. 
717 Zob. A. Bosselmann-Ruickbie, Das Verhältnis der „Schedula diversarum artium” des Theophilus Presbyter zu 
byzantinischen Goldschmiedearbeiten. Grenzüberschreitende Wissensverbreitung im Mittelalter?, w: Zwischen 
Kunsthandwerk und Kunst…, s. 333–368. Zob. także M. Clarke, Reworking Theophilus. Adaptation and Use in 
Workshop Texts, w: Zwischen Kunsthandwerk und Kunst…, s. 74–79. 
718 Autorzy wymienili: A 6 (Erlangen, Universitätsbibliothek; II poł. XV w.), Φ III 7 (Escorial, Real Biblioteca; XIV 
w.), Φ III 18 (Escorial, Real Biblioteca; XV/XVI w.), Παναγίου Τάφου 38 (Jerozolima, Πατριαρχικὴ Βιβλιοθήκη; XIII 
lub XIV w.?), C 222 (Biblioteca Ambrosiana; 1185–1195), Canon. gr. 39 (Oxford, Bodleian Library; XIII/XIV w.), Par. 
gr. 1612 (Paryż, Bibliothèque nationale de France; 1493 r.), Par. gr. 2011 (Bibliothèque nationale de France; ok. 
1300 r.), Par. gr. 2327 (Bibliothèque nationale de France; 1478 r.), Par. gr. 2408 (Bibliothèque nationale de France; 
XIII w.), Par. gr. 2419 (Bibliothèque nationale de France; II poł. XV w.), cod. gr. 17 (Rzym, Biblioteca Angelica; poł. 
XV w.), Vat. Chisianus R. VIII. 57 (Biblioteca Vaticana; XIV w.?), Vat. Palat. gr. 243 (Biblioteca Vaticana; ok. 1350–
1360), Vat. Urbin. gr. 125 (Biblioteca Vaticana; pocz. XV w.), Vat. gr. 15 (Biblioteca Vaticana; XIV w.), Vat. gr. 346 
(Rzym, Biblioteca Vaticana; XIV w.), Vat. gr. 458 (Biblioteca Vaticana; XIV lub XV w.), Vat. gr. 914 (Biblioteca 
Vaticana; ok. 1410 r.), Vat. gr. 952 (Biblioteca Vaticana; I poł. XV w.), Marc. gr. 299 (Biblioteca Marciana, kon. XI 
w.), Vind. Jurid. gr. 6 (Österreichische Nationalbibliothek; II poł. XV w.), Vind. Jurid. gr. 12 (Österreichische 
Nationalbibliothek; I poł. XV w.?), Vind. Theol. gr. 328 (Österreichische Nationalbibliothek; ok. 1100 r.). Daty w 
nawiasach odnoszą się do datowania ustępów z receptami, które nie zawsze jest zbieżne z czasem powstania 
zasadniczej części danego rękopisu – wiele przepisów stanowi bowiem późniejszy dodatek. W zbiorze Schreinera 
oraz Oltrogge 6 recept jest z wieku XII, 4 z XIII, 21 z XIV, 34 z I poł. XV oraz 15 z II poł. XV; P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 23–28. 
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nich wyróżnić grupę poświęconą przygotowywaniu złotego tuszu, gdzie wiele miejsca zajmują 

zwłaszcza objaśnienia dotyczące sporządzania złota w proszku, amalgamatu, stopów ze 

złotem, spoiw, a także polerowania. Inne zaś odnoszą się do gruntów pod złoto, z których część 

miała zapewniać odpowiednią barwę, wzmacniającą efekty estetyczne charakterystyczne dla 

złota, inne z kolei miały stanowić lepkie podłoże pod płatki złota. Są też przepisy na imitacje 

złota: lakiery i tusze719. Edycję – wraz z tłumaczeniem – pięciu bizantyńskich recept 

opublikowała także Lisa Benedetti. Trzy znajdują się w datowanym na lata około 1180–1186 

rękopisie C 222 (Mediolan, Biblioteca Ambrosiana; fol. 218v) i dotyczą szafranowego 

barwnika, laki oraz złotego tuszu. Dwie pozostałe zaś znajdują się w XV-wiecznym rękopisie 

1808 (Bolonia, Biblioteca Universitaria; fol. 62v–63r) i stanowią przepisy na lakę720. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat bizantyńskich źródeł pisanych 

dotyczących technik artystycznych, należy przede wszystkim podkreślić, że takowe istnieją, a 

ich zasób jest systematycznie powiększany dzięki edytowaniu średniowiecznych greckich 

manuskryptów. Składa się on głównie z pojedynczych recept rozproszonych w różnych 

rękopisach, na których tle szczególnie wyróżnia się Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου 

χρυσοχοϊκῆς, zbiór przepisów związanych ze złotnictwem i zachowany w dwóch 

manuskryptach. Nie znamy bowiem innej tego rodzaju zwartej grupy recept powstałej w kręgu 

kultury bizantyńskiej. 

Istotna jest także XIV-wieczna Hermeneia z klasztoru świętego Pantelejmona na górze 

Athos, stanowiąca bizantyński podręcznik malarski, spisany z podziałem na dwie główne 

sekcje, ikonograficzną i technologiczną, który to schemat stosowano również w podręcznikach 

pobizantyńskich, w tym Hermenei Dionizjusza z Furny, będącej ich najsłynniejszym 

przykładem. Warto również zauważyć, że o ciągłości greckiego piśmiennictwa z zakresu 

technik artystycznych poza wskazanymi źródłami średniowiecznymi świadczą także teksty, 

które obecnie znamy jedynie w wersjach łacińskich, jak na przykład Compositiones ad tingenda 

musiva i Mappae clavicula. Zaprezentowane źródła mają także fundamentalne znaczenie w 

odniesieniu do artystycznych zastosowań złota, ponieważ wiele z recept dotyczy właśnie tej 

 
719 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 50–74. 
720 Zob. L. Benedetti, Ricette bizantine del XII secolo…, s. 443–454. Zob. także C.M. Mazzucchi, Ambrosianus C 222 
inf. (Graecus 886). Il codice e il suo autore. Parte prima: il codice, „Aevum” 2003, 77, 2, s. 263–275; ten sam, 
Ambrosianus C 222 inf. (Graecus 886). Il codice e il suo autore. Parte seconda: l’autore, „Aevum” 2004, 78, 2, s. 
411–440. 
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kwestii, dzięki czemu możliwe jest omówienie jej przez pryzmat tekstów bizantyńskich, a nie 

jedynie późnej Hermenei Dionizjusza oraz Schedula diversarum artium. 

B. WIEDZA TECHNOLOGICZNA 

W malarstwie bizantyńskim złoto było stosowane na szeroką skalę, występuje ono bowiem 

zarówno w malarstwie tablicowym, jak i monumentalnym oraz miniaturowym. Kładziono je 

zatem na zróżnicowanych podłożach, przede wszystkim: drewnie, murze i pergaminie oraz w 

przypadku mozaik na szkle. Stosowano przy tym rozmaite spoiwa oraz zaprawy. Posługiwano 

się zaś głównie złotą folią oraz odpowiednio spreparowanym złotem w proszku. Znane były 

także sposoby imitowania pozłoty. Lektura zachowanych źródeł pisanych umożliwia pewien 

wgląd w bizantyńską wiedzę z zakresu technik artystycznych. Coraz częściej wydawane 

opracowania z wynikami badań technologicznych poszczególnych dzieł lub zespołów 

malarskich pozwalają konfrontować zapisy z rzeczywistą praktyką artystów. 

 Kwestią o podstawowym znaczeniu, także dla sztuki, była dostępność złota. Jeśli chodzi 

o jego złoża, wiadomo, że Bizancjum przejęło rzymski system kopalni, które wciąż 

prosperowały w późnym antyku. W okresie wczesnobizantyńskim szczególnie istotne były 

złoża w Egipcie, z których korzystano przynajmniej jeszcze za rządów Justyniana I. Źródła 

archeologiczne potwierdzają również, że do VII wieku korzystano z kopalni na Bałkanach, 

między innymi w Macedonii, Tracji i Bułgarii. Z kolei według relacji Jana Malalasa (ok. 491 – 

ok. 578) w górach Armenii złoto miało znajdować się bardzo płytko pod ziemią, przez co po 

silniejszych opadach deszczu niekiedy ukazywało się wprost na powierzchni gleby721. Najazdy 

między innymi Arabów i Słowian w VII wieku znacznie skomplikowały sytuację 

Konstantynopola również pod względem dostępu do złota. Wydaje się jednak, że wydobycie, 

do którego miano dostęp w Bizancjum, nadal trwało w takim miejscach jak na przykład góry 

Taurus (okolice Loulon), armeńskie Taron, Bułgaria i wyspa Thasos722. Wprawdzie problem 

 
721 Zob. καὶ ἀκούσας ταῦτα ὁ βασιλεὺς Περσῶν, καὶ πεισθεὶς τοῖς παρ’ αὐτῶν λεγομένοις, ἀνεδύη περὶ τὸ 
ποιῆσαι τὰ πάκτα. ἀφορμὴν δὲ λαβὼν περὶ τῶν χρυσορύκτων τῶν εὑρεθέντων πρῴην ἐπὶ Ἀναστασίου τοῦ 
βασιλέως, ὄντων ὑπὸ Ῥωμαίους· ἦν γὰρ πρῴην τὰ αὐτὰ ὄρη ὑπὸ τὴν Περσῶν πολιτείαν· τὰ δὲ χρυσόρυκτα ὄρη 
ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ὅρων Ἀρμενίων Ῥωμαίων τε καὶ Περσαρμενίων, ὡς οἱ εἰδότες λέγουσιν· ἅτινα ὄρη φέρουσιν 
χρυσὸν πολύν· ὅτε γὰρ βροχαὶ καὶ ὄμβροι γίνονται, κατασύρεται ἡ γῆ τῶν αὐτῶν ὀρέων, λεπίδας ἀναβλύζουσα 
χρυσοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ὄρη ἐμισθοῦντο τὸ πρότερον τινὲς ἀπὸ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν χρυσοῦ λιτρῶν διακοσίων· ἐξ 
οὗ δὲ παρελήφθησαν τὰ αὐτὰ ὄρη ὑπὸ τοῦ θειοτάτου Ἀναστασίου Ῥωμαῖοι μόνοι κομίζονται τὴν Θεσπισθεῖσαν 
συντέλειαν. καὶ ἐκ τούτου ἐγένετο διαστροφὴ περὶ τὰ πάκτα. Ioannis Malalae chronographia, red. I. Thurn, 
Berlin–New York 2000, 18.54.11–23 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 35). 
722 Zob. A. Rhoby, Gold, Goldsmiths and Goldsmithing in Byzantium, w: New Research on Late Byzantine 
Goldsmiths' Works (13th–15th Centuries). Neue Forschungen zur spätbyzantininischen Goldschmiedekunst (13.–
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bizantyńskiego wydobycia złota w okresie średniowiecznym nadal pozostaje dość niejasny, 

pewne jest jednak to, że musiało ono trwać – choć najpewniej w zmienionym względem 

starożytności kształcie – ponieważ bez niego nie byłoby możliwe zaspokojenie stale wysokiego 

zapotrzebowania, któremu zresztą nie zawsze udawało się sprostać. Choćby u Anny Komneny 

(1083–1153) w odniesieniu do najazdu Normanów pod wodzą Roberta Guiscarda (ok. 1016 – 

1085), któremu musiał stawić czoła jej ojciec cesarz Aleksy I Komnen (1081–1118), czytamy723: 

Ci [matka cesarza Anna Dalassena oraz jego brat Izaak – MG] zaś nie znaleźli innego źródła 

dochodów; zgromadzili przede wszystkim wszelkie, jakie tylko mieli, przedmioty ze złota i 

srebra i przekazali je do cesarskiej mennicy. Pierwsza ze wszystkich moja matka [Irena Dukaina 

– MG], cesarzowa, oddała całą swą spuściznę po matce i ojcu, sądząc, że w ten sposób zachęci 

i pozostałych. Bała się o cesarza, gdyż wiedziała, w jak trudnym położeniu znajduje się jego 

sprawa. Następnie otrzymali złoto i srebro od tych, którzy byli bardziej życzliwi dla cesarzy 

[Aleksego i jego brata Izaaka – MG] i zgłosili dobrowolnie, każdy ile miał. […] Pieniędzy jednak 

nie wystarczało nawet na najpilniejsze potrzeby. […] Matka i brat Aleksego znaleźli się w 

położeniu bez wyjścia. Rozważyli wiele projektów w samotności i publicznie. Kiedy dowiedzieli 

się, że Robert znowu zaczął się zbroić, nie wiedzieli, co mają robić, i skierowali swą uwagę na 

dawno uchwalone prawa i przepisy o konfiskacie świętych przedmiotów. Wśród różnych 

wynaleźli jedno, które pozwalało sprzedawać święte przedmioty z kościołów bożych dla 

 
15. Jahrhundert), red. A. Bosselmann-Ruickbie, Mainz 2019, s. 11–13 (Byzanz zwischen Orient und Okzident 13); 
Grünbart M., Zur Kulturgeschichte des Goldes…, s. 53–56; M. Mundell Mango, Metalwork, w: The Oxford 
Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 444–445; K.-P. Matschke, 
Mining, w: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, t. 1, red. A.E. 
Laiou, Washington 2002 s. 115–120 (Dumbarton Oaks Studies 39); S. Vryonis, The Question of the Byzantine 
Mines, „Speculum” 1962, 37, 1, s. 1–17. 
723 οἱ δὲ πόρον πορισμοῦ μὴ ἐφευρίσκοντες ἕτερον πρότερον μὲν ἅπαντα τὰ αὐτῶν συναγαγόντες χρήματα, 
ὁπόσα ἐν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ, τῇ βασιλικῇ χωνείᾳ παραπεπόμφασι. πρώτη δὲ πάντων ἡ βασιλὶς καὶ μήτηρ ἐμὴ 
ὁπόσα ἔκ τε μητρῴου καὶ πατρῴου κλήρου ἐνυπῆρχον αὐτῇ κατεβάλετο καὶ τοὺς ἄλλους ἐντεῦθεν πρὸς τοῦτο 
ἐρεθίσαι οἰομένη· ἐδεδίει γὰρ ὑπὲρ τοῦ αὐτοκράτορος ἐν στενῷ κομιδὴ τὰ κατ’ αὐτὸν ὁρῶσα. εἶτα δὴ καὶ ἐξ 
ἑτέρων, ὁπόσοι εὐνοϊκώτερον πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους διέκειντο, αὐθαιρέτως προτεθυμηκότων 
καταβαλέσθαι, ὁπόσον ἕκαστος εἶχε προθέσεως χρυσίου καὶ ἀργυρίου πορισάμενοι ἐξέπεμψαν τὸ μέν τι τοῖς 
συμμάχοις, τὸ δέ τι πρὸς τὸν αὐτοκράτορα. ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐπικειμένην χρείαν μηδαμῶς ἐξαρκούντων… […] οἱ 
δὲ ἐν ἀμηχανία γεγονότες καὶ πολλοὺς λογισμοὺς ἀνελίξαντες ἰδίᾳ τὲ καὶ κοινῇ, ἐπεὶ καὶ τὸν Ῥομπέρτον αὖθις 
ὁπλιζόμενον μεμαθήκεσαν, μὴ ἔχοντες ὅ τι καὶ δράσαιεν εἰς τοὺς πάλαι κειμένους νόμους καὶ τοὺς κανόνας 
περὶ τῆς τῶν ἱερῶν ἐκποιήσεως ἀπέβλεψαν. καὶ μετὰ τῶν ἄλλων εὑρηκότες, ὅτιπερ ἐπ’ ἀναρρύσει αἰχμαλώτων 
τὰ τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν ἱερὰ ἔξεστιν ἐκποιεῖσθαι (ἑώρων δὲ ὅτι καὶ τῶν Χριστιανῶν, ὅσοι περὶ τὴν 
Ἀσίαν ὑπὸ τὴν βαρβαρικὴν ἐτέλουν χεῖρα καὶ ὁπόσοι τὴν σφαγὴν ἐξέφυγον, ἐμιαίνοντο διὰ τὴν μετὰ τῶν 
ἀπίστων συναναστροφήν), ὀλίγά τα τῶν πάλαι ἠργηκότων ἱερῶν καὶ καταλελυμένων ὡς εἰς μηδεμίαν χρείαν 
συντελοῦντα, ἀλλ’ ἀφορμὴν μόνον ἱεροσυλίας καὶ ἀσεβείας ἅμα τοῖς πολλοῖς παρεχόμενα ὡς ὕλην χαράγματος 
εἰς μισθὸν τοῖς στρατιώταις καὶ συμμάχοις τὰ τοιαῦτα χρηματίσαι ἐσκέψαντο. Annae Comnenae Alexias, red. A. 
Kambylis and D.R. Reinsch, Berlin–New York 2001, 5.2.1–2 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 
Berolinensis XL/1). 
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wykupu jeńców wojennych (wiedzieli, że chrześcijanie mieszkający w Azji, którym udało się 

ujść z życiem przed rzezią z rąk barbarzyńców, skalali się obcowaniem z niewiernymi); 

ponieważ była część przedmiotów od dawna bezużytecznych, nie służących żadnemu celowi, 

a stanowiły one jedynie przynętę dla popełnienia świętokradztwa czy bezbożności, zamierzali 

spożytkować je do przetopienia na pieniądze potrzebne do wypłaty żołdu dla swoich żołnierzy 

i sprzymierzeńców724. 

W okresach szczególnego zagrożenia sięgano więc po osobiste kosztowności, a nawet 

wykonane z metali szlachetnych przedmioty ze skarbców kościelnych, na co prawo pozwalało 

jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Mogło także dochodzić do psucia monety, co po raz 

pierwszy na znaczną skalę miało miejsce właśnie za Aleksego I Komnena, kiedy to zdarzały się 

monety zawierające nawet mniej niż 10% złota, wcześniej zaś rzadko miewały mniej niż 

90%725. Biorąc pod uwagę potrzeby państwa oraz trudności związane z pozyskiwaniem 

nowych zasobów złota, nie dziwi, że jego sprzedaż – zarówno w postaci surowego materiału, 

jak i gotowych wyrobów – była ściśle kontrolowana, o czym można wnioskować na podstawie 

informacji, jakie zawarto w Τὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον, X-wiecznym źródle o charakterze 

prawodawczym i regulującym między innymi handel różnymi towarami w Konstantynopolu. 

Zajmowali się nią specjalni sprzedawcy – przy czym przynajmniej niektórzy z nich byli 

równocześnie złotnikami (χρυσοχόοι), których warsztaty musiały znajdować się przy głównej 

ulicy, Mese – zwani ἀργυροπράται, którzy handlowali także srebrem, perłami oraz kamieniami 

szlachetnymi. Od nich zaś kupowali je inni rzemieślnicy lub osoby prywatne726. 

By złoto mogło zostać użyte w kontekście artystycznym, najpierw trzeba było je 

odpowiednio przygotować. Zwykle pierwszy etap stanowiło oczyszczanie, ponieważ 

najczęściej dysponowano metalem zanieczyszczonym – użycie go w takiej postaci groziłoby 

uzyskaniem niezadowalających efektów estetycznych. Służyły do tego dwie podstawowe 

 
724 Anna Komnena, Aleksjada, t. 1, przeł., wstępem i przypisami opatrz. O. Jurewicz, Wrocław 2005, 5.2.1–2 (I 
wyd. Worcław 1969). 
725 Zob. M. Salamon, Mennictwo bizantyńskie, Kraków 1987, s. 21-23 (Zarys Mennictwa Europejskiego 6). 
726 Zob. Das Eparchenbuch Leons des Weisen, red. J. Koder, Wien 1991, 2 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 
Series Vindobonensis 33). W polskim przekładzie ἀργυροπράται oznacza jubilerów, nie ma bowiem jednego 
słowa, które w pełni odpowiadałoby greckiemu określeniu. Z tekstu zaś jednoznacznie wynika, że osoby te nie 
tylko sprzedawały złoto i inne cenne materiały oraz wyroby z nich, ale także same parały się ich wykonywaniem, 
zob. Księga eparcha, przekład i koment. A. Kotłowska, wstęp K. Ilski, Poznań 2010, 2, s. 26–31 (Rhomaioi 3). 
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metody: cementacja i kupelacja. Opis cementacji znajdujemy w receptuariuszu Περὶ τῆς 

τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς727: 

O oczyszczaniu złota: Weź sól morską, dodaj do okruchów kamienia winnego, przykryj i postaw 

na ogniu, żeby się rozgrzało. Na funt [złota] weź dwie części przesianej soli i jedną trzecią 

pokruszonej cegły, włóż to do dwóch tygli: na przemian warstwę soli [z cegłą] i warstwę złota, 

które za pomocą młotka zostało rozklepane możliwie cienko, po czym [naczynie] dookoła 

[obłóż] gliną – zgodnie ze sztuką. Następnie włóż je do pieca, żeby dotykały go [płomienie]. 

Piec zaś jest taki. Weź naczynie, zrób w nim otwory: [idąc] od środka do boków, czyli na kształt 

krzyża, połóż dwa żelazne pręty, postaw tygle ze złotem na środku krzyża, zrób otwór w dnie 

tego naczynia-pieca, żeby popiół mógł się wydostawać. Potem napełnij go węglem i spróbuj 

roztopić złoto, a jeśli nie zgromadzi się na środku, następnego dnia kolejny raz przygotuj 

drobną mieszaninę cegły z solą i ponawiaj te [wyżej opisane czynności], aż zobaczysz, że [złoto] 

się roztopiło. 

Omówiony w powyższej recepcie proces oczyszczania miał w stosunkowo prosty 

sposób prowadzić do uzyskania czystego złota, pozbawionego domieszek innych metali, które 

miały zostać wchłonięte przez mieszaninę soli i ceglanego proszku oraz porowate ścianki 

glinianego tygla728. Ponadto zawarto tu również opis małego pieca do prażenia. Bardzo 

zbliżone zalecenia znajdują się w Diversarum artium schedula729. Ten sposób rafinowania złota 

 
727 Περὶ τοῦ λαγαρίσαι τὸ χρυσίον: Λαβὼν ἅλας θαλάσσιον, θὲς εἰς τρυγίαν στερρὸν καὶ φίμωσον αὐτὸν, 
ἄνωθεν, καὶ θὲς ἐντὸς πύραν ἕως οὗ να κάῃ· καὶ θὲς καμπανοῦ ἅλας βʹ μέρη κεκοσκινισμένον, καὶ κεραμίδην 
κεκοσκινισμένον τὸ τρίτον, καὶ βαλὼν εἰς βʹ γαστρία, πάτον ἅλας καὶ πάτον χρυσάφην, ἵνα ἔνῃ σφυρισμένον 
ὥσπερ λέπος καὶ να ἔνῃ κεχρησμένον γύρωθεν μετὰ πηλοῦ τῆς σοφίας. Καὶ ἔκτοτε βάλε αὐτὸ εἰς τὸ φουρνέλλον, 
ὥστε να ψηθῇ. Τὸ δὲ φουρνέλλον ἐστὶ ταῦτα. Λαβὼν χύτραν, τρύπησον μέσον εἰς τὰ πλάγια σταυροειδῶς, καὶ 
βάλε βʹ σίδηρα, καὶ θὲς τὰ γάστρια μετὰ τὸ χρυσίον εἰς τοῦ σταυροῦ τὴν μέσην, καὶ ποίησον εἰς τῆς χύτρας τὸν 
πάτον ὀπὴν, ἵνα ἐξεβαίνῃ ἡ τέφρα. Καὶ ἔκτοτε ἔμπλησον κάρβουνα, καὶ ἀγωνίζου ἵνα ψήνηται τὸ χρυσίον ἡ δὲ 
ἔνει τὸ χρυσίον κέντρον, πάλιν ἐπὶ τὴν αὔριον μάλαξον τὸ κεραμίδιν μετὰ ἅλας, καὶ πάλιν ἂς ψείνεται ἕως ὥρας 
728 Zob. J.H.F. Notton, Ancient Egyptian Gold Refining. A Reproduction of Early Techniques, „Gold Bulletin” 1974, 
7, 2, s. 54. 
729 Por. DE COQVENDO AVRO: Tolle aurum qualecumque sit, et percute donec tenuis lamina fiat, latitudine trium 
digitorum et longitudine quantum possis. Deinde incide partes ut sint aeque longae et latae, et coniunge eas 
pariter atque perfora per omnia cum rasorio ferro tenui. Postea accipe duas testas ollae igne probatas tantae 
magnitudinis ut aurum in eis possit iacere, et frange tegulam minutatim siue argillam fornacis arsam et 
rubicundam, eamque comminutam pondera in duas partes aequales, et adde ei tertiam partem salis eodem 
pondere, quae modice aspersa cum urina commisceatur ita ut non adhaereant sibi, sed uix madida sint, et mitte 
inde parum super unam testam iuxta latitudinem auri, deinde ipsius auri unam partem, rursumque 
confectionem, et iterum aurum, quod semper confectione ita cooperiatur, ne aurum auro tangatur, sicque imple 
testam usque ad summum, et desuper cooperi cum altera testa, quas diligenter circumlinies argilla mixta et 
macerata, ponesque ad ignem ut siccetur. Interim compone furnum ex lapidibus et argilla altitudine duorum 
pedum et latitudine pedis et dimidii, inferius latum, superius uero strictum, ubi foramen sit in medio, in quo 
eminebunt tres lapides longiores et duri, qui possint flammam diu sustinere, super quos pones testas cum auro, 
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jest jednak znacznie starszy, być może został wynaleziony w starożytnym Egipcie, wzmiankę o 

nim – przy okazji opisu ptolemejskich kopalni złota – zawarł przywoływany już Agatarchides z 

Knidos730: 

Tak więc ów płukacz oczyściwszy zupełnie złoty piasek przekazuje go wytapiaczom. Ci 

wziąwszy do zmierzenia to, co zostało zebrane, wkładają do glinianego naczynia i 

domieszawszy odpowiednią do ilości bryłkę ołowiu, kryształki soli, trochę cyny i jęczmienne 

otręby, nałożywszy następnie wieko dobrze spojone i zewsząd posmarowawszy, wytapiają w 

piecu równo przez pięć dni i nocy, nie robiąc żadnej przerwy. Następnego dnia, stosując 

schłodzenie proporcjonalne do rozpalonego pieca, spuszczają do naczynia nie znajdują niczego 

z włożonych tam razem rzeczy, a jedynie złoty wytop, który wykazuje nieznaczny niedobór z 

powodu piasku731. 

W tym przypadku mieszanka do prażenia złota ma nieco inny skład – w czym trochę 

przypomina drugą metodę, kupelację – i do pewnego stopnia może zostać porównana z 

receptą 24 (26) w Papirusie Lejdeńskim X732. Generalnie rzecz biorąc, cementacja jest metodą 

 
et cooperies cum aliis testis abundanter. Deinde suppone ignem et ligna, et caue ne deficiat ignis copiosus per 
spatium diei ac noctis. Mane uero eiciens aurum, rursum funde, percute, et impone furno sicut prius. Iterum 
autem post diem et noctem aufer, et admiscens ei modicum rubric cupri funde sicut prius, et repone super 
furnum. Cumque tertio deposueris, laua diligenter et sicca, sicque ponderans uide quantum desit; deinde 
complica et serua. ITEM VNDE SVPRA: Si uero parum fuerit auri, quod coquere uis, ipsum percute et compone in 
testas sicut superius. Postea accipe ollam nouam, et frange in fundo unum foramen et circa latus quatuor, et fac 
in argilla breue uasculum cum tribus pedibus sic abinuicem separatis, ut possint stare super foramen, quod est 
in fundo ollae; super quod, cum siccatum fuerit, pones testas cum auro, et eleuabis ollam super tres lapides a se 
aliquantulum remotos aeque spissos, et immitte carbones ardentes, deinde extinctos, sicque quotiens 
descenderint superpone frigidos, et numquam patiarisc testas nudas esse ab igne. Interdum uero cum gracili 
ligno per foramina immisso moue carbones, et inferius similiter, ut cineres exeant et uentus aditus habeat; sicque 
facies cum carbonibus in olla, sicut superius cum lignis in furno; Theophilus, The Various Arts…, 3.33–34. 
730 Οὕτως οὖν οὗτος ὁ σηλαγγεὺς περικαθάρας τὰ ψήγματα τοῦ χρυσοῦ παραδίδωσι τοῖς ἐψηταῖς. Οἱ δὲ 
λαβόντες μέτρῳ τε καὶ σταθμῷ τὸ συνηγμένον εἰς ἄγγος κεραμεοῦν ἐνέβαλον, καὶ μίξαντες κατὰ λόγον τοῦ 
πλήθους μολίβδου βῶλον καὶ χόνδρους ἁλῶν, καὶ κασσιτέρου βραχὺ καὶ κρίθινον πίτυρον, κἄπειτα ἐπιθέντες 
ἐπίθεμα καλῶς ἡρμοσμένον καὶ πάντοθεν χρίσαντες, ἕψουσιν ἐν καμίνῳ πέντε ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας, 
οὐθὲν διαλείποντες. Τῇ δʼ ἐχομένῃ σύμμετρον τῇ πεπυρωμένῃ προσάγοντες ψύξιν εἰς ἀγγεῖον κατήρασαν, ἄλλο 
μὲν τῶν συνεμβεβλημένων οὐθὲν εὑρίσκοντες, αὐτὸ δὲ τοῦ χρυσίου τὸ χύμα, βραχεῖαν εἰληφὸς ἀπουσίαν ἀπὸ 
τοῦ ψήγματος. Photius, Bibliothèque, tome VII…, 448b; Agatharchides, De mari Erythraeo…, 28a. Por. Diodorus 
Siculus, The Library of History…, 3.14.3–4. Zob. także Strabo, Geography…, 3.2.8.29–39. 
731 Agatarchides z Knidos, O Morzu Czerwonym, w: ten sam, Dzieje, przekład, wstęp i komentarz G. Malinowski, 
Wrocław 2007, 28 (Acta Universitatis Wratislaviensis 2913). 
732 Zob. Κατάχρισις χρυσοῦ: Καταχριστὸν χρυσοῦ ἄλλη διακάθαρσις λαμ‖πρότητος χρυσοῦ. Μίσυος μέ(ρη) δʹ, 
στυπτηρίας | μέ(ρη) δʹ, ἁλὸς μέ(ρη) δʹ, τρῖβε μεθ’ ὕδατος, καταχρίσας |‖ τὸν χρυσὸν ἔμβαλε εἰς κάμινον ἐν 
κεραμέῳ ἀγγείῳ | περιπεπηλομένῳ ἄχρι ἀναλωθῇ τὰ προειρημέν|α φάρμακα, καὶ ἐξελὼν ἔκπλυνε 
ἐπιμελέστατα. Les alchimistes grecs. Tome 1…, 24. Nie ma pewności, czym dokładnie jest ten składnik (μίσιν; 
μίσυ). W Lexikon zur byzantinischen Gräzität pojawia się – ze znakiem zapytania – witriol; Lexikon zur 
byzantinischen Gräzität, red. E. Trapp, http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1, dostęp: 25.06.2019. Z kolei w 
Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon podano, że to ruda miedzi znajdowana na Cyprze lub gatunek trufli 
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rafinacji ogniowej, znaną od starożytności733. Inny sposób oczyszczania złota – jak i innych 

metali szlachetnych – to kupelacja, również jej opis zawiera Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ 

πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς734: 

Oczyszczanie złota: Weź osiem uncji markasytu [antymonu], cztery uncje siarki – stop [te 

składniki] razem w tyglu, a powstanie antymonit [siarczek antymonu]. A kiedy zechcesz 

oczyścić złoto w grudkach, włóż je do tygla na ogniu. Następnie dodaj do tygla, ile chcesz, 

antymonitu – niech się rozgrzeje. Żeby zaś stygł [stopniowo], umieść go w ogniu na greckiej 

cegle, żeby wystygł [zupełnie]. 

Zwykle w procesie tym stosowano ołów – niekiedy by przede wszystkim uzyskać efekt 

złocenia, a nie oczyszczenia735 – tu jednak polecony został antymonit (Sb2S3). W wyniku tak 

przeprowadzonego prażenia w tyglu powstają dwie warstwy: górna ze antymonem i innymi 

metalami, które stanowiły zanieczyszczenie, oraz dolna ze złotem i antymonem. By zostało 

jedynie złoto, operację należałoby powtórzyć dwa lub trzy razy, ale w tekście o tym nie 

wspomniano. Wskazuje się przy tym, że powyższy przepis jest najstarszym znanym źródłem 

na temat kupelacji z użyciem antymonitu – nawet gdyby został dodany dopiero przez 

Pelekanosa w 1478 roku736. Bardzo zbliżony opis znalazł się również w kolejnej recepcie737. W 

niej źródłem złota jest jego naturalny stop ze srebrem, electrum, z którego można było 

odzyskać samo złoto. Zasadniczo jednak kupelacja – z zastosowaniem ołowiu – to metoda 

 
(Tuber aestivum) rosnący w pobliżu Cyreny; Greek-English Lexicon…, s. 1138. S. Stawicki zaś wskazał, że może był 
to chalkopiryt (CuFeS2), czyli rodzaj siarczku miedzi i żelaza, a więc jedna – z istotniejszych – rud miedzi; S. 
Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 59, 65. Zob. także B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur et des 
termes techniques employés dans les recettes de couleurs anciennes, przedmowa J. Vezin, Turnhout 2005, s. 475 
(De Diversis Artibus 73). 
733 Zob. .H.F. Notton, Ancient Egyptian Gold Refining…, s. 50–56; S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 60–61; A. 
Celauro, D. Loepp, D. Ferro, Ancient Procedures of Gold Cementation and Gold Scorification. Considerations on 
Their Reliability through Experimental Archaeology, Interpretation of Chemical Reactions and Thermodynamics, 
„Acta rerum naturalium” 2017, 21, s. 177–200. 
734 Τὸ λαγάρισμαν χρυσαφίου: Λαβὼν μαρκαζήταν � ηʹ, καὶ τεάφην � δʹ, καὶ χωνεύσας ὁμοῦ ἐν τῷ χωνίῳ, καὶ 
γίνεται ἀντεμόνιον. Καὶ ὅταν θέλῃς λαγαρίσαι χρυσάφην χονδρὸν, θὲς τὸ χρυσάφην εἰς τὸ χωνὴν μέσον τοῦ 
πυρός. Εἶτα βαλὼν ἀπὸ τὸ ἀντεμόνιον ὅσον θέλεις μέσον τῆς χώνης, καὶ ἂς βράσῃ. Ὅταν δὲ ψυχρανθῇ, βαλὼν 
αὐτὸ ἐν βυσάλῳ ἑλληνικῷ ἐν τῷ πυρὶ, ὥστε να ψυχρανθῇ. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, 
44, s. 334. 
735 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 58–59. 
736 Zob. J. Wolters, Der byzantinische Traktat…, s. 279–280. 
737 Zob. Ἕτερον ὁμοῖον εἰς ἄσημον: Ξύσον τὸ χρυσάφην ἀπὸ τὸ ἀσήμην, καὶ βαλὼν ἐν τῷ χωνίῳ τὰ ξύσματα, εἶτα 
τρίψον ἀπὸ τὸ ἀντεμόνιον μέσον τῆς χώνης, καὶ ἂς βράσῃ· καὶ μετὰ ταῦτα θὲς εἰς βύσαλον ἑλληνικὸν, ἵνα 
λαγαρισθῇ, ὥστε ψυχρανθῇ, καὶ γίνεται λαγαρισμένον μάλαγμα. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 
2…, 45, s. 334. 
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znana od starożytności. Zdawkowo odniósł się do niej Pliniusz Starszy738, zaś Papirus Lejdeński 

X zawiera jedną taką receptę 25 (27), ale dotyczy ona srebra739. Kwestię tę dość dokładnie 

omówiono także w Diversarum artium schedula740. 

Rafinację złota można było przeprowadzić również za pomocą chlorku rtęci (HgCl2), tak 

zwanego sublimatu: Ὅταν σκάζῃ τὸ ἀσήμιν ἢ τὸ χρυσάφιν: Θὲς μέσον τῆς χώνης ἄφρατον 

ὑδάργυρον καὶ κεραμίδιον, ἂς βράζῃ, καὶ γλυκαίνεται·ὅσον βαλεῖς πλέον, κάλλιον γίνεται741 

(Kiedy srebro lub złoto jest zanieczyszczone: Włóż do tygla spienioną rtęć [sublimat?] i 

[sproszkowaną] cegłę, żeby się [to] rozgrzało, a [metal: złoto lub srebro] stanie się miększy: im 

więcej dodasz [rtęci i cegły], tym będzie ładniejszy). Podczas prażenia z sublimatem 

zanieczyszczenia w postaci na przykład żelaza, cynku i cyny – powodujące kruchość – tworzyły 

chlorki, które wraz z rtęcią odparowywały, pozostawało więc – niereagujące chemicznie – 

złoto, ceglany proszek zaś wchłaniał inne niepożądane substancje powstające w trakcie 

procesu742. 

W przypadku malarstwa z oczyszczonego metalu należało następnie przygotować 

proszek lub płatki. Jeśli chodzi o tę ostatnią formę, to w bizantyńskich tekstach nie przekazano 

dokładnych informacji na temat sporządzania (πεταλουργία) płatków złota (χρυσοπέταλον, 

πέταλον, χρυσίων πέταλα, πέταλα χρυσᾶ, βαρυπέταλα, ἀήρ χρυσός). Właściwie jedynie 

zaznaczano, że powinny być możliwie cienko (λεπτόν) wyklepane za pomocą młotka (σφυρίζω, 

σφιρίζω). Tym bardziej więc warto wspomnieć o krótkiej księdze rachunkowej Διαφοραὶ 

 
738 ut purgetur, cum plumbo coqui; Pliny the Elder, Natural History. Books 33–35, t. 9, 33.19.60. 
739 Ἀργύρου κάθαρσις. | Πᾶσάν τις ἄργυρον καθαίρειν καὶ λαμπρύνειν. | Λαβὼν μέ(ρος) αʹ τοῦ ἀργύρου καὶ τὸ 
ἴσον μολίβου χαλά|σας εἰς κάμινον τῆκε ἄχρι ἂν ὁ μόλιβος ἀναλωθῇ | κ(αὶ) τοῦτο πολλάκις ἀ̣ε ̣ὶ ̣ ἄχρι λαμπρὸς 
γένηται. Les alchimistes grecs. Tome 1…, 25. 
740 Zob. DE PVRIFICANDO ARGENTO: Cribra cineres commiscens eos aqua, et accipe testam ollae in igne 
probatam, quae tantae magnitudinis sit, in qua credas liquefieri posse argentum, quod purificari debet, ut non 
effundatur; et mitte cineres in earn in medio tenues et circa oram spissos, et sicca ad carbones. Qua siccata 
amoue carbones a fornace modicum, et pone ipsam testam cum cineribus sub foramine ante fornacem, sic ut 
uentus ex folle in eam flet, superpositisque carbonibus suffla donec candescat. Deinde mitte argentum in eam, 
et superpone modicum plumbi, superiectisque carbonibus liquefac illud; et habeas iuxta te uirgam ex sepe uento 
siccatam, cum qua discooperies diligenter et purgabis ab argento quicquid immunditiae super illud uideris, 
positoque super illud titione, hoc est ligno igne usto, sufflabis mediocriter longo tractu; cumque plumbum hoc 
flatu eieceris, si uideris argentum nondum purum esse, rursum appone plumbum, superpositisque carbonibus 
fac sicut prius. Quod si uideris argentum ebullire et exilire, scito stagnum uel auricalcum ei admixtum, et 
confringe particulam uitri minute, et proice super argentum, plumbumque adde, appositisque carbonibus 
fortiter suffla. Deinde respice sicut prius, et cum uirgula aufer immunditiam uitri et plumbi, superpositoque 
titione fac sicut prius, et hoc tamdiu, donec purum fiat; Theophilus, The Various Arts…, 3.23. 
741 Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, 46, s. 334. 
742 Zob. J. Wolters, Der byzantinische Traktat…, s. 280. 
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μολίβδου καὶ χρυσοπετάλου z rękopisu 299 (Biblioteca Marciana, fol. 130r), ponieważ dotyczy 

ona organizacji warsztatu przygotowującego złoto do różnych celów artystycznych. 

Dostarcza ona wiadomości między innymi na temat używanych surowców i paliw oraz 

dziennej produkcji poszczególnych rzemieślników specjalizujących się w różnych 

dziedzinach743. Wyróżniono tam specjalistów od: wypełniania form i pracy z cęgami (τεχνῖται 

εἰς πλάσιν, καὶ ὤχραν καὶ ῥινὴν καὶ ἁρπακτῆριν) – wraz z 40 osobami przy miechach (μʹ 

ἐργάται φυσηλάται) mogli oni dziennie przygotować około pięć funtów złota i srebra 

(χρυσολιθάριον, καὶ ἀργυρολιθάριον ἐργάζονται ἐν ἡμέρᾳ αʹ ὡς λίτρας εʹ) – oraz od 

sporządzania złota płatkowego (πεταλουργοί, χρυσηλάται, τεχνῖται πεταλουργοί), używanego 

następnie przez pozłotników (χρυσωτής) do złocenia (χρύσωσις), którzy mogli z jednej bryłki 

złota zrobić dziennie 150 płatków do złocenia całych przedmiotów, nadto 50 dla miniatur oraz 

100 dla złocenia krawędzi (Χρυσωτὴς εἰς χρύσωσιν ἐν μὲν ὁλοχρύσῳ ἐν ἡμέρᾳ αʹ, πέταλα ρνʹ· 

ἐν δὲ χρυσογραφίᾳ, ἡμερούσιον πέταλα νʹ, ἐν δὲ ἀκροχρύσῳ πέταλα ρʹ). 

Jeśli zaś chodzi o praktyki warsztatowe, to dobrze zdawano sobie sprawę, że podczas 

wytopu złota ubywa, ponieważ pozbawia się je zanieczyszczeń. Stąd też rzemieślnicy 

otrzymywali odpowiednio większą ilość surowca, z uwzględnieniem wspomnianej straty: w 

przypadku płatków na funt złota było to sześć dodatkowych złotych monet, ponieważ ubytek 

szacowano na dwa karaty na jedno nomisma, zaś dla złocenia trzy monety na funt (ubytek 

jeden karat na jedno nomisma), a dla sporządzenia pierwszej warstwy pod złocenie małych 

figur trzy monety na funt, jeśli pracowano na drewnie, lub jedną na funt, jeśli na kamieniu 

(Λαμβάνει δὲ ὁ πεταλουργὸς ἤτοι χρυσηλάτης σὺν τῆς ὕλης, καὶ τὰ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν 

ἕψησιν τοῦ χρυσίου, καὶ τὸν ἐκπεταλισμὸν καθ’ ἑκάστην λίτραν τοῦ χρυσίου Νο Νο ϛʹ, ὡς 

κατατρέχει εἰς τὸ Νο κεράτια δύο. Καὶ ὁ χρυσωτὴς ὑπὲρ τῆς χρυσώσεως μόνης καθ’ ἑκάστην 

λίτραν Νο Νο γʹ, ὡς κατατρέχει τῷ χρυσίνῳ κεράτιον αʹ. Καὶ ὑπὲρ ἐν πενδίον τῶν 

προχωρούντων εἰς ὑπόχρησιν ἤτοι ὑποσκευὴν χρυσώσεως, καθ’ ἑκάστην λίτραν ἐπέμικτο 

ἀνδριουσῶν Νο Νο γʹ, ἐπὶ ξυλικῶν· <ἐπὶ> λιθικῶν Νο Νο βʹ)744. Zaznaczono przy tym, że w 

przypadku złotnika samodzielnego i wykonującego przedmioty opisane w innych księgach 

 
743 Zob. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 377–379. Zob także M.K. Papathanassiou, 
Metallurgy and Metalworking Techniques, w: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the 
Fifteenth Century, t.1, red. A.E. Laiou, Washington 2002, s. 124–126 (Dumbarton Oaks Studies 39); przedruk w: 
„Πάπυροι – Επιστημονικό Περιοδικό Δέλτοι” 2014, 3, s. 83–88; 215–222 (w języku greckim). 
744 Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 379. 
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rachunkowych obowiązują inne ceny (Εἰ δὲ αὐτόδιον ὁ χρυσωτὴς ἐργάζεται, καὶ ποιήσει 

καθὼς ἐλογίσθη ἐν πολλαῖς λογοθεσίαις)745. 

W tekście podano też przykłady cen odnoszących się do prac wykonanych w różnych 

budynkach (εἰ μὲν διὰ τῶν μικρῶν πετάλων τοῦ Νο πηχῶν γʹ· εἰ δὲ διὰ τῶν μειζόνων, καθὼς 

τὸ ἑξάγιον ἐγένετο ἐν τῷ διατρήτῳ τῷ ξύστρῳ τῶν καλούντων εἰς τὸ ἀπόγωνον εὐκτήριον τῆς 

ἁγίας Μαρίας παρὰ Μάρωνος παλάτιον [Μαρίας παλάτιν]· ο της μασης τὸ Νο πῆχυν αʹ �· εἰ 

δὲ τῶν μειζόνων καθὼς γέγονεν ἐν τῷ κιβωρίῳ καὶ ἐν τοῖς χαλκοῖς κίοσιν, γύψου � ϛʹ, 

ταυροκόλλης � δʹ, ἰχθυοκόλλης � αʹ, μίλτου � αʹ, σινώπιδος � �ʹ, κόμεως, σαβανικαν ψαρικὰ 

οθʹ, ξύλον εἰς καύσιμον ἅμαξαν λίτρας ασʹ, σοφιγυ ἀρ δʹ)746. 

 Informacje na temat samego przygotowywania złotych płatków są dość skąpe, co może 

wiązać się z tym, że ich produkcją zajmowała się specjalna kategoria rzemieślników, 

wymienionych w przywołanym tekście. Inni, jak na przykład malarze, kupowali je w gotowej 

formie, zwłaszcza że ich przygotowywanie nie należało do najłatwiejszych zadań747. 

Diversarum artium schedula jednakże i w tej kwestii jest dokładnym źródłem748: 

O złocie płatkowym: Należy wziąć pergamin grecki, który wyrabia się z włókien bawełny i 

wetrzeć w niego z obu stron czerwony barwnik, który otrzymuje się z wypalonej, bardzo 

drobno zmielonej i suchej ochry. Wygładza się go bardzo starannie zębem bobra, niedźwiedzia 

albo dzika, dopóki nie nabierze połysku i dzięki gładzeniu sama barwa nie przylgnie. Następnie 

tnie się go nożyczkami na kwadratowe kawałki, o powierzchni czterech palców jednakowo 

 
745 Tamże. 
746 Tamże. 
747 Zob. E.D. Nicholson, The Ancient Craft of Gold Beating, „Gold Bulletin” 1979, 12, s. 161–163. Także Cennino 
Cennini polecał kupować złoto płatkowe u dobrego rzemieślnika (battiloro), zob. Cennino Cennini's il libro 
dell'arte…, 139. Zob. także D. Young Kim, Points on a Field…, s. 201–207. 
748 DE PETVLA AVRI: Tolle pergamenam Graecam, quae fit ex lana lini, et fricabis eam ex utraque parte cum rubeo 
colore, qui comburitur ex ogra, minutissime trito et sicco, et polies eam dente castoris siue ursi uel apri 
diligentissime, donec lucida fiat et idem color ipsa fricatione adhaereat. Deinde incide forpice ipsam 
pergamenam per partes quadras ad latitudinem quatuor digitorum aequaliter latas et longas. Postmodum facies 
eadem mensura ex pergameno uituli quasi marsupium, et fortiter consues, ita amplum ut multas partes 
rubricatae pergamenae possis imponere. Quo facto tolle aurum purum et fac illud attenuari malleo super 
incudem aequalem diligentissime, ita ut nulla sit in eo fractura, et incide illud per quadrash partesi ad mensuram 
duorum digitorum. Deinde mittes in illud marsupium unam partem rubricatae pergamenae et super eam unam 
partem auri in medio, sicque pergamenam et rursus aurum, atque ita facies donec impleatur marsupium, et 
aurum sit semper in medio commixtum. Dehinc habeas malleum fusilem ex auricalco iuxta manubrium gracilem 
et in plana latum unde percuties ipsum marsupium super lapidem magnum et aequalem, non grauiter sed 
moderate; et cum saepius respexeris, considerabis utrum uelis ipsum aurum omnino tenue facere uel 
mediocriter spissum. Si autem supercreuerit aurum in attenuando et marsupium excesserit, praecides illud 
forcipe paruulo et leui tantummodo ad hoc opus facto. Haec est ratio aureae petulae, quam cum secundum 
libitum tuum attenuaueris, ex ea incides forcipe articulas quantas uolueris, et inde ordinabis coronas circa capita 
imaginuj et stolas et oras uestimentorum et caetera, ut libuerit. Theophilus, The Various Arts…, 1.23. 
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długie i szerokie. Z pergaminu cielęcego sporządza się następnie odpowiedniej wielkości 

woreczek mocno uszyty i tak obszerny, aby można było do niego włożyć większą ilość 

kawałków zabarwionego na czerwono pergaminu. Następnie bierze się czyste złoto i 

rozklepuje bardzo starannie młotkiem na gładkim kowadle, tak aby na nim nie było żadnych 

pęknięć, tnie się je potem na kwadratowe cząstki wielkości dwóch palców. Następnie w ów 

woreczek wkłada się jeden kawałek zabarwionego na czerwono pergaminu i pośrodku kładzie 

się na niego jeden kawałek złota, następnie pergamin i znowu złoto, dopóki woreczek się nie 

wypełni, a złoto nie będzie zawsze leżało w środku. Potem odlanym z mosiądzu młotkiem, 

wąskim przy trzonku a szerszym w głowicy, uderza się w ów woreczek położony na dużym 

gładkim kamieniu, niezbyt mocno, lecz umiarkowanie. Sprawdzając często, można 

zdecydować, czy złoto ma być bardzo cienkie czy nieco grubsze. Jeśli podczas rozklepywania 

złoto zacznie wystawać poza woreczek, należy je przyciąć małymi i delikatnymi nożyczkami 

przygotowanymi do tej pracy. Taki jest sposób przyrządzania złota płatkowego, o którego 

cienkości decyduje się według własnego uznania. Z niego nożyczkami wycina się kawałki, jakie 

się chce, a następnie zdobi nimby wokół głów postaci oraz suknie i brzegi szat i resztę, wedle 

woli749. 

Choć trudno o wczesne przekazy pisane, to umiejętność przygotowywania złotych 

płatków sięga starożytności – znana była na pewno w Egipcie. Przy ich wykonywaniu istotne 

było nie tylko odpowiednie wykorzystanie wyjątkowej kowalności złota – wynikającej z jego 

właściwości fizycznych – ale także użycie kawałków pergaminu, oddzielających poszczególne 

płatki750. Umiejętnie rozklepywane złoto mogło stać się prześwitującą folią. Taka forma 

zapewniała także maksymalne wykorzystanie cennego metalu751. 

 Bizantyńskie źródła przekazują znacznie więcej informacji na temat sporządzania 

sproszkowanego złota. Zadanie to polegało na jego jak najdrobniejszym roztarciu go na 

odpowiednio twardej i gładkiej kamiennej płycie (μάρμαρον, μάρμαρον πορφύρεον, 

μάρμαρον ρωμαῖον), co było możliwe ze względu na znaczną miękkość złota (2,5–3 wg skali 

Mohsa). Zwykle używano do tego cienkiego złota płatkowego lub złotych opiłków, dzięki 

czemu praca była mniej uciążliwa. Mimo to konieczne było stosowanie dodatkowych 

 
749 Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, 1.23. 
750 Zob. Theophilus, On divers arts. The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glassmaking and Metalwork, 
red. J.G. Hawthorne, C.S. Smith, New York 2015, przyp. nr 2, s. 30 (reprint wyd. 1979; 1 wyd. New York 1963). 
751 Zob. D.V. Thompson, The Materials and Techniques of Medieval Painting, przedmowa B. Berenson, New York 
2015, s. 194–196 (reprint 1 wyd. New York 1956). 
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substancji pomocniczych, ponieważ małe cząsteczki metalu mogły podczas rozcierania na 

powrót scalić się752. Poza bardzo często dodawaną wodą przy rozcieraniu złota przydatny mógł 

być miód. Tak jest w recepcie 49 Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς: Περὶ τοῦ 

ποιῆσαι γράμματα χρυσά: Λαβὼν ἀέραν χρυσὸν, τρίψον εἰς μάρμαρον πορφυροῦν, καὶ θὲς 

μέσον μέλι ὀλίγον, καὶ τρίψον πολλά. Ἔπειτα θὲς εἰς κογχύλην καὶ πλύνον καλῶς μετὰ ὕδατος, 

ὥστε να ἐξεβάλῃς τὸ μέλιν753 (Weź cienki płatek złota, rozetrzyj go na porfirze, dodaj nieco 

miodu i mocno rozcieraj. Następnie przełóż do muszli i dobrze przemyj wodą, żebyś pozbył się 

miodu). Rozwiązanie tego rodzaju wskazano również w rękopisie Vaticanus graecus 914: 

Inna metoda: Po wlaniu miodu najwyższej jakości do szklanego naczynia, tak samo dodaj złota, 

ile chcesz, i rozcieraj, aż się rozpuści. Następnie dodaj wodę i rozcieraj, raz po raz dodawaj 

wodę, aż zostanie usunięty miód i pozostanie czyste złoto754. 

Inna metoda robienia złotych liter: Włóż do szerokiego naczynia pokrytego szkliwem 

ołowiowym – takie są miseczki konstantynopolitańskie – najwyższej jakości, dający się łatwo 

formować klej, na nim zaś połóż płatków złota, ile chcesz. Następnie palcem rozsmaruj miód 

najwyższej jakości, trochę porozcieraj i mieszaj te składniki, aż zostaną dobrze ugniecione i 

staną się jednolitą masą, a ugniataj odpowiednio długo. Potem nalej letniej i czystej wody, 

rozetrzyj i przepłucz, a naczynie przechyl, polewaj wodą raz po raz, dopóki jest miód i klej, aż 

zobaczysz, że złoto, które było jak surowe ciasto, jest oczyszczone755. 

W ostatniej z przytoczonych recept – oprócz miodu – polecono dodać także miękki klej, 

który łatwo poddaje się formowaniu. Być może chodziło o klej z rybich pęcherzy, który da się 

 
752 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 107. 
753 Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 334. 
754 Ἕτερον: Βαλὼν εἰς ἄγγος ὑέλινον μέλι καθαρόν, εἶθ’ οὕτως βαλὼν καὶ χρυσάφιν ὅσον βούλει, τρίβε τῷ ἑνί 
σου δακτύλῳ ἄχρις ἂν λυθῇ. Εἶτα βάλε ὕδωρ καὶ τρίβε, καὶ οὕτω πάλιν βάλε ὕδωρ ἄχρις ἂν διὰ τοῦ ὕδατος ἐκβῇ 
τὸ μέλι καὶ μείνῃ ὁ χρυσὸς καθαρός (fol. 1v). P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 
53. 
755 Ἑτέρα μέθοδος εἰς τὸ ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ: Βαλὼν εἰς ἀγγεῖον πλατὺ μολιβωμένον, οἷα εἰσὶ τὰ 
κωνσταντινουπολιτικὰ σκουτέλια, κόλλαν καθαρὰν λελειωμένην, τίθει ἐπάνω ταύτης χρυσαφίου φύλλα ὅσα 
βούλει. Εἶτα διὰ τοῦ δακτύλου ἄλειψον ἐπάνω μέλι καθαρὸν καὶ κατολίγον τρίβε καὶ ἀνακίνει ταῦτα μέχρις οὗ 
ζυμωθῶσι καλῶς καὶ γένωνται ἓν σῶμα, καὶ ζύμωσον αὐτὰ ὥραν ἱκανήν. Εἶτα βαλὼν ὕδωρ χλιαρὸν καὶ καθαρὸν 
τρίψον καὶ πλῦνον αὐτὰ καὶ πλαγίασε τὸ ἀγγεῖον, χῦσον τὸ ὕδωρ καὶ ποίησον τοῦτο πολλάκις ἔστ’ ἂν κρατῇ τὸ 
μέλι καὶ ἡ κόλλα, καὶ μεθό, ἄν ἴδῃς ὅτι ἐκαθαρίσθη ὁ χρυσὸς ὁ γεγονὼς ὥσπερ ζύμη (fol. 2r). Tamże. Por. 
Ερμηνεία περὶ τοῦ χρυσογραμματος: Επαρον φύλον χρυσάφη, καὶ καυκὶ καθαρὸν λίαν βαπτὸν, καὶ βάλε εἰς τὸ 
καυκὶ μέλι καθαρὸν. βούλα μία ἤ πλέον. καὶ βάλ«ε» και τὸ χρισάφηφύλο ἕν. ἤ ὅσον ἕνι χρεία νὰ γράψῃς μετ’ 
αὐτοῦ καὶ μέσον μετὰ τοῦ μέλιτος «εἰς» τὸ καυκὶ τρίψον νὰ <ἀ>νάκατωθῂ. μετὰ τοῦ δακτύλου. εἶτα. βάλε νερὸν 
ὁλίγον. καὶ ἀνακατώσε αὐτὸ καὶ τρίψον μετὰ τοῦ μέλιτος και τοῦ χρυσαφίου. καὶ ἀς ἀνακατωθῇ τὸ νερὸν εἶτα 
ἄφες αὐτὸ νὰ κατακαθήσῃ κατ<ω> απο χρυσαφην καὶ τὸ νερὸν καὶ μέλει ἀπάνω καὶ χίσε το καὶ μένη τὸ μάλαμα 
μοναχὸν εἰς τὸν πάτον; Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 187. 
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łatwo wypłukać ciepłą wodą i w połączeniu z miodem nie zatęchnie756. Ponadto zalecono 

również wykorzystanie szkliwionego naczynia – zapewniającego nie tylko gładką 

powierzchnię, ale także to, że do złotej masy nie przedostaną się żadne dodatkowe 

zanieczyszczenia, które mogłyby przenikać z porowatych ścianek zwykłego naczynia z gliny757. 

Zamiast miodu dawano również sól: Inna metoda dotycząca pisania złotem: Weź złoto, 

jakim złocą złotnicy, rozpuść je za pomocą rtęci i pozostaw do wyschnięcia w tyglu, w którym 

je rozpuszczałeś. Następnie przełóż na marmur i rozcieraj z solą. Włóż to do muszli i płucz wodą, 

aż się oczyści (Ἕτερα περὶ χρυσογραμμίας: Ἔπαρον χρυσάφι ὡς χρυσώνουν οἱ χρυσοχόοι καὶ 

ἀνάλυσον μετὰ ὑδραργύρου καὶ στέγνωσον αὐτὸ εἰς τὸ χωνὶν ἔνθα τὸ ἀναλύσεις. Εἶτα βάλον 

εἰς μάρμαρον καὶ τρίψον μετὰ ἅλατος. Καὶ βάλε αὐτὸ εἰς χηβάδα καὶ πλύνον αὐτὸ μετὰ 

ὕδατος ἕως οὗ καθαρίσει)758. W tym przypadku najpierw przygotowano amalgamat, złoto 

mieszano więc z rtęcią, następnie zaś pozbywano się jej poprzez podgrzewanie, po czym na 

marmurowej płycie rozcierano złoto z dodatkiem soli, która zapobiegała scaleniu drobin759. 

Wskazano także, by otrzymany złoty proszek przechowywać w muszli, od czego też wzięło się 

określenie „złoto muszelkowe”760. Nieco bardziej rozbudowaną wersję tej metody zapisano w 

przywoływanym już rękopisie Vaticanus graecus 914761: 

Inny sposób: Jeśli chcesz pisać złotem, zrób w ten sposób: weź złoto i połącz z rtęcią – jak robi 

to złotnik. Następnie wyjmij to [, co powstało], dobrze przepłucz i powtórz tę czynność. Potem 

umieść to w nowym tyglu, dodaj siarkę i postaw na ogniu. Siarki niech będzie dwa razy tyle co 

rtęci. Niech naczynie zostanie na ogniu, aż zupełnie spali się rtęć. Następnie zdejmij i znów 

dobrze przepłucz, a potem przełóż na porfir i zacznij rozcierać. Dodaj nieco soli i znowu 

 
756 W kontekście sproszkowywania złota informację o kleju z pęcherzy jesiotrów zawiera Diversarum artium 
schedula: Deinceps tolle uesicam piscis qui uocatur huso, et lauans eam aqua tepida tertio incide particulatim, 
ac mittens in ollam paruissimam cum aqua sine mollificari per noctem, et in crastinum coque super carbones ita 
ut non bulliat, donec probes digitis tuis, si adhaereant; et cum fortiter adhaeserint, bonum est gluten; Theophilus, 
The Various Arts…, 1.28. 
757 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 53–54. 
758 Zob. tamże, s. 54. 
759 Zob. tamże. 
760 Zob. W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984, s. 188. 
761 Ἕτερον: Εἰ βούλῃ γράψειν μετὰ μαλάγματος ποίησον οὕτως· λαβὼν μάλαγμα λείωσον μετὰ ὑδραργύρου 
καθὼς ποιεῖ ὁ χρυσοχόος. Εἶθ’ οὕτως ἔκβαλον καὶ πλῦνον καλῶς καὶ πάλιν πλῦνον. Εἶτα βαλὼν αὐτὸ εἰς χωνίον 
καινούργιον, βαλὼν καὶ τεάφην, θὲς ἐπάνω τοῦ πυρός. Ἔστω δὲ ἡ τεάφη διπλῆ ὑπὲρ τὸν ὑδράργυρον. Ἕστω δὲ 
ἐπάνω τοῦ πυρὸς ἄχρις ἂν καῇ ὁ ὑδράργυρος. Εἶτα ἐκβαλὼν αὐτὸ πάλιν πλῦνον καλῶς καὶ θὲς αὐτὸ εἰς 
μάρμαρον πορφυροῦν καὶ ἄρχου καὶ τρίβε το. Βαλὼν δὲ ὀλίγον ἅλας πάλιν τρίψον καὶ πάλιν βαλὼν ἕτερον 
ὀλίγον ἅλας τρίψον ἄχρις ἂν γίνηται καθὼς ἡ ὤχρα κίτρινον. Εἶτα συνάξας βάλε εἰς ἄγγος (fol. 1v). P. Schreiner, 
D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 60. 
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rozcieraj, kolejny raz dodaj trochę soli i rozcieraj, aż stanie się żółtawe jak ochra. Potem zbierz 

tę mieszaninę i włóż do naczynia. 

Tym razem amalgamat podgrzewany miał być z dodatkiem siarki, następnie zaś 

oczyszczone w ten sposób złoto – wiele recept zawiera właśnie taką metodę pozbywania się 

zanieczyszczeń762 – należało rozcierać z solą. Zamiast niej niekiedy była to guma arabska: Inny 

sposób: Weź aleksandryjskiej gumy, rozpuść ją w płytkiej miseczce, rozprowadź po całej jej 

powierzchni [lit. po miseczce] i połóż na niej grubych płatków złota, ile chcesz. Następnie 

rozcieraj to palcem, aż stanie się jak proszek, dodaj wody, opłucz i pisz oraz poleruj w ten sam 

sposób (Ἕτερον: Λαβὼν κομμίδιν ἀλεξανδρινὸν λύσον εἰς σκουτέλι ὁμαλὸν καὶ ἅπλωσον εἰς 

ὅλον τὸ σκουτέλι καὶ θὲς ἐπάνω βαρυπέταλα ὅσα θέλεις. Καὶ τρίψον μετὰ τοῦ δακτύλου σου 

ἕως ἂν λυθῇ ὡς χνοῦς, καὶ βαλὼν νερὸν σακέλισον καὶ γράφε καὶ στίλβωνε ὁμοίως)763. 

Guma arabska jest ekstrahowana z różnych gatunków akacji i mimoz, często też służyła 

jako spoiwo, ale przy rozcieraniu złota, ułatwiała tę operację – jak miód – a poza tym dawała 

się bez trudu wypłukać wodą, w której się rozpuszcza764. Rolę tę mógł pełnić aurypigment: Jeśli 

chcesz, żeby złote litery błyszczały, weź płatek złota oraz nieco połupanego aurypigmentu i 

rozcieraj je razem z wodą, ile będzie trzeba (Ἕτερον: Χρυσᾶ γράμματα ἐὰν θέλῃς τοῦ 

φαίνεσθαι λαμπρά, ἔπαρον χρυσοπέταλον καὶ ἀρσενίκιν σχιστὸν ὀλίγον, καὶ τρίψον ὁμοῦ 

μετὰ ὕδατος ὡς τὸ ἀρκοῦν)765. Aurypigment to miękki minerał, siarczek arsenu (As2S3), który 

miał nie tylko wspomagać rozcieranie, ale także mógł – gdyby nie został wypłukany – wraz z 

złotem tworzyć proszek, który po dodaniu odpowiedniego spoiwa był używany jako złoty tusz, 

aurypigment bowiem charakteryzuje się złocistą barwą766. Podobne sposoby na rozcieranie 

 
762 Zob. tamże, s. 56–61. 
763 Tamże, s. 51. 
764 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 342–343. 
765 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 52. 
766 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 89, 107. Następujący opis 
aurypigmentu zawarł Dioskurydes w Περὶ ὕλης ἰατρικῆς: ἀρσενικὸν κατὰ τὰ αὐτὰ γεννᾶται μέταλλα τῇ 
σανδαράκῃ. ἄριστον δὲ ἡγητέον τὸ πλακῶδες καὶ χρυσίζον τῇ χρόᾳ, τάς τε πλάκας λεπιζομένας ἔχον καὶ ὡς ἂν 
ἐπικειμένας ἀλλήλαις, ἔτι δὲ ἀμιγεῖς ἑτέρας φύσεως. τοιοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ γεννώμενον ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ. 
ἔστι δ’ αὐτοῦ εἴδη δύο· τὸ μὲν οἷον. προείρηται, τὸ δὲ βωλῶδες, <ὠχροειδὲς> τῇ χρόᾳ, σανδαρακίζον, ἐκ Πόντου 
καὶ Καππαδοκίας φερόμενον· δευτερεύει δὲ τὸ τοι- οῦτον. ὀπτᾶται δὲ οὕτως· ἐπ’ ὀστράκου καινοῦ 
ἐπερεισάμενος αὐτὸ θὲς ἐπὶ διαπύρους ἄνθρακας καὶ στρέφε συνεχῶς·ὡς δ’ ἂν πυρωθῇ καὶ μεταβάλῃ, ψύξας 
καὶ λεάνας ἀποτίθεσο. δύναμιν δὲ ἔχει σηπτικήν τε καὶ ἐσχαρωτικὴν μετὰ πυρώσεως καὶ βιαίου δήξεως. ἔστι 
δὲ καὶ τῶν στελλόντων· ψιλοῖ δὲ καὶ τὰς τρίχας; Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque, 
t. 3, red. M. Wellmann, Berolini 1914, 5.104.1–2. 
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złota omówiono również w Papirusie Lejdeńskim X, zalecając przede wszystkim wspomaganie 

się gumą arabską767. 

Inaczej jest zaś w Diversarum artium schedula, gdzie ograniczono się do amalgamatów 

oraz sproszkowywania złota za pomocą specjalnych młynków do mielenia768. Z kolei w 

rękopisie 97 z klasztoru świętego Stefana wskazano, żeby złoty płatek skropić oliwą, potem 

zaś rozcierać, a w końcu sporządzić amalgamat (fol. 181v): O złoceniu liter: Weź prawdziwy i 

cienki płatek złota o wadze trzy ksylokouka, i jedno ksylokoukon rtęci, najpierw zetrzyj złoto na 

czerwonym marmurze [porfirze], na początku też nakap czystej i autentycznej oliwy [lit. 

chrześcijańskiej]: jedną lub dwie krople, po czym weź rtęć, połącz razem [ze złotem] i utrzyj 

jedno i drugie, ale uważnie – w miejscu, gdzie nie wieje wiatr (εἰς τὸ χρυσῶσαι γράμματα: Θὲς 

πάμπανυ πετάλην αἔραν· ξυλόκουκα γ' καὶ ὑδάργυρον [ξυλόκουκον] α'· τρῖψον πρῶτον τὸ 

χρυσάφην εἰς μάρμαρον κοκκίνον· καὶ στάζε πρῶτον χριστέλαιον καθαρὸν ἄδολον [ἄδου – 

MS]· μία ἢ δύο στάλαγμούς· καὶ ἔπειτα θὲς τὸν ὑδάργυρον καὶ ἔνωσον ἅμα· καὶ τρῖψον 

ἄμφότερα· πλὴν μετὰ προσοχῆς· καὶ εἰς τόπον νὰ μηδὲν πνέει ἀήρ)769. 

Tłusta powierzchnia uniemożliwiała ponowne scalenie cząstek złota, jeśli zaś chodzi o 

samo słowo χριστέλαιον, być może chodziło po prostu o oliwę z oliwek, zwłaszcza gdy zważyć, 

że w okresie środkowobizantyńskim korzystanie z niej, zwłaszcza tej najlepszej jakości, poza 

cesarskim dworem było ograniczone między innymi do kościołów i klasztorów, gdzie 

szczególnie potrzebowano jej do oświetlania wnętrz sakralnych. Mniej zamożne warstwy 

społeczeństwa zmuszone były do używania tańszych zamienników770. W jeszcze innej recepcie 

– w rękopisie C 222 (Biblioteca Ambrosiana) – zapisano, by złoto ucierać z pomocą mieszaniny 

złożonej z drobno roztartej siarki oraz wapna (fol. 218v)771: 

 
767 Zob. Les alchimistes grecs. Tome 1…, 33, 51, 76; S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, 35, 53, 78, s. 229, 231, 235. 
768 Por. Theophilus, The Various Arts…, 1.28, 3.35, 3.36, 3.37; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, 1.28, 
3.35, 3.36, 3.37. 
769 M. Martelli, Byzantine Alchemy in Two Recently…, s. 111. 
770 Zob. G. Merianos, Oil and Wine in Byzantine Alchemical Recipes, w: Identità euro-mediterranea e paesaggi 
culturali del vino e dell'olio. Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'IBAM-CNR nell'ambito del 
Progetto MenSALe Potenza, 8–10 Novembre 2013, red. A. Pellettieri, Foggia 2014, s. 253–254 (Collana MenSALe. 
Documenta et monumenta 2). 
771 † ἡ χρυσαφία γι(νεται) οὕτως· ῥινίζεται τὸ χρυσάφιον μετὰ ῥινίου ψιλοῦ· εἶτα τρίβεται εἰς μάρμαρον 
Ῥωμ(αῖον) ἕως γένηται ὡς χροιάδ(ιν)· εἶτα λαμβάνεις θεῖον ἄπυρον τοῦ χρυσαφίου ἰσόσταθμον καὶ τρίβεις καὶ 
αὐτὸ εἰς ἕτερον μάρμαρον· καὶ μεθὸ στεγνώσεις τὸ τρίμμα τοῦ χρυσαφίου· μίξον τὸ ἄπυρον μετ' αὐτοῦ καὶ 
σύντριψον ἐπὶ μαρμάρω· καὶ οὕτως λαβὼν χωνίον χρυσοχ(οϊκὸν) ἐκπύρωσον αὐτὸ σφοδρῶς· εἶτα ἔμβαλε τὸ 
μίγμα ἐν αὐτῶ καὶ καῦσον ἕως ἐκλείπει τὸ θεῖον· καὶ οὕτως ἐκβαλὼν καὶ πλύνον αὐτὸ ὕδατι, γράψον·†††. L. 
Benedetti, Ricette bizantine del XII secolo…, s. 450. 
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Złoty tusz jest przygotowywany w taki sposób: napiłuj złota drobnym pilnikiem, następnie 

ucieraj je na rzymskim marmurze, aż stanie się jak pigment. Potem weź taką samą ilość siarki 

oraz wapna jak złota i ucieraj tę [mieszaninę] na innym marmurze. Gdy zaś ubijesz opiłki złota, 

zmieszaj z tym wapno [z siarką] i utrzyj na marmurze. Następnie weź tygiel złotniczy i wnet 

postaw go na ogniu, po czym umieść w nim mieszaninę i praż, aż siarka zostanie pochłonięta, 

potem zaś zdejmij [z ognia] i przepłucz tę [mieszaninę] wodą, pisz. 

Z omówionych recept wynika, że rozcieranie złota usprawniano, dodając rozmaite substancje: 

przede wszystkim wodę, ale także miód, sól, gumę arabską, oliwę, wapno z siarką. Celem było 

bowiem uzyskanie możliwie drobnego – ἵνα γένηται ὥσπερ πασπάλη – proszku. Wszystkie zaś 

wymienione dodatki miały uniemożliwić ponowne scalenie drobin złota. 

 Złoto oczyszczone, a następnie sprowadzone do formy płatków lub proszku stawało się 

dość uniwersalnym tworzywem artystycznym, umożliwiającym złocenie różnorodnych 

powierzchni. Dokonywano tego albo za pomocą złotego tuszu, albo odpowiednio przyciętych 

kawałków złotych płatków. Jeśli chodzi o tusz, najpierw trzeba było go sporządzić, co polegało 

na dodaniu spoiwa. W obu przypadkach zaś należało jeszcze przygotować podłoże. Wiele 

recept dotyczy chryzografii (χρυσογραφία, χρυσογραμμία), do której potrzebny był złoty tusz, 

służący do pisania i malowania772. Przed przejściem do samych przepisów warto przywołać 

krótki utwór Jana Mauropousa, który stanowi poetycki opis cesarskiego dokumentu, 

chryzobulli (χρυσόβουλλον), spisanej złotymi literami i opatrzonej złotą pieczęcią – być może 

tej wydanej w 1052 roku przez Konstantyna IX Monomacha dla Wielkiej Ławry na górze 

Athos773: 

 
772 Tusz charakteryzuje się tym, że zawarte w nim pigmenty – których cząsteczki mają ponad 10-3 mm wielkości i 
są dostrzegalne gołym okiem lub pod mikroskopem – nie są w roztworze rozpuszczone, ale równomiernie 
rozproszone. Gdy więc rolę pigmentu pełni sproszkowane złoto, tworzony jest tusz, nie zaś atrament; P. 
Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 138. Jeśli ściśle ograniczyć rolę tuszu do pisania, 
wówczas trzeba by wyróżnić także służącą do malowania złotą farbę, pod względem składu i sposobu wykonania 
będzie to jednakże taka sama mieszanina. 
773 Εἰς χρυσόβουλλον τῆς λαύρας. Χρυσοῖς γραφῆναι γραμμάτων ἔδει τύποις / τὸν ἐν λόγοις κάλλιστον ὡς 
χρυσοῦν ὅλον. / εἴ τις δὲ τέχνη πρὸς τὸ καὶ μέλι γράφειν, / ἐκεῖσε βάπτων γραψάτω τις τὸν λόγον, / ὡς ἂν 
πρέπουσαν ὄψιν ἐντεῦθεν λάβοι / τὸ στίλβον αὐτοῦ καὶ γλυκάζον ἠρέμα. / ἀλλ’ οὐ θεατός ἐστι τοῖς ἀναξίοις, / 
ἀλλ’ οὐδ’ ἀκουστὸς τοῖς ἀγροικικωτέροις· / ὅθεν φυλάξει τὴν χάριν κεκρυμμένην / χρυσοῦς φύλαξ κάτωθεν 
ἐμβεβλημένος, / μόνοις δὲ ταύτην ἐκφανεῖ τοῖς ἀξίοις, / σήμαντρα χειρὸς εὐγενοῦς δεδεγμένην. Joannis 
Euchaitorum Metropolitae…, 46. Zob. także A.-M. Talbot, A. Kazhdan, Lavra, Great, w: The Oxford Dictionary of 
Byzantium, t. 2, s. 1190; The Poems of Christopher of Mytilene and John Mauropous, red. i tłum. F. Bernard, Ch. 
Livanos, Cambridge, Mass.–London 2018, s. 578 (Dumbarton Oaks Medieval Library 50). 
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Złotymi literami należy zapisać ten najpiękniejszy wśród tekstów, [bo] cały [jest] jak ze złota. 

Jeśli zaś istnieje też technika pisania z miodem, niech ktoś zapisze ten tekst, zanurzywszy tam 

[pióro], jako że w wyniku tego najbardziej stosowny wygląd może otrzymać jego blask oraz 

przyjemna słodycz. Ale nie może być on ani oglądany przez niegodnych, ani też słuchany przez 

prostaków. Dlatego też będzie strzegł tej ukrytej łaski złoty strażnik umieszczony u dołu, tylko 

godnym ukazujący tę – opatrzoną podpisem szlachetnej dłoni. 

Poeta odniósł się w tym utworze do złota w dwojakim sensie, z jednej strony przywołał 

je jako tworzywo, z którego przygotowano złoty tusz (Χρυσοῖς τύποις) oraz pieczęć (χρυσοῦς 

φύλαξ), z drugiej zaś posłużyło za metaforę cennej treści dokumentu (τὸν ἐν λόγοις κάλλιστον 

ὡς χρυσοῦν ὅλον). Mauropous wskazał więc, że wartościowy tekst powinien mieć odpowiedni 

wygląd (πρέπουσαν ὄψιν), tak też zastosowane złote litery przydają mu blasku (τὸ στίλβον), a 

stanowiący spoiwo dla drobin złota miód (τὸ μέλι) przypomina o słodkiej – przyjemnej dla 

odbiorcy – zawartości pisma (γλυκάζον ἠρέμα). Złota pieczęć (χρυσόβουλλον) z kolei ma strzec 

(φυλάξει) tego potwierdzającego cesarską łaskawość tekstu (σήμαντρα χειρὸς εὐγενοῦς 

δεδεγμένην) przed niepowołanymi (ἀναξίοις, ἀγροικικωτέροις), ponieważ nie każdy ma 

prawo go przeczytać lub wysłuchać jego treści. Kosztowny materiał stał się więc obrazem 

cennej zawartości. W kontekście technik artystycznych szczególnie interesujące jest także to, 

że autor zwrócił uwagę na drobny detal związany z chryzografią – czyli używany w niej miód – 

któremu następnie przypisał dodatkowe, metaforyczne znaczenie. 

Z przeanalizowanych recept wynika, że najczęściej w roli spoiwa pojawiała się guma, a 

właściwie jej wodny roztwór. Niekiedy nie jest doprecyzowane, o jaki jej rodzaj chodzi, można 

jednak zauważyć, że jeśli chodzi o te dookreślone, to poza arabską (zwaną także aleksandryjską 

i saraceńską) polecano także gumę ze śliwy: Weź gumę ze śliwy i rozpuść ją w wodzie, dołóż 

do tego złoto (Καὶ λάβε κομμίδι ἀπὸ προυνέαν καὶ ἀνάλυσον αὐτὸ μετ’ ὕδατος καὶ βάλε εἰς 

τὸ χρυσάφιν)774. Guma ta – w przeciwieństwie do arabskiej – nie do końca rozpuszcza się w 

wodzie, za to jest bardziej elastyczna, a więc też lepsza do pod kątem późniejszego 

polerowania775. Niekiedy pojawia się także białko jaja776: 

 
774 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 54. 
775 Zob. tamże, s. 113. Zob. także J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990, s. 
13 (I wyd. Kraków 1926). 
776 […] Εἶθ’ οὕτως σκεύασον μετὰ ὠοῦ τὸ λευκὸν, καὶ γράφε. Καὶ ὅταν ξηρανθοῦν, σθλίβωσον με λιθάριν ἢ με 
λυκουδόντι, καὶ γίνεται εὔμορφον. Στύψον γοῦν τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ με σφουγγάριν πολλάκις, ὥστε να γένῃ 
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[…] Potem połącz z białkiem jaja i pisz. A kiedy litery wyschną, poleruj kamieniem lub wilczym 

kłem, a stanie się piękne. Białko jaja zaś raz po raz ubijaj gąbką, aż stanie się płynne jak woda, 

żeby nic zaś nie spleśniało, dodaj też białej roztartej trutki na myszy, a jeśli zostanie ci złoto, 

wypłucz jajko, aby zniknęło. 

Świeże białko jaja – ze względu na swą niejednorodną strukturę i znaczną lepkość – nie 

od razu nadawało się na spoiwo, trzeba je bowiem najpierw ubić na pianę, a następnie 

zaczekać na pojawienie się na dnie rzadkiego płynu – odpowiedniego na spoiwo – a pianę 

usunąć. By białko nie pleśniało, należało dodać też zapobiegający temu środek777. Powyżej 

podano ποντικοφάρμακον λευκὸν τετριμμένον, co można rozumieć jako pontyjski 

aurypigment (As2S3) albo realgar (As4S4)778, albo arszenik (As2O3), albo też trutkę na myszy z 

arszenikiem779. Choć wszystkie trzy związki zawierają szkodliwy arsen, to interpretacja 

ostatnia wydaje się najtrafniejsza, ponieważ arszenik ma białą barwę (λευκὸν), dwa pierwsze 

minerały są zaś złociste, a słowo φάρμακον może oznaczać także truciznę, a ποντικός mysz780. 

Sproszkowane złoto połączone z gumą bądź białkiem było gotowe, by nim pisać lub 

malować: Ale kiedy chcesz kłaść złoto na inicjałach lub ornamentach, zrób w ten sposób: 

rozpuść gumę i włóż ją do muszli, najpierw zanurz w tym pędzel, a potem tak samo zanurz go 

także w złocie, porządnie wymieszaj złoto z gumą na pędzlu i pisz, gdzie chcesz (Πλὴν ὅταν 

θελήσῃς θεῖναι αὐτὸ ἐν κεφαλαίῳ ἢ ἐξομπλίῳ, ποίει το οὕτως [τούτως cod.]· προανάλυε 

κομμίδι καὶ βαλὼν αὐτὸ ἐν χυβαδίῳ, ἔμβαφε τὸ τριχοκόντυλον ἐν αὐτῷ πρῶτον, καὶ οὕτως 

μετὰ τοῦ κομμιδίου βάφε αὐτὸ καὶ εἰς τὸ χρυσάφιον, καὶ μιγνύων καλῶς τό τε χρυσάφι καὶ τὸ 

 
ὕδωρ, ἵνα μηδὲν μολυχυάσῃ· καὶ βάλε καὶ ποντικοφάρμακον λευκὸν τετριμμένον· καὶ ἂν σὲ μίνη χρυσάφην, 
πλύνε τὸ ὠὸν ἵνα ἐξέβῃ. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 54. 
777 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 99. 
778 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 590–591. 
779 Dioskurydes, opisując aurypigment, wspomina o Poncie i Kapadocji, zob. Pedanii Dioscuridis Anazarbei…, 
5.104.1–2. Por. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 75–76. Zob. też P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 88–89. 
780 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 83–84. Warto wspomnieć, że w języku łacińskim 
zachował się krótki tekst De clarea – stanowiący część dłuższej pracy dotyczącej malowania, De arte pingendi 
tractatus – poświęcony przygotowywaniu żółtka oraz białka jaja do celów artystycznych. Jest on datowany na 
okres XI–XII wieku i łączony z tak zwanym Anonimem z Berna (Anonymus Bernensis); Zob. M. Clarke, The Art of 
All Colours…, s. 15; D.V. Thompson, “The De Clarea” or So-Called Anonymous Bernensis, „Technical Studies in the 
Field of Fine Arts” 1932, 1, s. 8–19, 69–81; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 201–208 [Anonymus 
Bernensis, De clarea]. 
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κομμίδι ἐν τῷ τριχοκοντύλῳ γράφε ὅπου βούλει)781. Kleistą zaprawę pod złoto można było 

przygotować również z dodatkiem ślimaczego śluzu, który dodatkowo zwiększał jej lepkość782: 

O tym, jak robić złote inicjały: Przejdź się wkoło i poszukaj ślimaka, zbierz jego – czyli ślimaka 

– śluz do muszli lub innego naczynia, jak chcesz. Posłuchaj przez chwilę, żeby dowiedzieć się, 

jak zebrać ten jego śluz. Kiedy znajdziesz go, podstaw mu pod nos podgrzany wosk, a wtedy 

wypuści swój śluz. Jeśli zaś nie masz wosku, podstaw mu pod nos coś innego, a wypuści swój 

śluz. Dołóż do niego sporo drobnego ałunu, połóż złoto na talerzyk, z niego zaś przełóż na 

obraz. Połóż ten jego śluz z ałunem na złoto i z całej siły ucieraj, a kiedy rozetrzesz, dodaj gumę 

aleksandryjską i wymieszaj, potem zaś pisz pędzlem. Jeśli chcesz, najpierw zrób litery przy 

pomocy farby sporządzonej z drewna brasilis, następnie pisz po tym złotem. I kładź czy to na 

obrazie, czy na ścianie, czy gdzie chcesz. Zrób w ten sposób, a zobaczysz, że będziesz pod 

wrażeniem. 

W powyższej recepcie, jak i w wielu innych, wskazano również, aby złoty tusz nakładać – trzeba 

przy tym zauważyć, że miał on dość gęstą, przypominająca pastę konsystencję i stąd też nie 

był łatwy w użyciu783 – na barwną zaprawę, która miała podkreślać barwę metalu. Polecano 

do tego tak zwaną lakę. 

 Określenie laka (λαχάς) jest wieloznaczne784. może bowiem oznaczać albo czerwony 

pigment sporządzany z drzewa zwanego βαρζίν lub βαρζόξυλον (Caesalpina sappan), albo 

żywiczną wydzieliną – wytwarzaną przez owady (Kerria lacca) żerujące na niektórych roślinach 

(m.in. Butea monosperma, Zizyphus mauritiana, Schleichera oleosa) – z której następnie 

przygotowywano pigment. Niekiedy jednak nie wskazywano wprost, co ma być użyte. Czasem 

 
781 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 56. 
782 περὶ νὰ ποι{η}ήσης κεφαλαια κ(αὶ) χρυσα: Γύρευσον καὶ εὕρε σαλίτην καὶ ἔπαρον τὸ πτύελον αὐτοῦ ἤγουν 
τοὺ σαλίτη. εἰς χιβάδα ἤ ἄλλον ἀγγεῖον ὅ θέλεις. σε μίαν ὥραν μαθεῖν τὸ πῶς ἐξεβάλην τὸ πτύελον αὐτοῦ 
ἄκουσον. ὅταν εὕρης αὐτὸν θὲς εἰς τὸ ὀρθούνην αὐτοῦ κηρίον. ἀναμένον. καὶ οὗτος ἀπολεῖ τὸ ἑαυτοῦ πτύελον. 
ἤ δὲ οὐκ ἔχης κηρίον βάλλε εἰς τὸ ῥουθούνι του ἄλλας καὶ οὕτως ἀπολεῖ αὐτοῦ [τὸν] «π»τύελον. καὶ θὲς εἰς 
αὐτὸ πολὴν ὀλίγην στίψιν, καὶ βάλλε χρυσάφην εἰς τὴν πλάκαν ἔξ ὼν βάνης εἰς τὸ κόνισμα. βάλε τὸ ἑαυτοῦ 
πτύελον μὲ τὴν στίψιν εἰς τὸ χρυσάφην καὶ τρίψον δυνατὰ, καὶ ὡσὰν τὸ τρίψεις βάλε καὶ κομίδη ἀλεξανδρινῶ 
καὶ ἀνακάτωσον, καὶ τότε γράφε μετὰ κονδιλίου ἤτι θέλης πρῶτον ποίει γράμματα μετὰ βαρζίου καὶ τότε γράφε 
ἐπάνω μὲ τὸ χρυσάφη. καὶ νὰ βάλλῃς εἰς κόνισμα ἤ εἰς τείχον ἤ ἄλλον ἤτοι θέλης. οὕτως ποῖει καὶ νὰ ἰδεῖς καὶ 
νὰ θαυμάσῃς. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 192–193. Por. Διονυσίου του εκ 
Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης…, 39, s. 29. 
783 Zob. W. Ślesiński, Techniki malarskie…, s. 209. 
784 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 91–92, 116–118; J. Hopliński, Farby i 
spoiwa…, s. 60–61. 
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zaś polecano mógł różne zamienniki, na przykład przygotowane z wykorzystaniem soku z 

bluszczu785. Pigment z drzewa βαρζίν można było uzyskać w następujący sposób786: 

Lakę trzeba przygotować w ten sposób: Zmiażdż drewno brasilis – zrób tak, żeby było niczym 

proszek – i włóż je wieczorem do mocnego octu, niech tak będzie przez całą noc. Rano zaś 

gotuj to w czystym naczyniu, aż zostanie jedna trzecia. Wówczas przefiltruj to przez tkaninę. 

Następnie znów przepłucz ten sam tygiel i włóż do niego tę zawartość, która się w nim 

podgrzewała. I niech się gotuje. A kiedy tylko się zagotuje, dodaj aleksandryjski ałun, gdy się 

to jeszcze gotuje. Potem dodaj też gumę – jeśli chcesz – kiedy tylko mieszanina stanie się 

letnia. 

Głównym celem procesu było uzyskanie czerwonego wywaru z egzotycznego drzewa, 

namoczonego i następnie gotowanego w occie, służącym jako kwasowy środek ekstrahujący. 

Dodatek w postaci ałunu – występującego pospolicie w przyrodzie jako minerał zwany 

ałunitem – miał zaś za zadanie stabilizować pigment787. W poniższej recepcie można z kolei 

przeczytać o nieco innej metodzie788: 

Inny sposób. Wyjaśnienie dotyczące laki: Zetrzyj dobrego drewna brasilis i połóż je na nowym, 

grubym lnianym płótnie: zetrzyj saraceńskiego ałunu i dodaj do drewna na płótnie, zrób z tego 

jakby woreczek ze sznurkiem. Następnie umieść w małym naczyniu białka z czterech jaj, trochę 

mleka figowego, słodką wodę oraz pół białka jaja. Gdy połączysz obie mieszaniny, chwyć 

 
785 Zob. Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 185 [Petrus de Sancto Audemaro (dubium), Liber de 
coloribus faciendis]; Medieval and Renaissance Treatises on the Arts of Painting, red. M.Ph. Merrifield, Mineola 
2018, 184, s. 147 (I wyd. London 1849). 
786 Ὀφείλει ποιεῖν τὸν λαχᾶν οὕτως: Κοπάνισον βαρζὶν καὶ ποίησον αὐτὸ ὥσπερ χνοῦν καὶ βάλε αὐτὸ εἰς δριμὺ 
ὄξος ἀφ’ ἑσπέρας καὶ ἔστωσαν ὁμοῦ τὰ ἀμφότερα δι’ ὅλης τῆς νυκτός. Τὸ πρωὶ δὲ ἕψησον αὐτὸ εἰς καθαρὸν 
ἀγγεῖον ἕως ἂν ἐναπομείνῃ τὸ τρίτον. Καὶ τότε σακέλισον αὐτὸ μετὰ πανίου. Καὶ πάλιν πλῦνον τὴν αὐτὴν χύτραν 
καὶ βάλε αὐτὸ ἐν αὐτῇ, ἤγουν εἰς ὅπερ ἑψήθη ἀγγεῖον. Καὶ ἂς βράσῃ. Ἀφ’ οὗ δὲ βράσῃ, βάλε στύψιν 
ἀλεξανδρινὴν ἔτι αὐτοῦ βράζοντος. Εἶτα βάλε καὶ κομμίδι ἐὰν θέλῃς, ἀφ’ οὗ γένηται χλιαρότερον. P. Schreiner, 
D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 61. 
787 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 56–57; P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische 
Tinten-, Tuschen- und…, s. 86–87. Zob. także Pedanii Dioscuridis Anazarbei…, 5.106.1–6; L. Brusati, Glossario, w: 
Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale, red. S. Baroni, Trento 
2012, s. 124–125. 
788 Ἕτερον. περὶ σκευασίας τοῦ λαχᾶ ἑρμηνεία: Τρίψον βαρζὶν καλὸν καὶ βάλε εἰς πανίον λινὸν καινούργιον, 
χοντροπάνι· τρίψε καὶ στύψη σαρακήνικην καὶ βάλε μετὰ τοῦ βαρζίου εἰς τὸ πανίον, καὶ ποίησον τοῦτο ὡς 
ἀπόδεσμα μετὰ σφηκώματος, εἶτα βάλε εἰς πινακόπουλον τεσσάρων ὠῶν ἀσπράδια, καὶ συκέας γάλα ὀλίγον, 
καὶ ὕδωρ γλυκύ, τὸ ἥμισυ τῶν ἄσπρων τῶν ὠῶν. Καὶ ἑνώσας ἀμφότερα κράτει τὸν ἀπόδεσμον τοῦ βαρζίου, καὶ 
κλῶθε αὐτὸ ἔσωθεν τῶν μιχθέντων ὑγρῶν ἐπὶ ὥραν ὀλίγην. Ποίει δὲ τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἀνὰ ἓξ φορὰς τὴν 
ἡμέραν. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 61. 
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mocno woreczek z drewnem i przez krótki czas wyciskaj z jego wnętrza wilgoć. Rób tak przez 

trzy dni, sześć razy dziennie. 

W tym przypadku wiórki z drewna nie były gotowane, ale przez kilka dni należało je 

ugniatać w mieszaninie z ałunu, białek jaj oraz soku figowego i wody, co ostatecznie dawało 

pigment ze spoiwem. Sok – z młodych pędów figowca (Ficus carica) – choć niezbyt lepki, 

dobrze nawilżał, dzięki czemu podczas malowania powierzchnia stawała się wolna od 

naprężeń. Nadto zwiększał elastyczność i powodował rozłożenie włóknistych części białka, 

dobrze więc nadawał się jako składnik farby789. W innym wariancie zaproponowano, by do 

ałunu, białek i soku dodać wina, po czym wszystko zostawić na słońcu: Zetrzyj dobrego drewna 

brasilis, dodaj białko jaja i zmieszaj je, dodaj też sok figowy oraz ałun w odpowiedniej ilości, a 

także wino najlepszej jakości, następnie dobrze to wszystko wymieszaj i niech postoi na słońcu 

przez dzień lub dwa (‹Τ›ρίψον βαρζόξυλον καλὸν καὶ λευκὸν ὠοῦ βάλε καὶ ἀνάμιξον μετ’ 

αὐτοῦ καὶ γάλα συκῆς καὶ στύψεως τὸ ἀρκοῦν καὶ οἶνον τὸν κάλλιστον καὶ ἀνάμιξον ταῦτα 

καλῶς, καὶ ποιησάτω εἰς τὸν ἥλιον ἡμέραν α W ἢ β W)790. 

Autor zastrzegł tam, że sposób ten jest dobry, o ile pracuje się szybko, w przeciwnym 

razie tak zrobiona farba szybko zgnije: O ile tylko chcesz natychmiast robić inicjały, jest to 

bardzo dobry [sposób]. Jeśli jednak [chcesz pracować] powoli, ta mieszanina [długo] nie 

wytrzyma i szybko zacznie źle pachnieć (Πλὴν ὅταν θέλῃς διασυντόμως κεφαλαιῶσαι βιβλίον 

ἔνι λίαν καλόν. Εἰ δὲ βραδέως, οὐ διαμένει, ὄζει γὰρ τάχιστα)791. Można dodać, że dotyczy to 

także poprzedniego przepisu, krótki termin przydatności wynikał zaś z obecności białka i soku. 

Wydaje się, że poniższa recepta przekazuje sposób na sporządzenie farby o dłuższym terminie 

przydatności792: 

 
789 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 84–85; J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 17. 
790 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 62. 
791 Tamże. 
792 Σκευασία βαρζίου, ἡ διὰ τοῦ ἡλίου: Λαβὼν βαρζόξυλον βαθὺν ξύσον αὐτὸ μετὰ ὑέλλου. Καυκίον οὖν γεμίσας 
ἀπὸ τούτου τρίμματα, βάλε εἰς ὑέλλινον ἀγγεῖον καινούργιον κρασίον τὸ κρεῖττον, καρτελούραν μίαν, ἢ ἀπὸ 
μονεμβασίου οἴνου ἢ ἀπὸ γραίγου ἢ κυπρίου, καὶ βάλε καὶ τὰ τρίμματα τοῦ βαρζοξύλου, καὶ κρέμμασον αὐτὸ 
κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ θέρους διημερεῦον εἰς τὸν ἥλιον. Ποιησάτω οὖν ἡμέρας ιε ́ καθεκάστην ἡμέραν ταράσσων 
αὐτὸ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας καὶ ἄλλοτε διὰ ξυλαρίου καθαροῦ. Εἶτα μετὰ τὰς ιε ́ ἡμέρας τρίψον στύψιν καλῶς 
καὶ ἐκβαλὼν πρότερον ἀπὸ τῶν τριμμάτων τὸ ἥμισυ στράγγισον καὶ ρίψον αὐτό. Ἀεὶ οὖν βάλλε ὀλίγην ὀλίγην 
στύψιν καὶ βλέπε καὶ δοκίμαζε αὐτό, βάφων (cod. βάφον) διὰ κονδυλίου. Ὅταν οὖν ἴδῃς ὅτι ἐγένετο καλόν, 
κοκκινόξανθον βαθύν, παῦσον τῆς στύψεως καὶ εὐθὺς κρέμασον αὐτὸ εἰς τὸν ἥλιον. Καὶ ποιησάτω ἡμέραν μίαν. 
Εἶτα λειώσας κομμίδιν ἀλεξανδρεωτικὸν τὸ ἀναλογοῦν (ὀλίγον δὲ χρήζει τὸ βαρζίν) βάλε μέσον. Ἀεὶ δὲ ἔστω ὁ 
ζωμὸς μετὰ τρίμματος. Tamże. 
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Przygotowywanie laki na słońcu: Weź ciemnego drewna brasilis i za pomocą szkła oskrob je. 

Napełnij pojemnik powstałymi wiórkami, a do szklanego naczynia – kartelury – nalej świeżego 

dobrego wina: albo z Monembazji, albo z Grecji, albo z Cypru. Następnie dodaj drewniane 

wiórki i zostaw tę mieszaninę w lecie tak, żeby cały dzień była na słońcu. Niech tak stoi przez 

piętnaście dni – a ty przemieszaj to dwa lub trzy razy dziennie czystym kijem. Po piętnastu 

dniach zetrzyj porządnie ałunu i najpierw wyjmij połowę wiórków wyciśnij i odłóż. I tak raz po 

raz dodawaj po odrobinie ałunu, patrz i sprawdzaj to, zanurzając pióro. A kiedy zobaczysz, że 

stało się dobre, czyli głęboko czerwonozłociste, przestań z ałunem i wystaw tę mieszaninę 

wprost na słońce. Niech stoi przez dzień. Potem rozpuść aleksandryjską gumę w odpowiedniej 

proporcji – drewno brasilis potrzebuje niewiele – i dodaj. Płyn niech zawsze zawiera wiórki. 

W tym przepisie nie ma żadnych łatwopsujących się składników. Intersujące jest zaś to, 

że wskazano, skąd powinno pochodzić wino. Bardzo zalecono to z Monembazji, z jednej strony 

jako synonim tego, co najlepsze, z drugiej zaś ze względu na złotą barwę793 – istotną w 

kontekście sporządzania farby pod pozłotę. Jeśli zaś chodzi o dwa pozostałe wina – greckie lub 

cypryjskie – to trudno o jakieś doprecyzowanie794. 

 Są też recepty, które zdają się sugerować sporządzanie pigmentu ze wspomnianej 

żywicznej wydzieliny. Można od razu zauważyć, że przepisy te nie są zbyt zróżnicowane, 

ponieważ w większości polecono ucierać lakę z dodatkiem ałunu oraz sody, a właściwie 

węglanu sodu (Na2CO3) lub wodorowęglanu sodu (NaHCO3) występujących w różnych 

minerałach. Ałun i soda służyły do wytrącenia pigmentu, który powstawał podczas gotowania 

przygotowanego z nich oraz laki roztworu795. Podstawowy skład jest następujący: Cztery 

eksagia laki, osiem kokkia sody i cztery ałunu, litr wody (Ἐξάγια δ W ὁ λαχᾶς, κοκκία η W τὸ νίτρον 

καὶ στύψη κοκκία δ W, νερὸν λίτραν α W)796, jeśli zaś chodzi o opis koniecznych czynności, 

czytamy797: 

 
793 Zob. G. Merianos, Oil and Wine in Byzantine…, s. 255–256. Zob. także Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α – 
Malvasia, red. Η. Αναγνωστάκης, Αθήνα 2008 (Οἶνον ἱστορῶ 5). Pierwsza wzmianka o tym rodzaju wina pojawia 
się dopiero w 1214 roku; zob. Η. Αναγνωστάκης, Ονομάτων επίσκεψη. Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α – 
Malvasia, w: Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α…, s. 104–107, 123. 
794 Na temat produkcji wina w Bizancjum zob. np. G.C. Maniatis, The Byzantine Winemaking Industry, „Byzantion” 
2013, 83, s. 229–274. 
795 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 117, 121. 
796 Tamże, s. 65. 
797 Εἴδησις τῆς τοῦ λαχᾶ σκευασίας: ῎Επαρον λαχᾶν ἐξάγια ιβ ́ καὶ πλύνας αὐτὸν καλῶς ἐκ τοῦ ρύπου στέγνωσον 
ἐν ἡλίῳ καλῶς. εἶτα λειοτρίβησον ὅσον ἐνδέχεται ἐν ἰγδίῳ καὶ οὕτως βαλὼν αὐτὸν ἐν χύτρᾳ καινῇ μετὰ ὕδατος 
τρέχοντος ἢ ὑετοῦ, λίτρας τρεῖς, βράσον μικρόν. Ἔχων δὲ τετριμμένον νίτρον ἐξάγιον ἓν καὶ στύψιν τὸ ἥμισυ 
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Wiedza na temat laki: Weź dwanaście eksagia laki i porządnie wypłucz z niej zanieczyszczenia 

i dobrze wysusz na słońcu. Następnie utrzyj ją – tak drobno jak to możliwe – w moździerzu i 

przełóż do nowego naczynia z trzema litrami wody bieżącej lub deszczowej i trochę podgrzej. 

Weź jedno eksagion roztartej sody oraz pół ałunu i dodaj razem do naczynia, a kiedy znowu 

trochę się podgrzeje, zdejmij i przelej tę mieszaninę do naczynia brązowego lub – w potrzebie 

– do ceramicznego, czyli po prostu do miski, a gdy tylko stwardnieje, wyjmij i potnij na takie 

kawałki, na jakie chcesz, wysusz na słońcu i zatrzymaj. Kiedy zaś chcesz, zetrzyj trochę, włóż 

na wieczór do wody – deszczowej lub bieżącej – a rano utrzyj, pisz i pomódl się za nas. 

Sporządzony w ten sposób pigment, by mógł zostać użyty do malowania, musiał zostać 

połączony ze spoiwem, którym mogła być guma: Zmieszaj razem lakę, gumę amonową oraz 

gumę [arabską] i pisz, jeśli chcesz (Ἕνωσον λαχᾶν, ἀμμωνιακὸν καὶ κομμίδι καὶ γράψον εἴτι 

βούλεις)798. Należy przy tym zauważyć, że ἀμμωνιακὸν może oznaczać zarówno gumę 

amonową, jak i jedną z soli amonowych (np. chlorek amonu, tzw. salmiak, NH4Cl), w 

powyższym kontekście obie substancje znajdują uzasadnienie, choć odpowiedniejsza wydaje 

się guma amonowa, która działałaby tu zarazem jako spoiwo, jak i lepka zaprawa pod 

pozłotę799. W jednej z recept wymieniono dodatkowy składnik w postaci nardu (Nardostachys 

wielkokwiatowy, Nardostachys jatamansi), z którego należało sporządzić wywar800: 

Inny sposób – według tradycji syryjskiej – przygotowywania laki: Weź trzy litry słodkiej wody, 

wlej do szkliwionego naczynia i dodaj sześć eksagia rośliny zwanej suna asafir [czyli nardu; 

 
τούτου ἔμβαλον ὁμοῦ ἐν τῇ χύτρᾳ, καὶ οὕτως ὡς βράσει πάλιν μικρὸν ἔκβαλον καὶ σακέλισον αὐτὸν ἐν χαλκῷ 
τινι ἀγγείῳ ἢ ἐξ ἀνάγκης ἐν ὀστρακίνῳ, ἁπλοῦν δὲ ὡς λεκάνη, καὶ οὕτως ὡς πήξῃ ἔκβαλον καὶ κατάτεμε αὐτὸν 
εἰς οἷα βούλεις τμήματα καὶ ξήρανον ἐν ἡλίῳ καὶ ἔχε. Ὅταν δὲ βούλῃς τρίψαι ἐξ αὐτοῦ, βάλε αὐτὸν ἀφ’ ἑσπέρας 
ἐν ὕδατι ὑετοῦ ἢ τρέχοντος καὶ τὸ πρωὶ τρίψας γράφε καὶ εὔχου ὑπὲρ ἡμῶν. Tamże, s. 63. 
798 Tamże, s. 65. 
799 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 63–64, 343–344; P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 88. Por. Item ad ipsum aurum ponendum: Accipe gummam Arabicam et 
distempera ut dictum est, accipies que moniaculum distemperatum cum aqua calida ad ignem et misces cum 
Arabica, distemperetur et liquefiat. Postea accipe gipsum et distempera cum glar<e>a oui et clarum misce cum 
moniaculo et Arabica; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 191 [Petrus de Sancto Audemaro 
(dubium), Liber de coloribus faciendis]; Medieval and Renaissance…, 195, s. 157. 
800 Ἕτερον, κατὰ τὴν Σύρων παράδοσιν, περὶ τοῦ λαχᾶ σκευασία: Λάβε ὕδωρ γλυκὺ ὡς λίτρας γ ́ καὶ βάλε εἰς 
τζουκάλι γανωμένο καὶ ἕνωσον μετ’ αὐτοῦ βοτάνιν λεγόμενον σουνὰ ἀσαφίρ, ἐξάγια ϛ ́, καὶ ἂς βράσωσιν 
ἀμφότερα ἕως ἂν νοήσῃς ἑψηθῆναι (ἐμψηθήναι cod.) τὴν βοτάνην καλῶς. Καὶ τότε σακέλισον τὸ ὕδωρ, καὶ 
ρίψας τὰ τζίπουρα τῆς βοτάνης (βοτάνην cod.) πλῦνον τὸ τζουκάλιν. Εἶτα βάλε εἰς τὸ σακελισθὲν ὕδωρ λαχᾶν 
καλὸν λίτραν μίαν, καθαρισμένον καλῶς καὶ τζακισμένον ὡς μέγεθος ἐρεβίνθου. Θὲς αὐτὸ εἰς ἀθρακιὰν καὶ 
ἕψε. Τάρασσον ἀνέτως καὶ ὅταν ἴδῃς ὅτι ἐγένετο κόκκινον βαλὼν σαρακήνικον στύψιν καὶ ἀφρόνιτρον οἷον 
βάλλουσιν εἰς τὸ ψωμίον, καὶ ἂς βράσῃ μετ’ αὐτὸν ὀλίγον, καὶ σακελίσας χρῶ. P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 64. 
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νάρδος], niech się ta mieszanina podgrzewa, aż zauważysz, że roślina porządnie się 

rozgotowała. Wtedy przefiltruj wodę, odrzuć resztki rośliny i wypłucz naczynie. Potem do tej 

przefiltrowanej wody wrzuć funt dobrej laki: porządnie oczyszczonej i pokruszonej na kawałki 

o wielkości ziaren ciecierzycy. Postaw to na węglowym ogniu i podgrzewaj. Spokojnie mieszaj, 

a kiedy zobaczysz, że stało się czerwone, wrzuć saraceński ałun i sodę – jaką dodają do chleba 

– niech się z tym trochę pogotuje, a potem przefiltruj i używaj. 

Z korzeni nardu zasadniczo wytwarzano aromatyczne olejki, w tym przepisie jego 

funkcja jest jednak niejasna. Być może uważano, że wzmoże on ekstrakcję pigmentu, nie ma 

jednak na to dostatecznych dowodów801. Mimo pewnych drobnych różnic, omówione tu 

recepty dotyczące przygotowywania tak zwanej laki są bardzo zbliżone, ponieważ zawierają 

takie same podstawowe składniki – w postaci laki, ałunu i sody – oraz polecają wspólne ich 

gotowanie. Uzyskany w ten sposób pigment wystarczyło rozetrzeć i zmieszać z wybranym 

spoiwem – na przykład gumą arabską – by sporządzić farbę pod pozłotę. 

 Co do zaś złota płatkowego, to w zachowanych receptach polecano kłaść je na: lace, 

bolusie, cynobrze oraz ochrze i tłustym mikstionie. Dobór zaprawy zależał od rodzaju 

podobrazia oraz warunków przechowywania, ponieważ niektóre metody złocenia nadawały 

się jedynie dla przedmiotów we wnętrzach. Jeśli chodzi o lakę, to w przypadku tej 

przygotowanej z drewna można wskazać następującą receptę802: 

Inna metoda wykonywania złotych liter: Zmieszaj gumę i czerwony pigment sporządzony z 

drzewa brasilis i pisz litery. Następnie połóż na nich płatek złota i starannie zetrzyj ten leżący 

przy literach płatek. Potem przetrzyj to zajęczą łapką, a zostaną złote litery. 

 
801 Zob. tamże, s. 117–118. 
802 Ἑτέρα μέθοδος εἰς τὸ ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ: Ἕνωσον κομμίδιν μετὰ βαρζίου καὶ γράψον γράμματα. Εἶτα 
τίθει ἐπάνω πετάλιον καὶ τρίψον τὸ πετάλιον ἐπικείμενον τοῖς γράμμασι καλῶς. Εἶτα ἀποσπόγγισον αὐτὰ διὰ 
ποδὸς λαγῶ καὶ ἐναπολειφθήσονται τὰ γράμματα χρυσᾶ. Tamże, s. 66. Por. Item ad ponendum aurum: Accipe 
brazilium nouiter distemperatum cum glarea oui optime fracta cum spungia uel aliter, et de ipso protrahe et 
pinge que uis in pergameno uitulino uel alio ubi ponere aurum uolueris, et statim aurum desuper pone et de 
cotho quasi non tangens imprime, dimittes que dimidium diem siccare uel per totum diem si uis. Postea accipe 
dentem cani<n>um et brunire incipias primum quidem suauiter ne totum dissipes, deinde forcius, postea tam 
fortiter ut frons tua sudore madescat. Et si aurum in pergameno de ariete ponere uolueris, addes parumper de 
gumma cinea, aliter gumma Arabica, que mirabilis est ad operandum in utroque pergameno, scilicet uitulino, 
arietino et capretino, sicut in sequenti declarabimus; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 190 
[Petrus de Sancto Audemaro (dubium), Liber de coloribus faciendis]; Medieval and Renaissance…, 192, s. 155. 
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Nie podano tu sposobu na przygotowanie samego pigmentu, ponieważ kwestię tę 

omówiono wcześniej803. Zaznaczono jedynie, by dodać do niego gumę, która posłuży zarazem 

jako spoiwo, jak i środek umożliwiający przyklejenie się złota do powierzchni liter. Ich 

czerwona barwa miała wzmagać barwę złocenia. W tym samym celu korzystano z farby na 

bazie pigmentu z żywicy: Inna metoda: Zmieszaj razem lakę, gumę amonową oraz gumę 

[arabską] i pisz, jeśli chcesz. Następnie – gdy powierzchnia nie jest mokra, ale i nie sucha – 

połóż płatek złota i niech dobrze wyschnie (Ἑτέρα μέθοδος: Ἕνωσον λαχᾶν, ἀμμωνιακὸν καὶ 

κομμίδι καὶ γράψον εἴτι βούλεις. Εἶτα δὲ μέσον ὑγροῦ καὶ ξηροῦ θὲς τὸ πετάλι καὶ ἄς 

στεγνώσῃ καλῶς)804. W obu przepisach metoda jest taka sama, jedyna różnica to pochodzenie 

czerwonego pigmentu użytego do zrobienia farby. Złoto kładziono również na zaprawie 

sporządzanej z glinki (βῶλος)805: 

Inny sposób dotyczący złotych liter: Rozetrzyj bolus jak cynober, następnie weź białko jaja, 

włóż do naczynia, dolej wodę i dobrze wymieszaj, zdejmuj pianę, aż zbierzesz całą. Potem weź 

wody z jajkiem i zmieszaj z bolusem. Następnie kładź, gdzie potrzebujesz, a kiedy wyschnie, 

znów połóż na ten bolus resztę jajka. Potem nałóż płatek złota, a kiedy wyschnie, pocieraj i 

poleruj kamieniem polerskim. 

Bolus to tłustawa glinka zawierająca tlenek glinu – między innymi od jego ilości zależy 

jej tłustość – lub glinokrzemiany. Może mieć różną barwę: białą, żółtą, brązową i zieloną, ale 

w kontekście złota nierzadko polecano tę czerwoną, czyli z dodatkiem tlenków żelaza806. 

Stosowano ją w technice zwanej złoceniem na pulmencie, odpowiedniej zwłaszcza dla 

przedmiotów drewnianych i przechowywanych we wnętrzach ze względu na brak odporności 

na wilgoć. Metoda ta umożliwia polerowanie – o czym też informują zachowane recepty – 

choć na tak położnej pozłocie można było uzyskać także efekt matowości. By bolus nadawał 

się jako zaprawa pod złoto, musiał być zmieszany ze spoiwem, w przytoczonej wyżej recepcie 

 
803 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 62. 
804 Tamże, s. 65. 
805 Περὶ χρυσογραμμίας ἕτερον: Τρίψον βῶλον ὥσπερ κιννάβαριν· ἔπειτα ἔπαρον τοῦ ὠοῦ τὸ λευκόν, καὶ θὲς 
εἰς ἀγγεῖον, καὶ βαλὼν ὕδωρ τάραξον καλῶς, καὶ ἐξάφρισον ἕως ὅτε νὰ ἐβγῇ ὁ ἀφρὸς ὅλος. Ἔπειτα βαλὼν ἀπὸ 
τὸ ὕδωρ τοῦ ὠοῦ, καὶ μίξον μὲ τὸν βῶλον. Εἶθ’ οὕτως θὲς ὅπου χρῄζεις, καὶ ἀφ’ ὅτου ξηρανθῇ, θὲς πάλιν ἐπάνω 
εἰς τὸν βῶλον ἀπὸ τοῦ ὠοῦ τὸ λοιπόν. Καὶ θέτε τὸν ἀέρα τὸν χρυσόν, καὶ ἀφ’ ὅτης ξηρανθῇ, ἐπανώτριβε (cod. 
ἐπάνω τρίβε) καὶ σθλίβωνε μὲ τὸ παρακόνιν. Tamże, s. 67; Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 
327. 
806 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 90–91; B. Guineau, Glossaire des 
matériaux de la couleur…, s. 152. 
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jest to białko jaja807. Szczególnie pożądanym rodzajem był bolus armeński (ἀρμένιος 

βῶλος)808: Inny sposób: Weź armeński bolus, klej skórny, gips i zmieszaj je. Następnie z całej 

siły porządnie rozetrzyj. Potem dobrze połącz te składniki i tak przenoś na kartę za pomocą 

pióra, niech dobrze wyschną, a wtedy kładź na to armeński bolus i nakładaj złoto, jak chcesz. 

Następnie zwilż to mokrym pędzlem, a gdy wyschnie, poleruj sardonyksem (Ἕτερον: Λαβὼν 

ἀρμένιον βῶλον καὶ πετζόκολλαν καὶ γύψον ἕνωσον αὐτά. Εἶτα τρίψον αὐτὰ καλῶς ὅσον ἔνι 

δυνατόν. Εἶθ’ οὕτως σύναξον αὐτὰ καὶ οὕτω διάβασον τὸ χαρτὶ μετὰ κονδύλι καὶ ἂς στεγνώσῃ 

καλῶς, καὶ τότε ἐπάνω βάλε ἀρμένιον βῶλον. Καὶ θὲς τὸ χρυσάφιν ὡς βούλεις. Εἶτα πότισον 

αὐτὸ νερὸν μετὰ κονδύλι καὶ ὅταν στεγνώσῃ στίλβωσον αὐτὸ μετὰ σαρδονυχίου)809. 

Poza wskazaniem konkretnego rodzaju glinki polecono również, by dodać gips i dobrze 

wiążący klej skórny810. W rezultacie powstawała pasta, którą kładziono cienkimi warstwami, 

uzyskując elastyczną zaprawę pod złoto, które następnie można było polerować. Należy 

jednak zauważyć, że w przywołanym przepisie przestawiono kolejność czynności, ponieważ 

najpierw należało nieco zwilżyć zaprawę – by stała się odpowiednio lepka – po czym położyć 

płatek złota, po przeschnięciu zaś polerować. Spoiwem dla pulmentu mogła być także guma: 

Inny sposób: Weź armeński bolus, gumę amonową, sok czosnkowy i gumę [arabską] – 

wszystkiego po równo. Dobrze rozetrzyj te składniki, a potem w ten sposób pisz. Kładąc zaś na 

to złoto, litery staną się złote (Ἕτερον: Λαβὼν ἀρμένιον βῶλον καὶ ‹ἀ›μανιακὸν καὶ σκορόδου 

ζωμὸν καὶ κομμίδιν, πάντα ἐπίσης. Τρίψον αὐτὰ καλῶς, εἶθ’ οὕτω γράφε. Βαλὼν οὖν ἐπάνω 

χρυσάφιν γίνονται γράμματα χρυσᾶ)811. Dodatek w postaci soku czosnkowego wzmacniał 

lepkość tak przygotowanej zaprawy, o czym dobrze wiedziano od starożytności812. Użycie go 

zalecono także w tej recepcie813: 

 
807 Zob. W. Ślesiński, Techniki malarskie…, s. 190–199. 
808 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 152. 
809 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 67. 
810 Zob. J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 21–22. Można zauważyć, że w niektórych receptach łacińskich zalecano 
kłaść złoto na zaprawie z gipsu i kleju oraz z dodatkiem albo żywicy zwanej smoczą krwią, albo białka jaja; zob. 
Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 189 [Petrus de Sancto Audemaro (dubium), Liber de coloribus 
faciendis]; Medieval and Renaissance…, 190–192, s. 153, 155. 
811 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 68. 
812 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 124; P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, 
s. 115; J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 48. 
813 Βόλον ἀρμένη ὡσὰν κουκὴν τρίψε τὸν βόλλον εἰς μάρμαρον τριψε τον δυνατὰ ἔχε ψαρόκολα ἀναλυμένην. 
ὡσὰν νερὸν καὶ στάζε εἰς τὸν βόλον ἔχε καὶ μέλι βρασμέν<ον> κοκινον καὶ σουρωνὲ τον ἀκριανη. καὶ στάξε 
ἐπάνω εἰς τὸν βόλον. καὶ δύο λουβία σκόρδα τὸν ζουμὸν τους ὅλα ἀντάμα τρίψον καὶ γράφε. ὅντε στεγνώσουν 
βάλλε τὸ μάλαμα. ἤ γουν ἀπὲ τὸ φύλλον ὅσον θέλης καὶ στηλβοσὲ τα. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής 
στο Βυζάντιο…, s. 195. 
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Glinkę armeńską, dość czerwoną, rozetrzyj na marmurze, rozcieraj energicznie, weź 

rozpuszczony – niczym woda – klej rybi i namocz w nim glinkę, weź też miód, dobrze zagotuj, 

przecedź to i zwilż tym glinkę. Także sok z dwóch ząbków czosnku razem z tym rozetrzyj i pisz. 

A kiedy przeschnie, kładź złoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj to. 

Tutaj lepkość oraz elastyczność pulmentu miał zapewnić rybi klej, miód oraz czosnkowy sok. 

Odpowiednią barwę dla pozłoty uzyskiwano też przez zastosowanie zaprawy z ochrą814: 

Kiedy zamierzasz wykonać złote litery ze złota płatkowego, zrób w taki sposób: energicznie 

zetrzyj z wodą ochrę i przełóż ją z marmuru do muszli. Następnie dodaj miękkiego kleju rybiego 

i zmieszaj dokładnie. A potem rób złote litery, jakie chcesz. Kiedy tylko zaś wyschną, weź białko 

jaja, włóż do szklanego naczynia, ubijaj je trzema lub czterema gałązkami figowca, aż 

całkowicie się rozbije i stanie jak woda. Następnie powlecz tym białkiem jaja zapisane litery i 

wprost na nie połóż płatek złota za pomocą kartki. A wiedz, że jeśli płatek nie przylega do 

całego inicjału, dociśnij go czystą bawełną, kiedy zaś litery ściemnieją i wyschną, poleruj 

hematytem albo kryształem górskim, albo sardonyksem, albo też psim zębem. 

Ochra (ὤχρα) stanowi nieorganiczny pigment zawierający tlenki glinu i krzemu, jej 

barwa zależy od zawartości tlenków żelaza: FeO(OH), tak zwany goethyt, decyduje o kolorze 

żółtym, a hematyt, czyli Fe2O3, o czerwonej815. Zmieszana z rybim klejem dawała barwną i 

elastyczną pastę, na którą można było kłaść złoto płatkowe. Pokryta nadto klejem z białka jaja 

zapewniała lepsze przyleganie pozłoty, która nadawała się także do polerowania. Tu wskazano 

ponadto, by przy przenoszeniu płatka złota posłużyć się kartką, która miała ułatwić to zadanie, 

kłopotliwe ze względu na znaczną delikatność złota płatkowego. W innej recepcie zaś zalecono 

posłużenie się jej czerwoną odmianą (μίλτον)816: Na temat wykonywania złotych liter: Gdy 

 
814 Ὅταν μέλλῃς ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ μετὰ πεταλίου, ποίησον οὕτως· τρίψον μεθ’ ὕδατος ἰσχυρῶς ὤχραν 
καὶ ἐκβαλὼν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μαρμάρου βάλε εἰς χηβάδα. Εἶτα βάλε ἰχθυόκολλαν χαυνὴν καὶ ἀνάμιξον αὐτὴν 
λεπτῶς. Καὶ ἔκτοτε γράψον ὅσα γράμματα βούλει. Καὶ ἀφ’ οὗ ξηρανθῶσιν ἔπαρον ὠοῦ τὸ λευκὸν καὶ βάλε εἰς 
ὕελον καὶ ἀνάδειρον αὐτὸ μετὰ τριῶν ἢ τεσσάρων κλωνίων συκῆς, ἄχρις οὗ δηλονότι λυθῇ καὶ γένηται ὡς ὕδωρ. 
Καὶ μετὰ τοῦτο σύρον ἐπάνω τῶν γραφέντων γραμμάτων τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ καὶ εὐθὺς τίθει τὸ πετάλιον μετὰ 
χαρτίου ἐπάνω εἰς τὰ γράμματα. Καὶ ἴσθι ἐὰν οὐδὲν πιάσῃ τὸ πετάλιον εἰς ὅλον τὸ κεφάλαιον ἐπικάθισον αὐτὸ 
μετὰ βαββακίου καθαροῦ καὶ μετὰ τὸ στυγνῶσαι καὶ ξηρανθῆναι τὰ γράμματα στίλβωσον αὐτὸ μετὰ λίθου 
αἱματίτου ἢ κρυοῦ ἢ σαρδονυχίου ἢ ὀδόντος κυνός. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- 
und…, s. 68. 
815 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 511. 
816 Zob. μίλτον δὲ παντοδαπὴν ὥστε εἰς τὰ ἀνδρείκελα χρῆσθαι τοὺς γραφεῖς· καὶ ὤχραν ἀντ’ ἀρρενικοῦ διὰ τὸ 
μηδὲν τῇ χρόᾳ διαφέρειν, δοκεῖν δέ. ἀλλὰ μίλτου τε καὶ ὤχρας ἐστὶν ἐνιαχοῦ μέταλλα καὶ κατὰ ταὐτὰ καθάπερ 
ἐν Καππαδοκίᾳ, καὶ ὀρύττεται πολλή. χαλεπὸν δὲ τοῖς μεταλλεῦσί φασιν εἶναι τὸ πνίγεσθαι·ταχὺ γὰρ καὶ ἐν 
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rozetrzesz czerwoną ochrę, pisz z gumą, a kiedy wyschnie, połóż na nią złoto i będzie błyszczało 

(Πρὸς χρυσᾶ ποιήσας γράμματα: Μί‹λ›τον λειώσας γράψον μετὰ κομμιδίου καὶ ξηρανθὲν 

σύρε ἐπάνω χρυσάφιν καὶ φανήσεται)817. W tym bardzo prostym przepisie guma jest zarazem 

spoiwem, jak i klejem pod złoto. Ochra zaś miała to podłoże odpowiednio zabarwiać. Zaprawę 

pod złoto płatkowe można było przygotować także z gipsu, skóry, oraz cynobru (κιννάβαρι, 

κιννάβαρις), który – jak laka lub ochra – miał zapewniać jej odpowiednią barwę818: 

O kładzeniu złota na kartę: Weź gips, gips „spieniony” – dokładnie rozetrzyj z wodą – oraz 

ciemną farbę i cynober. Rozetrzyj te składniki z wodą i potem niech wyschną na cegle, a kiedy 

będą suche, zetrzyj wszystko z wysezonowanym klejem skórnym – niech nie będzie nazbyt 

silny – następnie przefiltruj to przez delikatne lniane płótno, a potem dodasz najlepszej gumy 

arabskiej, trochę cukru, następnie zaś położysz to, gdzie chcesz, a kiedy wyschnie, zdrapiesz 

nożykiem starannie [nierówności] – jak w przypadku obrazu tablicowego – i wygładzisz 

wszystko pięknie, a następnie położysz złoto i przyciśniesz bawełną, potem zaś wypolerujesz i 

będzie piękne. 

Cynober to minerał składający się z siarczku rtęci (HgS), z którego uzyskuje się czerwony 

pigment, znany i używany od starożytności819. W tej recepcie występuje on w połączeniu z 

bliżej nieokreśloną ciemną farbą (μαῦρον). Pozostałe składniki to gips (γύψος), gips 

„spieniony” (ἀφρογυψιά) oraz klej skórny (πετζόκολλα). Niezbyt jasne jest, co oznacza słowo 

ἀφρογυψιά, z noty na marginesie rękopisu jednakże wynika, że może chodzić tu o tak zwane 

gesso sottile, czyli bardzo drobny gips używany jako ostatnia – najdelikatniejsza – warstwa 

zaprawy. Gips (CaSO4) zaś generalnie stanowił – połączony z wodą i glutynowym klejem – 

 
ὀλίγῳ τοῦτο ποιεῖν. βελτίστη δὲ δοκεῖ μίλτος ἡ Κεία εἶναι· γίνονται γὰρ πλείους. ἡ μὲν οὖν ἐκ τῶν μετάλλων, 
ἐπειδὴ καὶ τὰ σιδηρεῖα ἔχει μίλτον. Théophraste, Les pierres…, 51.5–52.6. 
817 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 68. Por. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια 
ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 191. 
818 Ὀγιὰ νὰ βάλῃς χρυσάφιν εἰς τὸ χαρτίν: Ἔπαρε γύψον, ἀφρογυψιά, τριμμένον ψιλὸν μὲ τὸ νερόν, καὶ μαῦρον, 
καὶ κιννάβαριν. Καὶ τρίψε τα μὲ τὸ νερόν, καὶ ἀπόκεις ἄφες τα νὰ στεγνώσουν εἰς βήσαλον, καὶ ὡσὰν 
στεγνώσουν, τρίψε τα ὅλα μὲ πετζόκολλα πολυκαιρισμένην, ἀμὴ δὲν ἔνε πολὺ δυνατή, καὶ ἀπέκει τα σείρωσε 
μὲ πανὶν λινὸν ψιλόν, καὶ τότε βάνεις καὶ ἄριστα μὲ γόμα ἀράμπικη καὶ βάνεις καὶ ὀλίγον ζαχάριν, καὶ ἀπέκει 
ἀλείφεις το ὅπου θέλεις, καὶ ὡσὰν στεγνώσουν, πάλιν τὸ ξεῖς μὲ τὸ μαχαιρόπουλον πιτήδια ὡσὰν τὸ εἰκόνισμα 
καὶ ἀβαλίρεις το πολλὰ ὄμορφα καὶ ἀπόκεις βάνεις τὸ χρυσάφιν καὶ πλακώνεις το μὲ τὸ βαμπάκιν, καὶ ἀπέκει 
τὸ μπουρνίρεις καὶ ἔνε ἔμορφος. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 69. 
819 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 129–131; B. Guineau, Glossaire des 
matériaux de la couleur…, s. 226; J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 157–158. Zob. także Pedanii Dioscuridis 
Anazarbei…, 5.94.1–3; Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, s. 37–38 [Περὶ ποιήσεως κινναβάρεως]. 
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istotny materiał na zaprawy, także pod złoto, które następnie można było polerować820. W 

tym przepisie lepsze przyleganie pozłoty zapewniał cukier oraz guma arabska. Warto także 

zauważyć, że wspomniano, iż tego rodzaju zaprawa jest stosowna również w malarstwie 

tablicowym. Nieco prostszy wariant przepisy z użyciem cynobru jest następujący821: 

Tak kładzie się złoto w sposób pewny: Weź cynober i niech zostanie rozprowadzony nie w 

wodzie, a w białku jaja. Następnie dodaj sok figowy, a ze względu na zapach tego mleka dorzuć 

też trochę szafranu. Potem weź bawełnę i ciągle ugniataj, żeby wszystkie składniki wymieszały 

się. Następnie można pisać. I niech będzie pozostawione, aż stwardnieje, tak że nie będzie się 

ścierało palcem. Potem złoto bierze się palcem, nakłada na tę powierzchnię i wygładza czystą 

bawełną. Tak też teraz [złoto] położone jest pewnie, a dzięki bawełnie błyszczy się. 

Tutaj spoiwo dla pigmentu stanowi białko jaja, a także sok figowy (γάλα συκῆς), który 

nie jest zbyt lepki, ale jego dodanie do białka sprawia, że łatwiej się ono rozprowadza, nie 

tworząc pęcherzyków822. Z kolei szafran (κρόκος; Crocus sativus) – polecony dla ukrycia 

przykrego zapachu psującego się mleka figowego – dawał także żółtą barwę823. Można także 

zauważyć, że niekiedy polecano kłaść złoto na zaprawę bez żadnego pigmentu: Inny sposób: 

Kiedy napisałeś za pomocą gumy amonowej, soku figowego i odrobiny [białka] jaja, połóż na 

tym gruby płatek złota, przetrzyj bawełną i poleruj hematytem (Ἕτερον: Μετὰ ἀμανι‹α›κὸ καὶ 

συκῆς γάλα καὶ λεπτὸν ὠοῦ γράψας, θὲς ἐπάνω βαρυπέταλον καὶ σπόγγισον μετὰ βαμβακίου 

καὶ στίλβωσε αὐτὸ μετὰ λίθου αἱματίτου)824. Omówione dotąd zaprawy łączy to, że nadawały 

się do polerowania pozłoty. Używano do tego przede wszystkim twardych kamieni, jak: 

hematyt825, sardonyks (odmiana agatu)826, kryształ górski827. Niekiedy polecano także psie 

 
820 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 103–104; B. Guineau, Glossaire des 
matériaux de la couleur…, s. 336, 363. 
821 Χρυσάφιον ἐν γράμμασιν οὕτω τίθεται ἀσφαλῶς: Λάμβανον κιννάβαρι καὶ λύεται ἀντὶ ὕδατος διὰ λευκοῦ 
ὠοῦ. Εἶτα ἐμβάλλεται γάλα συκῆς καὶ διὰ τὴν τοῦ γάλακτος ὀσμὴν προσεπιβάλλεται κρόκος ὀλίγος. Εἶτα 
ἐμβάλλεται βάμπαξ καὶ ἐκπιέζεται συνεχῶς ἵνα ταράττῃ τὰ ἐμβαλλόμενα. Ἔπειτα γράφεται. Καὶ ἐᾶται μέχρις ἂν 
παγῇ ὥστε μὴ διὰ τοῦ δακτύλου λύεσθαι. Καὶ τότε λαμβάνεται μετὰ τοῦ δακτύλου τὸ χρυσάφιον καὶ τίθεται καὶ 
ἐπάνω σύρεται βάμπαξ καθαρός. Οὕτω τοίνυν τίθεται ἀσφαλῶς, διὰ δὲ τοῦ βάμπακος καὶ λαμπρύνεται. P. 
Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 70. 
822 Zob. tamże, s. 100. 
823 Zob. tamże, s. 124; B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 630–631; L. Brusati, Glossario, s. 
134. Zob. także Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, s. 177 [Petrus de Sancto Audemaro (dubium), 
Liber de coloribus faciendis]; Medieval and Renaissance…, 165, s. 131. 
824 P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 70. 
825 Zob. B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 366. 
826 Zob. tamże, s. 641. 
827 Zob. tamże, s. 255. 
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zęby. Czynność ta wymagała ostrożności, ponieważ cienka pozłota mogła łatwo ulec 

pomarszczeniu lub rozerwaniu. Stąd też zwykle wskazywano, by po przeschnięciu powierzchni 

najpierw posłużyć się bawełną lub polerować poprzez miękką tkaninę. 

Choć w przywołanych receptach pojawia się złoto płatkowe, niekiedy – głównie przy 

zaznaczaniu fałdów szat, jak i innych detali, a także przy malowaniu ornamentów oraz 

inicjałów, czasem również teł – używano także złota sproszkowanego, na co wskazują między 

innymi badania, jakie nad bizantyńskimi manuskryptami przeprowadził Государственный 

научно-исследовательский институт реставрации w Moskwie (ГосНИИР)828. Było to jednak 

rozwiązanie kosztowniejsze, ponieważ wymagało znacznej ilości cennego metalu. 

Przygotowaną z niego pastę zwykle kładziono na podmalówkę o czerwonej barwie i 

polerowano, tworząc jednorodną i równą powierzchnię, przez co nie zawsze da się ocenić 

nieuzbrojonym okiem, czy mamy do czynienia ze złotą farbą, czy złotem płatkowym829. 

 Inny rodzaj zaprawy pod złoto to tak zwany mikstion (μουρδέντη, μουρδέντι, 

μουρδέντιον), czyli tłusty werniks z oleju i żywicy. Jako że przez dłuższy czas pozostaje miękki 

i elastyczny, położona na nim pozłota nie może być polerowana. Jest to technika trwała i 

odporna na wilgoć, dlatego też może być stosowana na przedmiotach przechowywanych na 

zewnątrz i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Mikstionem mogą być powlekane 

wszystkie suche podobrazia, na przykład: drewno, pergamin, płótno, metal lub kamień830. 

Recepty na jego sporządzenie zapisano w Hermenei z klasztoru świętego Pantalejmona831: 

 
828 Zob. И.П. Мокрецова, М.М. Наумова, В.Н. Киреева, Э.Н. Добрынина, Б.Л. Фонкич, Материалы и техника 
византийской рукописной книги, Москва 2003, s. 11–13. W książce zawarto także katalog 22 omawianych 
rękopisów, w którym zawarto najważniejsze na ich temat informacje o charakterze technicznym i 
kodykologicznym; s. 95–193. 
829 Zob. tamże, s. 47–48. 
830 Zob. W. Ślesiński, Techniki malarskie…, s. 201–205; B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 475–
476. 
831 Ἐρμεινεία τοῦ μουρδέντη: Συργγὸν οὑγγία μία ψιμίθιον ὁγγία (μίαν;) γιάριν ἐξαγιν. α΄. ὅστρακον. ἐξαγια. Ѓ. 
ὅχραν ψιλὴν ἐξαγιον α’. Ταῦτα τρίψας πάντα καλῶς. μετὰ ληνελίου εἰς μάρμαρον, εἶτα συνάξας αὐτὰ ἀπὸ τοῦ 
μαρμάρου. καὶ ἐμβαλὼν αὐτὸ εἰς πινάκιον ὅσον γὰρ ἕνει τὸ χρῶμα τῆς κατάμιγῆς μετὰ τοῦ τριβέντος [[αὐτης]] 
σὺν αὐτῶ λυνελίου ἕτερα μέρη .δ’. τα τρία λινέλιν καὶ τὸ ἕν βερονίκη, καὶ ἀναδούσας αὐτὰ ἐπὶ πολλὺ ἕως οὐ 
τζηπωθεῖ ἕνι καλὸν, καὶ ποίει ἔιτι δ΄ἀν βούλει. χρύσον εἰς τοίχον ἤ εἰς πέτραν. ἤ εἰς πορὴν <γ>ὑψομένον. ἤ εἰς 
φεγγία. ἤ εἰς πετζὴ καὶ ὅπου βούλει, χρύσον μάρμαρον ἔντὸς ἤ εκτὸς ἤ σποίτιον ἔξω. εἰς τὸν ἀέρα πρῶτον 
πότισον αὐτὸ λινέλιν μίαν φορὰν καὶ. ἄφες αὐτὸ νὰ στεγνώσει ἡμέρας .γ’. ἤ πλέον ἤ ἔλα«ττ»ο. ὡς καθὼς εἰδῆς 
αὐτὸ. εἶτα ἀλείψας αὐτὸ τὸ κολιτικὸν. ἥτοι μουρδέντη. καὶ ἄφες αὐτὸ τοῦ στεγνῶσαι. Καὶ χρύσον{ή} αὐτὸ 
ἀπάν«ω» ἀλώην καὶ ληνέλη καὶ ἀχαμνὸ βερονίκη. ὁμοίως καὶ εἰς πορὴν. μόνον τὸ πορὴν. ἡ [= εἰ] μὲν «ἕν»ι ἔξω 
ποίησον αὐτῶ ὡς καὶ τὸ μάρμαρον: ἡ δὲ ἕνι ἀπέσω [= ἐντὸς] μετὰ κόλας καὶ γύψον «ὁ»μοίως καὶ εἰς χάλκωμα 
καὶ εἰς σίδηρον, καὶ εἰς μόλυβδον, καὶ εἰς πετζὴ ὥσπερ καὶ τὸ μάρμαρον. τὸ δὲ πανὶ πότισον πρῶτον εἴτα 
πότησον αὐτῶ κόλαν ἀχαμνὴ. εἰς ὅσο μέλι δια να πέση τὸ χρυσάφιν, εἶτα ἄληψον: τὸ κ<ολιτικ>ὸν. ἤτοι 
μουρ<δ>έντι ὅταν δὲ στεγνῶσει ὡστε νὰ δέχεται τὸ δακτυλὸν σου νὰ κολῇ καὶ τότε βάλε τὸ χρυσάφιν. Κ.Μ. 
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Objaśnienie dotyczące mikstionu: Zbierz jedną uncję bieli ołowianej, jedno eksagion 

grynszpanu, trzy eksagia muszli oraz jedno eksagion drobnej ochry. Wszystkie te [składniki] 

porządnie rozetrzyj na marmurze z [dodatkiem] oleju lnianego. Następie zgarnij je z marmuru 

i przełóż tę [mieszaninę] na talerzyk. Ile powstało tej roztartej farby z tej mieszaniny, [tyle weź 

i połącz] z nią cztery kolejne części oleju lnianego. Trzy [części] oleju lnianego i jedną [część] 

werniksu [czyli żywicy], mieszaj je długo, aż dobrze połączą się w jedno, i rób, co chcesz. 

Nakładaj pozłotę na murze albo na kamieniu, albo na wapieniu, albo na świetle [i.e. na 

zewnątrz], albo na skórze i gdy chcesz, złoć marmur: zewnątrz czy na zewnątrz lub poza 

pomieszczeniem. Najpierw na powietrzu zwilż go jeden raz lnianym olejem. Zostaw go na trzy 

dni – albo dłużej, albo krócej – żeby wysechł. Kiedy poznasz to [i.e. że wysechł], nasmaruj go 

tym klejem, czyli mikstionem, i zostaw do przeschnięcia. Następnie kładź złoto na aloes, olej 

lniany i niezbyt gęsty werniks. Tak samo [postępuj] przy porowatym kamieniu – tylko 

porowatym. Jeśli zaś na zewnątrz, zrób to jak na marmurze, a jeśli wewnątrz: z klejem i gipsem, 

tak samo też na miedzi albo na żelazie, albo na ołowiu, także na skórze tak samo jak na 

marmurze. Co do tkaniny, najpierw zwilż, następnie posmaruj ją rzadkim klejem. Do [tego], ile 

[chcesz] miodu, żeby nakładać złoto, potem zaś nasmaruj jeszcze klejem, czyli mikstionem. 

Kiedy zaś przeschnie, tak że palec twój przyjmuje, żeby kleić [i.e. sprawdź palcem, czy 

powierzchnia jest odpowiednio lepka], wtedy też kładź złoto. 

Podany przepis generalnie składa się z pokostu, czyli oleju lnianego z dodatkiem 

różnych sykatyw – w tym przypadku to przede wszystkim biel ołowiowa i grynszpan832 – oraz 

żywicy, a także pigmentu zapewniającego odpowiednią barwę833. Taką rolę mógł pełnić sok 

roślin aloesowatych, bywa on bowiem także czerwonawobrązowy, w związku z czym był 

dodawany również przy przygotowywaniu barwnych werniksów834. Opis jest jednak niezbyt 

dokładny, brakuje bowiem informacji o tym, że olej do mikstionu powinien być gotowany, a 

więc poddany polimeryzacji cieplnej – bądź świetlnej, polegającej na wystawieniu go na kilka 

 
Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 184–186. Por. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης…, 69, s. 42; 70, s. 42–43. 
832 Rękopis ten zawiera także recepty na przygotowanie bieli i grynszpanu. Zob. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια 
ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 188–189. Por. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης…, 42, 
s. 30 [grynszpan]; 44, s. 31 [biel ołowiana]. 
833 Zob. J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 37–39; B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 743. 
834 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, przyp. nr 456, s. 161–162; P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische 
Tinten-, Tuschen- und…, s. 87; B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 53. 
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dni na bezpośrednie działanie słońca – dzięki której stawał się szybciej schnący835. Mimo 

niestarannego zapisu, najistotniejsze kwestie zostały wyłożone prawidłowo: składniki, rodzaje 

powierzchni i miejsca, gdzie może być stosowany mikstion. Pewnym uzupełnieniem jest 

kolejna recepta z tego samego rękopisu, w której zaznaczono, że olej musi być podgrzany836: 

Drugie objaśnienie: Podgrzany olej lniany umieść na płycie, także biel ołowianą i minię oraz 

trochę drobnej ochry, jak i muszlę i grynszpan – utrzyj te [składniki] porządnie, aż [będą miały] 

delikatną [konsystencję]. Dodaj werniksu – ile chcesz, żebyś rozpuścił – rozpuszczaj przez 

godzinę. [Weź] pojemnik, żeby pomieścić z tym drugim. Zwilż winem mur na zewnątrz – i gdzie 

tylko chcesz. 

Złocenie na zaprawie w formie mikstionu wykorzystywano między innymi przy 

freskach. Stosowanie go potwierdziły, by przywołać tylko jeden przykład, badania w 

datowanym na około 1100 rok kościele Panagi Phorbiotissy (Παναγία Φορβιώτισσας) w 

cypryjskim Asinou. Zachowane tam malowidła pochodzą z wielu faz (1105–1106; po 1115; ok. 

1180; po 1227; lata 40. XIV w.; 1332–1333). Od końca lat 90. zespół pod kierownictwem 

Annemarie Weyl Carr i Andréasa Nicolaïdèsa prowadził nad nimi prace badawcze, które objęły 

także kwestie techniczne, nie ograniczono się przy tym do obserwacji in situ, ale także 

wykonano analizy laboratoryjne, dzięki którym ustalono między innymi skład gruntów pod 

freski oraz pigmentów, jak też zapraw pod pozłotę – której charakter również 

zweryfikowano837. 

Użyte do złocenia materiały okazały się zróżnicowane. W malowidłach w naosie i bemie 

z lat 1105–1106 posłużono się płatkami ze stopu złota i srebra – być może naturalnie 

występującym w przyrodzie electrum. Zostały one położne na warstwie mikstionu i ochry. 

Podobną metodą zidentyfikowano w przedstawieniu świętego Jerzego z końca XII wieku, tu 

jednakże zawartość srebra była wyższa (55:45), a warstwa mikstionu dość gruba. Z kolei w XIV-

 
835 Zob. J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 33–34, 37. Zob. także Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης…, 28, s. 21. 
836 Ετέρα ἐρμεινεία: Ληνέλη μησοψιμένω βάλλ«ε» εἰς πλάκαν καὶ ψιμίθη καὶ μἠνεον: καὶ ὅχραν ψιλὴν ὀλίγην. 
καὶ ὠ(ή α;)στράκει καὶ βαρδαράμον καὶ τρίψον αὐτὰ καλῶς ἐὰν γοῦν ἔνι ἀχαμνῶ. βάλε δαμή βερ«ο»νίκη. εἰς 
ὅσον θέλεις νὰ καταναλῶσεις. νὰ τὸ φθείρῃς τῆς ὤρας. καὶ τὸ ἀποθυκάρην, να «στέκ»εται μετὰ τοῦ ἑτέρου. καὶ 
οἶνοπότει εἰς τεῖχον. καὶ φεγγία. καὶ ἤτοι ἀλον θέλης. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, 
s. 186. 
837 Zob. Asinou across Time. Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus, red. A. 
Weyl Carr, A. Nicolaïdès, Washington 2012 (Dumbarton Oaks Studies 43), zwł. A.-M. Talbot, Preface, w: tamże, 
s. IX; A. Weyl Carr, Introduction, w: tamże, s. 1–10; I. Kakoulli, M. Schilling, J. Mazurek, The Murals of the Panagia 
Phorbiotissa. A Technical Examination, w: tamże, s. 313–359. 
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wiecznych freskach w naosie oraz w narteksie (datowanych precyzyjnie na l. 1332–1333) 

znaleziono cynę powleczoną złocistym werniksem838. Posłużyła ona do wykonania wypukłych 

nimbów839. Mikstiony zaś przygotowano z oleju lnianego – we wspomnianym wizerunku 

świętego Jerzego nie wyklucza się także obecności oleju z orzechów włoskich840. Wyniki tych 

badań zasadniczo są zbieżne z przekazami źródłowymi. 

Można zauważyć, że w najstarszych malowidłach wykorzystano złoto płatkowe 

sporządzone z naturalnego stopu złota i srebra, dla którego zaprawę stanowił mikstion na 

bazie oleju lnianego. Korzystano tam również z ochrowej podmalówki. Z kolei w późniejszych 

freskach użyto imitacji pozłoty w postaci kawałków cyny pokrytych werniksem. Zastosowano 

je w reliefowych nimbach, co zaś istotne, technika ta była częsta na Zachodzie, ale w 

bizantyńskich freskach natrafiono na nią po raz pierwszy – wskazuje się więc tu na wpływy 

malarstwa zachodniego841. 

Inną metodą, którą autor uznał za szczególnie odpowiednią do nakładania wąskich 

kawałków złota płatkowego (οἰνοκοπία) – używanych na przykład przy wykonywaniu 

modelunku chryzograficznego – jest kładzenie pozłoty na odpowiednio przygotowany klej 

czosnkowy. Składa się on z soku czosnkowego, gumy aleksandryjskiej oraz bieli ołowianej, 

gdzie sok i guma zapewniały lepkość, biel zaś miała przyspieszać wysychanie tak 

przygotowanego kleju842: 

O kleju do złotych kresek: Sok czosnkowy, gumę aleksandryjską oraz biel ołowianą zetrzyj z 

octem, a sok czosnkowy niech przeważa, przełóż [następnie] do naczynia. Niech zgęstnieje, a 

gdy chcesz sporządzić obraz, weź nieco – ile ci potrzeba do pracy – tamtej gęstej mieszaniny i 

przełóż do muszli. Dodaj wodę i ucieraj to swoim palcem, a kiedy się rozpuści, rób linie na 

obrazie, jeśli chcesz. Kiedy zaś dobrze przeschnie, nieco posmaruj klejem i nałóż palcem złoto. 

 
838 Zob. tamże, s. 332–334, 344, 357. 
839 Zob. tamże, s. 330–332. 
840 Zob. tamże, s. 334, 340, 357, 358. 
841 Zob. tamże, s. 344–345. 
842 Περὶ τοῦ <κο>λητικοῦ τῆ οἰνοκοπίας: Σκορδόζουμον καὶ κομήδη ἀλεξανδρινὸ, καὶ ψιμίθη τρίψον αὐτὰ μὲτὰ 
ὅξους, καὶ ἀς «πλ»εονάζῃ τὸ σκορδόζουμον καὶ θέστα εἰς ἀγγεῖον. καὶ θέλει πίξει καὶ ὅταν θέλης νὰ 
εἰκονοπήσεις εἰκόνισμα. ἔπαρον ὀλίγον ὅσον σοὶ ποιεῑ χρία ἀπὲ τὸ πικτὸν μίγμα ἐκεῑνον, καὶ θέτε εἰς κογχίλα. 
καὶ βάλλε ὕδωρ καὶ τρίψον αὐτὰ μετὰ τοῦ δακτύλου σου καὶ θέλη λύσει καὶ «ο»ἰνοκοπᾶ εἰς «εἰ»κόνα εἴτι θέλης. 
καὶ ἄς στεγνώσει καλὰ ἠδὲ κολῆ ὀλίγον θέτε τὸ χρυσαφην μετὰ τοῦ δακτὐλου σου. καὶ πλακωνέ τω ἕως οὖ νὰ 
στεγνώσει. καὶ ὅταν στεγνώσει τρίψον αὐτὰ μεταχει κονδίλου ἤ μὲ βαμπάκιν. εἰδὲ καὶ ξυρανθῆ καὶ οὐδὲν 
κωλήσει τὸ δακτυλὸν σου χουχουλιζὲ το καμπόσω. Κ.Μ. Βαφειάδης, Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο…, s. 
187–188. Por. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης…, 27, s. 24. 
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Przyciskaj, aż podeschnie, a kiedy przeschnie, przetrzyj pędzlem lub bawełną. Jeśli zaś 

przeskrobiesz i twój palec w ogóle się nie przykleja, mocno nachuchaj. 

W kontekście wykonywania modelunku chryzograficznego warto przywołać dotyczące 

go badania przeprowadzone przez Lucy J. Wrapson843. Autorka objęła nimi 13 ikon ze zbiorów 

klasztoru św. Katarzyny na Synaju oraz jedną przechowywaną obecnie w kościele San Niccolò 

al Carmine w Sienie. Większość z nich jest XIII-wieczna, jedna z wieku VII, inna zaś z około 

1175–1200, znaczna ich część łączona jest jednakże ze środowiskiem krzyżowców. 

Zastosowano w nich zróżnicowane metody tworzenia modelunku chryzograficznego, co 

kontrastuje z dziełami z XIII- i XIV-wiecznymi dziełami italskimi – Wrapson bowiem zajmowała 

się także nimi – gdzie zasadniczo wykorzystano metalowe płatki i mikstion844. 

Interesujący przykład stanowi przedstawiająca Przedwiecznego (il. 57) najstarsza z 

uwzględnionych ikon. Została ona wykonana w technice enkaustycznej, a chryzograficzny 

modelunek na szacie – którego zarys wcześniej wyryto – powstał poprzez nałożenie złota 

bezpośrednio na wosk: albo uprzednio nieco rozmiękczony, albo powleczony niewielką ilością 

mikstionu. Z kolei pozłotę w tle za mandorlą położono wprost na gipsowym gruncie – 

impastowa powierzchnia, jaką tworzą woskowe farby, nie byłaby do tego odpowiednia – i 

wypolerowano na wysoki połysk845. Na części ikon znajduje się chryzograficzny modelunek na 

szatach, składa się on z odpowiednio przyciętych płatków złota przyklejonych za pomocą 

cienkiej warstwy mikstionu o ochrowej barwie (być może jest to dokładnie ten pigment). Tła 

zaś wykonano ze złota płatkowego i położono na zaprawie umożliwiającej polerowanie, na 

pewno więc nie na mikstionie. Przykładem jest ikona z archaniołem Michałem i mnichem 

donatorem (il. 79). 

Szczególnie wyrafinowany modelunek chryzograficzny prezentuje ikona Zwiastowania 

(il. 13). Jej tło wypolerowano, przy czym wyraźnie odznaczają się na nim nimby, segment nieba 

oraz wychodzący z niego promień, chryzografia na szatach za zaprawę ma mikstion. Złoto zaś 

uprzednio przycięto, przy czym poszczególne elementy są niezwykle drobne. Tworzą one 

skomplikowany rysunek na szacie i skrzydłach archanioła Gabriela846. Największe 

zróżnicowanie technik złocenia dotyczy jednakże przedstawień łączonych ze środowiskiem 

 
843 Zob. L.J. Wrapson, Techniques for Chrysography in Thirteenth-Century Panel Painting, w: J. Folda, Byzantine 
Art and Italian Panel Painting…, s. 247–279. 
844 Zob. tamże, s. 258–279. 
845 Zob. tamże, s. 249, 258–259 (il. 3). 
846 Zob. tamże, s. 260–261 (il. 9A–9C). 
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krzyżowców. Oprócz omówionych metod zawierają one także: złote tła i nimby z odciśniętymi 

wzorami, modelunek w formie sgraffitowej, przycięte kawałki złota położone na płatku innego 

metalu (być może cyny), a także imitacje pozłoty za pomocą złocistego werniksu. 

W Bizancjum znane były różne sposoby na przygotowanie zarówno tuszu ze 

sproszkowanego złota, jak i zaprawy pod złoto w płatkach. Część z tych metod sięga 

starożytności, następnie zaś była przekazywana tak przez źródła z kręgu bizantyńskiego, jak i 

zachodniego – dla znacznej część omówionych przekazów można wskazać odpowiedniki w 

tekstach łacińskich. Warto jednak zaznaczyć, że część składników proponowanych w 

receptach spisanych w języku greckim, zdradza śródziemnomorskie środowisko ich powstania, 

na przykład: sok figowy, wino (z Monembazji, Grecji i Cypru), olej z oliwek, purpurowy jedwab, 

bawełna, miseczki z Konstantynopola847. 

 Już w starożytności znano rozmaite sposoby na uzyskanie imitacji pozłoty. Sporo 

przepisów na sporządzanie barwiących „kąpieli” dla przedmiotów metalowych zawarto 

również w Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς (m.in.: 13, 14, 25, 30, 35, 48, 50, 

55)848, choć zasadniczo nie odnoszą się one wprost do malarstwa. W jego kontekście zwykle 

pojawiają się werniksy o złocistej barwie, którymi można było powlekać inne metale, albo też 

tusze przypominające swym kolorem cenny metal. W pierwszym przypadku można było 

przygotować następującą mieszaninę849: 

Tak wykonuj złoty lakier: Olej lniany, żywica, aloes i szafran. Umieść olej lniany w jednym 

(ceramicznym) naczyniu, w innym zaś żywicę, a kiedy się zagotują, zmieszaj je. Następnie dodaj 

do tego aloes i szafran, jeśli znów odpowiednio to zagotujesz, stanie się przydatne. Na powrót 

wszystko rozetrzyj w moździerzu. 

Bardzo podobny przekaz znajdujemy w innym rękopisie850: 

 
847 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 12–13. 
848 Zob. Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, 13, s. 325; 14, s. 325–326; 25, s. 328; 30, s. 329; 35, s. 
330; 48, s. 334; 50, s. 335; 55, s. 336. Zob. także S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 66–70. 
849 Τὴν χρυσαλοιφὴν οὕτως: Λινέλαιον καὶ ρητίνην καὶ ἀλόην καὶ κρόκον. Καὶ τὸ μὲν λινέλαιον βάλε εἰς μίαν 
χύτραν καὶ τὴν ρητίνην εἰς ἄλλην, καὶ ὅτε βράσωσιν ἕνωσον αὐτά. Εἶτα βάλε ἔνδον τούτων τὴν ἀλόην καὶ τὸν 
κρόκον καὶ ἱκανῶς πάλιν βράσας αὐτὰ γένηται εὔχρηστος. Πάλιν ἅπαντα κοπάνισον εἰς ἰγδίν. P. Schreiner, D. 
Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 72. Por. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής 
τέχνης…, 33, s. 26. 
850 Περὶ τὸν (sic) χρυσαλοιφὴν ἣν καὶ χρυσοπέτζιν κοινῶς λέγουσιν: Ἔπαρον λινέλι καὶ ρητίνη ἤτοι ρετζίνι καὶ 
βράσον τὸ λινέλι [cod. ληνένελι], χώρισον εἰς χύτραν, καὶ χώρισον τὴ ρητίνη εἰς ἄλλην χύτραν, καὶ ὅταν βράσῃ 
καλῶς ἕκαστον αὐτῶν, ἕνωσον αὐτὰ ὁμοῦ τὰ δύο εἰς τὴν μίαν χύτραν καὶ τότε ἔχε ἀλόη καὶ κρόκον τριμμένα 
καλὰ καὶ βάλε καὶ αὐτὰ ἔσω εἰς τὴν χύτραν αὐτὴν καὶ ἂς ὁμοφωτοῦν ἤγουν νὰ βράσουν καλὰ τὰ τέσσαρα ταῦτα, 
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O złotym lakierze, zwykle zwanym „złotą skórą”: Weź olej lniany i żywicę, zagotuj olej i oddziel 

go w jednym naczyniu, a żywicę w innym, a kiedy każde z nich się dobrze zagotuje, zmieszaj je 

razem w jednym naczyniu, weź dobrze starte aloes i szafran i dodaj do tamtych składników, 

niech się na jednym palenisku wszystkie dobrze gotują, następnie przełóż je do moździerza i 

rozcieraj starannie. A potem masz do użycia, więc nakładaj. 

Przygotowany według powyższych wytycznych tłusty werniks miał złocistą barwę i mógł zostać 

wykorzystany do powleczenia srebrnej lub cynowej folii, nadając im pozór pozłoty851. Podobne 

sposoby na sporządzenie takiego werniksu znajdujemy później w Hermenei Dionizjusza z 

Furny852. Jeśli zaś chodzi o „złoty” tusz, to można było wykonać go w sposób następujący853: 

Przygotowanie złotych liter bez złota 

Jedną uncję jaskółczego ziela, zwanego amiantem. 

Jedną uncję jasnej żywicy. 

Jedną uncję palonej żywicy. 

 
καὶ τότε βάλε αὐτὰ εἰς ἰγδοκόπανον καὶ δεῖρε τα καλὰ καὶ καλά. Καὶ ἔχε εἰς χρείαν καὶ ἄλειφε. P. Schreiner, D. 
Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 73. 
851 Por. ἄλλον: λάβε κασσίτερον καὶ θὲς εἰς χωνίον εν τῇ πυρᾷ· καὶ ὅταν λυθῇ, χῦσον αὐτὸ εἰς χύλον πηγάνου· 
καὶ κάμνη ἀγάπῃ·ὁ νοῶν νοείτω (Inny sposób: Weź cynę, włóż do tygla na ogniu, a kiedy się stopi, wlej ją do 
wywaru z ruty i niech ci się pracuje z przyjemnością: bystry zrozumie); M. Martelli, Byzantine Alchemy in Two 
Recently…, s. 112. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χαλκὸν ὥσπερ χρυσὸν: Λαβὼν θουθείαν μέρη γʹ, κούρκουμα μέρος αʹ, 
σταφίδας καὶ ἰσχάδας πυρροὺς καὶ μέλι καὶ κουκουκία καθαραστὰ μέρος αʹ, ἀμυγδάλων τὸ ἔσω φλοῦν, 
γλυκόριζον, κρόκον ὠοῦ, καὶ ζαφρὰν μέρος αʹ, χολὴν πυρροῦ βοὸς ξηρὰν μέρος αʹ, τρίψον τὴν θουθείαν, ὡς 
τρίβουσιν τὴν κιννάβαριν μετὰ ἐλαίου, καὶ ποίησον ὡς πηλῶδες. Καὶ τότε τρίψον τὰ ἄλλα εἴδη, καὶ ἕνωσον· καὶ 
λαβὼν χαλκὸν � γʹ, καὶ σφύρισον λεπτῶς ἐν τῇ ἀκμωνῇ, καὶ ἀνάδευσον τὰ εἴδη· καὶ θὲς ἐν τῇ χώνῃ, καὶ κλεῖσον 
μετὰ πηλοῦ τὴς τέχνης, καὶ θὲς ἐν τῷ πυρὶ, καὶ φύσα μετὰ μηχανῆς καλῶς, καὶ ὡς βράζει πλεώτερον, καὶ βάνης 
καὶ ἀπὸ τὰ εἴδη ταῦτα, τοσοῦτον γίνεται καλλίων ὥσπερ χρυσός (O robieniu miedzi jak złoto: Weź trzy części 
tlenku cynku, jedną część kurkumy oraz po jednej części rodzynek, suszonych czerwonych fig, miodu, 
oczyszczonych monet, wewnętrznej [warstwy] kory migdałowca, lukrecji, żółtka jaja, szafranu, jak i jedną część 
suszonej czerwonej wołowej żółci, utrzyj tlenek cynku – jak ucierają cynober z oliwą – i przygotuj [go] jak glinę. 
Następnie utrzyj pozostałe składniki i połącz [je], weź też trzy uncje miedzi, wyklep [ją] cienko na kowadle, okryj 
tamtą mieszaniną i umieść w tyglu, zamknij [go] gliną [zgodną] ze sztuką, postaw na ogniu, dmuchaj dobrze za 
pomocą przyrządu [i.e. miechu], a gdy maksymalnie się rozgrzeje, dorzucisz te składniki, a miedź stanie piękna 
jak złoto.); Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2…, 55, s. 336. 
852 Zob. Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης…, 33, s. 26; 34, s. 27. 
853 Σκευασία χρυσογραφίας ἄνευ χρυσοῦ 
Ἐλλύδου, ἤτοι ἀμιάντου, ὀγγίαν α � 
Κολοφωνίας ξανθῆς ὀγγίαν α � 
Ρητίνης φρυκτῆς ὀγγίαν α � 
Κομμίδι ὀγγίαν α � 
Ἀρσενίκιν σχιστὸν ὀγγίαν α � 
Χολὴν χελώνης ὀγγίαν α � 
Κρόκκου ὀγγίας ἥμισυ � 
Ωῶν ε � τὰ λεπτά 
Ποίει δὲ οὐ μόνον ἐν χαρτίοις καὶ σωματίοις, ἀλλὰ καὶ μαρμάροις καὶ ὑέλοις. P. Schreiner, D. Oltrogge, 
Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 73. 
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Jedną uncję gumy. 

Jedną uncję pokruszonego aurypigmentu. 

Jedną uncję żółci żółwia. 

Pół uncji szafranu. 

Pięć części jaja (białek). 

Używaj nie tylko na papierze i pergaminie, ale też na marmurze i szkle. 

Nieco zbliżoną, choć wyraźnie krótszą, listę składników przedstawiono w Papirusie 

Lejdejskim X: Χρυσογραφία. ‖ Ἄνθος κνήκου, κόμμι λευκόν, ὠοῦ τὸ λευκὸν | κεράσας εἰς 

κογχίον χολῇ χελώνης μίσγε | πρὸς ὄφθαλμον, καθάπερ ἐπὶ τῶν χρωμάτω(ν) | χρῶ. Ποιεῖ δὲ 

καὶ ἡ μοσχεία χολὴ κατάπικ|ρος τῇ χρόᾳ854 (Chryzografia: Kwiat knekosu, biała guma, białko 

jaja wymieszane w skorupce oraz zmieszane z żółcią żółwia według uznania, jak się to robi z 

farbami; zastosuj. Żółć cielęca bardzo gorzka również służy do farby)855. Obie recepty, oprócz 

spoiw (żywicy, gumy i białka) zawierają różnorodne środki – niektóre z nich pojawiają się także 

w innych przepisach – które mogłyby nadać tuszowi złocistą barwę. Jeśli chodzi o glistnik 

jaskółcze ziele (Chelidonium majus), to roślina ta wydziela żółtopomarańczowy sok856. Z kolei 

kwiat knekosu (Carthamus tinctorius) był źródłem żółtego i czerwonego barwnika857. Co do zaś 

żółci, to zasadniczo miała ona zmniejszać kruchość spoiwa oraz poprawiać przyleganie tuszu 

do podłoża, w obu przypadkach jednak polecono dodać żółć żółwia (χολὴ χελώνης). Być może 

zrobiono tak ze względu na obecny w niej fosfor, który mógłby przydawać pismu świetlistości, 

ponieważ pierwiastek ten może emitować własne światło na zasadzie chemiluminescencji858. 

Recepty tez zaś stanowią wyraźny dowód tego, że w Bizancjum kontynuowano starożytną 

tradycję imitowania złoceń różnymi sposobami. Do podobnych metod – gdy z jakichś przyczyn 

nie można było sięgnąć po prawdziwe złoto – uciekano się także na Zachodzie859. 

 
854 Les alchimistes grecs. Tome 1…, 60. 
855 S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, 63, s. 233. 
856 Zob. P. Schreiner, D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und…, s. 88; S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, 
s. 67, 76. 
857 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 76; J. Hopliński, Farby i spoiwa…, s. 181; B. Guineau, Glossaire des 
matériaux de la couleur…, s. 194. 
858 Zob. S. Stawicki, Papirusy Tebańskie…, s. 75–76; B. Guineau, Glossaire des matériaux de la couleur…, s. 553. 
859 Zob. QVOMODO DECORETVR PICTVRA LIBRORVM STAGNO ET CROCO: Si uero neutrum habueris, et tamen 
opus tuum quoquomodo decorare uolueris, tolle stagnum purum, et raso minutissime, mole et laua sicut aurum, 
et pone eodem glutine in litteris uel aliis locis, quae uolueris auro uel argento ornare, et cum polieris dente, tolle 
crocum quo sericum coloratur perfundens illum claro sine aqua, et cum per noctem steterit, sequenti die cum 
pincello cooperies ea loca, quae uolueris deaurare; caetera habeto loco argenti. Deinde facies subtiles tractus 
circa litteras et folia et nodos ex minio cum penna, et paraturas uestimentorum ac caetera ornamenta. 
Theophilus, The Various Arts…, 1.30. 
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 Nieco uwagi należy poświęcić również technice mozaikowej, która była w Bizancjum 

często stosowana, a w której używane było także złoto. Trzeba jednak przyznać, że w źródłach 

nie ma zbyt wielu odniesień na temat tej techniki. Głównie bowiem natrafiamy na bardzo 

ogólne wzmianki, które nie dostarczają właściwie żadnych informacji o charakterze 

technicznym860. Tego rodzaju kwestie zostały podniesione jedynie w niektórych 

średniowiecznych receptuariuszach861. Jeśli chodzi o złoto, to jego użycie wiąże się z techniką 

mozaik wykonanych ze szklanych kostek. Pojawiały się one niekiedy w przedstawieniach 

figuralnych już w hellenistycznych mozaikach posadzkowych862. 

Ozdabianie mozaikami ścian i sklepień jest rzymskim wynalazkiem z I wieku przed 

Chrystusem. W tym kontekście szkło jednakże stosowano początkowo w ograniczonym 

stopniu, ponieważ korzystano przede wszystkim ze skał pochodzenia wulkanicznego – na 

przykład pumeksu – a także muszli, odłamków marmuru, koralików zabarwionych błękitem 

egipskim, czasami też umieszczano je w barwnych zaprawach. Szkło zaś najpierw pochodziło z 

resztek potłuczonych naczyń – przykładem czego są nymphaea z końca I wieku przed 

Chrystusem, jak na przykład to przy Via degli Annibaldi w Rzymie (ok. 30–20 r.) – niekiedy 

sięgano także po szkło w formie skręconych laseczek w różnych kolorach, z których 

wykonywano obramienia863. Jeszcze później na tych powierzchniach pojawiły się szklane 

 
860 W kontekście wzmianek dotyczących mozaik w tekstach przydatna jest baza danych stworzona przez Sussex 
Centre for Byzantine Cultural History pod kierunkiem Liz James, gromadzone są w niej bowiem podstawowe 
informacje na temat źródeł, w których odniesiono się – w jakikolwiek sposób – do kwestii mozaik; Sussex Centre 
for Byzantine Cultural History, http://www.sussex.ac.uk/byzantine/, dostęp: 26.06.2019. 
861 Zob. D. Stiaffini, Ricette e ricettari medievali. Fonti per una storia delle tecniche di produzione delle tessere 
musive vitree, w: Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, red. E. Borsook, F. Gioffredi Superbi, G. Pagliarulo, 
Milano 2000, s. 65–95 (Villa I Tatti 17). Niewiele informacji na temat mozaik przynosi Edictum de pretiis (301 r.) 
cesarza Dioklecjana. Odnosi się tam bowiem do wynagrodzeń mozaikarzy, kujących złoto oraz różnych rodzajów 
szkła (ale nie do tesser); zob. K.T. Erim, J. Reynolds, The Aphrodisias Copy of Diocletian's Edict on Maximum Prices, 
„The Journal of Roman Studies” 1973, 63, s. 103, 108–109; Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt 
Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, przekład, wstęp i oprac. A. Barańska, P. Barański, P. 
Janiszewski, Poznań 2007, s. 51, 103–104 (Fontes Historiae Antiquae 9); D. Whitehouse, Glass in the Price Edict 
of Diocletian, „Journal of Glass Studies” 2004, 46, s. 189–191; D. Barag, Alexandrian and Judaean Glass in the 
Price Edict of Diocletian, „Journal of Glass Studies” 2005, 47, s. 184–186. Interesującym źródłem na temat 
średniowiecznych mozaik jest zbiór dokumentów związanych z warsztatem pracującym przy mozaikach na 
fasadzie katedry w Orvieto w okresie od 1321 do roku około 1390; zob. C. Harding, The Production of Medieval 
Mosaics. The Orvieto Evidence, „Dumbarton Oaks Papers” 1989, 43, s. 73–102. 
862 Przykładem tego jest mozaika w Tel Dor (II w. przed Chr.); zob.R. Talgam, Mosaics of Faith. Floors of Pagans, 
Jews, Samaritans, Christians and Muslims in the Holy Land, Jerusalem–University Park 2014, s. 9; W. Wootton, 
Making and Meaning. The Hellenistic Mosaic from Tel Dor, „American Journal of Archaeology” 2012, 116, 2, 209–
234; A. Stewart, S.R. Martin, Hellenistic Discoveries at Tel Dor, Israel, „Hesperia. The Journal of the American 
School of Classical Studies at Athens” 2003, 72, 2, s. 121–145. 
863 Zob. K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 2012, s. 236–238 (I wyd. 
Cambridge 1999). 



316 
 

tessery (τέσσερα)864, czyli kostki o zróżnicowanej wielkości, które uzyskiwano dzieląc podłużne 

i niezbyt grube kawałki szkła lub szklane płyty. Zakłada się – nie ma na ten temat wystarczająco 

precyzyjnych źródeł – że najpierw nacinano je twardszym od szkła narzędziem (rasoio)865, 

następnie kładziono na metalowej blasze – lub ostrzu przecinaka866 – i odpowiednio uderzano 

drewnianym lub metalowym młotkiem867. Jeden z pierwszych przykładów ich zastosowania 

pochodzi z drugiej ćwierci I wieku po Chrystusie. Jest to columbarium Pomponiusza Hylasa w 

Rzymie868, gdzie poza wyżej wymienionymi materiałami zastosowano także szklane tessery. 

Stąd też technika ta zwana jest przejściową (transitional technique)869. W tym też okresie 

barwne figuralne przedstawienia zaczęto coraz częściej przenosić na ściany i sklepienia, 

wykorzystując mnogość barw tesser870. W Historii naturalnej Pliniusza Starszego czytamy871: 

 
864 Zob. E. Krengel, P. Speck, ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. Zu griechischen Bezeichnungen für tesserae, „Rheinisches 
Museum für Philologie” 1991, 134, 2, s. 196–202. 
865 Zob. C. Harding, The Production of Medieval…, s. 79. 
866 Zob. tamże. 
867 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval World. From Late Antiquity to the Fifteenth Century, Cambridge 2017, 
s. 38–40; Glossary, w: Medieval Mosaics. Light…, s. 205; Glossary of Mosaic Glass Terms, red. M. Verità, L. James, 
I. Freestone, J. Henderson, M.-D. Nenna, N. Schibille, Falmer 2009, s. 5, 14, 
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=glossary-of-mosaic-terms.pdf&site=265, dostęp: 
27.06.2019; Glossario, w: Mosaici medievali a Roma attraverso il restauro dell’ICR 1991–2004, red. M. Andaloro, 
C. D’Angelo, Roma 2017, s. 529. Por. XVIII. DE DIVIDENDO VITRO: Postea calefacies in foco ferrum diuisorium, 
quod sit per omnia gracile sed in fine grossius. Quod cum canduerit in grossiori parte, appone uitro quod diuidere 
uolueris, et mox apparebit initium fracturae. Si uero uitrum durum fuerit, madefac illud digito tuo ex saliva in 
loco ubi ferrum posueras; quo statim fisso, secundum quod diuidere uolueris, trahe ferrum, et fissura sequetur. 
Omnibus uero partibus ita diuisis, accipe grossarium ferrum, quod sit longitudine unius palmi, utrique capite 
recuruum, cum quo aequabis et coniunges omnes partes, unamquamque in suo loco…; Theophilus, The Various 
Arts…, 2.18. 18. O dzieleniu szkła: Rozgrzewa się nad ogniem kawałek żelaza przeznaczony do dzielenia szkła, 
które w całości winno być cienkie, lecz przy końcu grubsze. Kiedy się w grubszym kawałku rozżarzy, przykłada się 
je do szkła, które zamierza się przekroić, a niebawem ukaże się początek pęknięcia. Gdyby szkło okazało się 
twarde, zwilża się je poślinionym palcem w miejscu, w którym przyłożyło się żelazo; skoro ono nadpęknie, ciągnie 
się żelazo, a pęknięcie będzie się zwiększać. Po przycięciu w ten sposób wszystkich części, należy wziąć grubszy 
kawałek żelaza, o długości jednej piędzi, zakrzywiony przy obu końcach, którym się wyrówna i wykończy 
wszystkie części, każdą w stosownym miejscu...; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, 2.18. 
868 Zob. F.G. Newton, T. Ashby, The Columbarium of Pomponius Hylas, „Papers of the British School at Rome” 
1910, 5, s. 462–471; 
869 Zob. C. Boschetti, C. Leonelli, A. Corradi, The Earliest Wall Mosaics and the Origin of Roman Glass in Italy. 
Archaeological Considerations for an Archaeometric Study, w: Annales du 18e Congrès de l’Association 
Internationale pour l’Histoire du Verre, red. D. Ignatiadou, A. Antonaras, Thessaloniki 2009, s. 141. 
870 Zob. K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek…, s. 238–239. Zob. także C. Boschetti, Vitreous Materials in Early 
Mosaics in Italy. Faience, Egyptian Blue, and Glass, „Journal of Glass Studies” 2011, 53, s. 59–91. 
871 Lithostrota coeptavere iam sub Sulla; parvolis certe crustis exstat hodieque quod in Fortunae delubro 
Praeneste fecit. pulsa deinde ex humo pavimenta in camaras transiere vitro. novicium et hoc inventum; Agrippa 
certe in thermis, quas Romae fecit, figlinum opus encausto pinxit in calidis, reliqua albario adornavit, non dubie 
vitreas facturus camaras, si prius inventum id fuisset aut a parietibus scaenae, ut diximus, Scauri pervenisset in 
camaras. Pliny the Elder, Natural History. Books 36–37, t. 10, red. D.E. Eichholz, Cambridge, Mass. 1962, 
36.64.189 (Loeb Classical Library 419). Por. Pauper sibi videtur ac sordidus nisi parietes magnis et pretiosis 
orbibus refulserunt, nisi Alexandrina marmora Numidicis crustis distincta sunt, nisi illis undique operosa et in 
picturae modum variata circumlitio praetexitur, nisi vitro absconditur camera, nisi Thasius lapis, quondam rarum 
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Mozaikowe posadzki pojawiły się już za Sulli: taka z małych elementów zachowała się bowiem 

do dziś, a zrobił ją dla świątyni Fortuny w Praeneste. Następnie zaś takie posadzki zostały 

przeniesione z ziemi na sklepienia i stały się szklane. Jest to jednak dość świeży wynalazek. 

Jako że Agryppa w termach, które wzniósł w Rzymie, to, co w gorących pomieszczeniach 

wykonano w opus figlinum872, pomalował wykorzystując technikę enkaustyczną, pozostałe 

miejsca zaś ozdobił tynkiem, a bez wątpienia zrobiłby sklepienia ze szkłem, gdyby ta technika 

była już wynaleziona lub gdyby została przeniesiona ze ścian sceny teatru Scaurusa – o którym 

wspominaliśmy873 – na sklepienia. 

Z powyższego fragmentu wynika, że szklane mozaiki na sklepieniach i ścianach 

stanowiły w czasach autora pewną nowość874. Z czasem jednak zaczęły rozpowszechniać się 

także w prowincjach, między innymi w Galii i Północnej Afryce znane były co najmniej od II 

wieku, podobnie we wschodnich częściach Cesarstwa Rzymskiego875. Z dotychczasowych 

badań ponadto wynika, że rozwój tego rodzaju mozaik był mocno powiązany z technologią 

produkcji szkła. Na przykład częstsze od połowy I wieku występowanie szklanych tesser zbiega 

się z dobrym opanowaniem metody dmuchania szkła, która znacznie ułatwiała jego 

wytwarzanie876. 

Technika mozaikowa stała się też wyjątkowo prestiżowa, ponieważ początkowo 

uchodziła za par excellence rzymską, wybór jej mógł więc zarazem stanowić deklarację 

przynależności kulturowej877. W tym kontekście warto przywołać ustęp z pierwszego listu w 

Σύγκρισις Manuela Chrysolorasa (ok. 1350 – 1415) dotyczącej Starego Rzymu, w którym 

wówczas przebywał, oraz Nowego Rzymu, z którego pochodził. Miasta określił mianem matki 

 
in aliquo spectaculum templo, piscinas nostras circumdedit, in quas multa sudatione corpora exsaniata 
demittimus, nisi aquam argentea epitonia fuderunt; Seneca, Epistles 66–92, t. 2, red. R.M. Gummere, Cambridge, 
Mass. 1920, 86.6–7 (Loeb Classical Library 76). Effulgent camerae, vario fastigia vitro / in species animosque 
intent; Statius, Silvae, red. D.R. Shackleton Bailey, skorygował Ch.A. Parrott, Cambridge, Mass. 2015, 1.5.42–43 
(Loeb Classical Library 206). 
872 Zob. Illustrated Glossary Technician Training for the Maintenance of In Situ Mosaics, The Getty Conservation 
Institute, Los Angeles, Institut National du Patrimoine, Tunis 2013, s. 14, 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/illustrated_glossary_2014.
pdf, dostęp: 27.06.2019. 
873 Zob. Pliny the Elder, Natural History. Books 36…, 36.24.113–115. 
874 Zob. C. Boschetti, C. Leonelli, A. Corradi, The Earliest Wall…, s. 140–143; L. James, Successors of Rome? 
Byzantine Glass Mosaics, w: Neighbours and Successors of Rome: Traditions of Glass Production and Use in 
Europe and the Middle East in the Later 1st Millennium AD, red. D. Keller, J. Price, C. Jackson, Oxford 2014, s. 132. 
875 Zob. K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek…, s. 245–253; L. James, Mosaics in the Medieval…, s. 155–182. 
876 Zob. C. Boschetti, C. Leonelli, A. Corradi, The Earliest Wall Mosaics…, s. 142–143. Zob. także E.M. Stern, Roman 
Glassblowing in a Cultural Context, „American Journal of Archaeology” 1999, 103, 3, s. 441–484. 
877 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval…, s. 181–182. 
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i córki, zaznaczając jednakże, że ta ostatnia jest piękniejsza, między innymi ze względu na 

wspanialsze zabytki. Poruszył tam także problem technik artystycznych i ich pochodzenia: 

Wykonywali i wynajdywali zaś inne [przedstawienia], a mam tu na myśli obrazy, wizerunki, 

malowidła oraz mozaiki – sztukę doprawdy najświetniejszą i najtrwalszą. Takie mozaiki bez 

wątpienia są tu [w Rzymie] rzadkie, a tak naprawdę wiążą się z samą Grecją lub owym znanym 

miastem [Konstantynopolem], ponieważ nawet jeśli widuje się te tutaj [w Rzymie] lub gdzieś 

indziej, to jednak materiał i technika pochodziły stamtąd [z Bizancjum], (Ἐποίησαν δὲ καὶ 

ἐξεῦρον ἄλλα, τὰ διὰ τῶν πινάκων καὶ εἰκόνων καὶ γραφῶν καὶ τὰ διὰ ψηφίδων λέγω, τέχνης 

ὄντως λαμπροτάτης καὶ μονιμωτάτης· ἅ, τὰ διὰ τῶν ψηφίδων, δήπου σπάνια ἐνταῦθα καὶ 

ἀληθῶς μόνης τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐπεὶ καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἐνταῦθα ἢ ἀλλαχοῦ 

δείκνυται, ἐκεῖθεν τὴν ὕλην ἔσχε καὶ τὴν τέχνην)878. W liście tym Chrysolorasa doszedł do 

przekonania, że w Bizancjum nie tworzono posągów, ponieważ statuy nazbyt kojarzyły się z 

idolatrią, zamiast nich więc wymyślono różne formy przedstawień malarskich – wymienił 

πίναξ, εἰκών oraz γραφή – a technikę mozaikową (ψηφῖδες) uznał za pochodzącą z Grecji, 

wręcz z samego Konstantynopola. Dodał też, że wykonywanie mozaik w Rzymie lub innych 

miejscach musiało wiązać się z pozyskaniem materiałów oraz samej techniki – a więc artystów 

– z Bizancjum. Podobnie kwestia ta bywa przedstawiana we współczesnej literaturze 

przedmiotu, gdyż zwykle zakłada się, że bizantyńscy mozaicyści – jako posiadający największe 

umiejętności – podróżowali po całym rejonie Morza Śródziemnego, przy okazji przekazując 

wiedzę miejscowym artystom879. 

Co do zaś złotych tesser, to wskazuje się, że po raz pierwszy zostały użyte około 50 roku 

w dekoracjach mozaikowych nisz w rzymskich ogrodach Lukullusa (Lucius Licinius Lucullus), co 

odkryto w 2008 roku880. Pojawiły się także w Złotym Domu Nerona (Domus Aurea) oraz 

 
878 C. Billò, Manuele Crisolora, «Confronto tra l’Antica e la Nuova Roma», „Medioevo greco” 2000, 0, 51.1–6. 
879 Problematyce tej ostatnio wiele uwagi poświęciła Liz James, wykazując słabości tego rodzaju postrzegania 
mozaik, a także udowadniając, że na łacińskim Zachodzie najpewniej nigdy nie utracono umiejętności 
wykonywania przedstawień mozaikowych; zob. L. James Mosaics in the Medieval…, m.in. s. 1–17, 280–292. 
880 Zob. M. Bartoli, V. Cousi, F. Felici, Il mosaico parietale del ninfeo di Lucullo sotto il palazzo nuovo della 
Bibliotheca Hertziana a Roma nuove acquisizioni e progetto do restauro, w: Atti del XIV colloquio dell'Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Spoleto, Febbraio 7–9, 2008), red. C. Angelelli, Tivoli 2009, 
s. 509–520; M. Bartoli, F. Felici, P. Santopadre, M. Verità, Il mosaico parietale del ninfeo sotto il Palazzo Nuovo 
della Bibliotheca Hertziana a Roma. Le nuove acquisizioni, „Bollettino ICR Nuova Serie” 2013, 26, s. 3–27, zwł. 
19–20; G. Fratini, F. Moriconi, I nuovi scavi sotto la Biblioteca Hertziana, „Bollettino di archeologia on line” 2015, 
6, 2–3–4, s. 181–200; M. Bartoli, F. Felici, P. Santopadre, M. Verità, Il mosaico parietale del ninfeo sotto il Palazzo 
Nuovo della Bibliotheca Hertziana a Roma. Le nuove acquisizioni, „Bollettino di archeologia on line” 2015, 6, 2–
3–4, s. 211–236; 
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stadionie Domicjana881. Wciąż jednak wykorzystywanie ich nie było nazbyt powszechne882. 

Wydaje się, że należały one do szczególnie kosztownych, ponieważ ich produkcja wymagała 

dużego stopnia technicznego zaawansowania. Tak też złote tessery stały się popularniejsze na 

początku II wieku, a ich częste użycie poświadczone jest dopiero od początków wieku III883. 

Do produkcji złotych tesser potrzebne było złoto w formie płatków – o sporządzaniu 

którego była już mowa – oraz szkło884. Przyjmuje się, że najpierw podłużny kawałek szkła był 

ponownie rozgrzewany, następnie umieszczano na nim złotą folię, która przyklejała się do 

ciepłej powierzchni, po czym nakładano szklaną cienką warstwę ochronną. Być może jednak 

kolejność była odwrotna: na cienkim szkle kładziono złoto, a potem wylewano roztopione 

szkło, które tworzyło grubszą podstawę. Na końcu zaś dzielono taki warstwowy podłużny 

kawałek szkła (tzw. lingua)885 na tessery886. Przydatny opis znajdujemy w De coloribus et 

artibus Romanorum tak zwanego mnicha Herakliusza (Heraclius lub Eraclius), fikcyjnego 

 
881 Zob. H. Lavagne, Le nymphée au Polyphème de la Domus Aurea, „Mélanges de l'école française de Rome” 
1970, 82, s. 721; K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek…, s. 241–242; L. James, Mosaics in the Medieval…, s. 
159–160. 
882 Zob. C. Boschetti, Vitreous Materials in Early…, s. 80. 
883 Zob. C. Boschetti, C. Leonelli, A. Corradi, The Earliest Wall…, s. 142. 
884 Na temat problematyki szkła w Bizancjum istnieje bardzo obszerna literatura, stąd szczególną uwagę warto 
zwrócić na następujące prace, które dotyczą kwestii szkła zwłaszcza w kontekście mozaik i zarazem zawierają 
dalsze wskazówki bibliograficzne: L. James, Mosaics in the Medieval…, s. 21–119; L. James, Successors of Rome? 
Byzantine Glass Mosaics…, s. 128–136; New Light on Old Glass. Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass, 
red. Ch. Entwistle, L. James, London 2013 (Research Publication 179); C. Boschetti, K. Nikita, P. Veronesi, J. 
Henderson, C. Leonelli, I. Andreescu-Treadgold, Glass in Mosaic Tesserae. Two Interdisciplinary Research 
Projects, w: Annales du 18e Congrès…, s. 145–150; A. Cutler, Ivory, Steatite, Enamel, and Glass, w: The Oxford 
Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 459–460; L. James, 
Byzantine Glass Mosaic Tesserae. Some Material Considerations, „Byzantine and Modern Greek Studies” 2006, 
30, 1, s. 29–47; V. François, J.-M. Spieser, Pottery and Glass in Byzantium, w: The Economic History of Byzantium. 
From the Seventh through the Fifteenth Century, t. 2, red. A.E. Laiou, Washington 2002, s. 594–598 (Dumbarton 
Oaks Studies 39); I.C. Freestone, M. Bimson, D. Buckton, Compositional Categories of Byzantine Glass Tesserae, 
w: Annales du 11e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (Bâle, 29 août–3 septembre 
1988), Amsterdam 1990, s. 271–280. 
885 Zob. Glossary, w: Medieval Mosaics. Light…, s. 196; C. Harding, The Production of Medieval…, s. 79. 
886 Zob. E. Neri, La production des tesselles dorées (VIe–IXe siècle). Cas d'étude des tesselles en vrac de Hiérapolis, 
Damas et Aix-la-Chapelle, w: Early Medieval Tesserae in Northwestern Europe, red. L. Van Wersch, L. Verslype, 
D. Strivay, F. Theuws, Bonn 2019, s. 30–31 (Merovingian Archaeology in the Low Countries 6); E. Neri, Il vetro dei 
mosaici occidental. Produzione e commercio (V–X sec.), w: Le suggestioni del vetro. Materie prime, tecniche di 
produzione, contesti d’uso, circolazione dei manufatti (VI–IX sec.), red. M. Beghelli, P.M. De Marchi, Roma 2019, 
s. 50–53 (Artigiani, tecniche produttive e organizzazione manifatturiera 4); L. James, Mosaics in the Medieval…, 
s. 39; N.B. Teteriatnikov, Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath, Washington 2017, s. 218–220 
(Dumbarton Oak Studies 47);P. Loukopoulou, A. Moropoulou, Byzantine Gold-Leaf Glass Tesserae. A Closer Look 
at Manufacture Technique and Decay, w: Annales du 18e Congrès…, s. 307–308; Ş. Atïk, Three Byzantine Gold-
Glass Pieces, w: Annales du 18e Congrès…, s. 309–314; E. Neri, M. Verità, Produrre tessere d'oro. Bordi di piastra, 
ricettari, analisi archeometriche, w: Atti del XVIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la 
Conservazione del Mosaico (Cremona, 14–17 marzo 2012), red. C. Angelelli, Tivoli 2013, s. 492–494, 504–505 (na 
schematach przedstawiono rekonstrukcje dwóch metod wykonywania złotych tesser); M. Mendera, Produzione 
vitrea medievale in Italia e fabbricazione di tessere musive, w: Medieval Mosaics. Light…, s. 97–138. 
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autora technologicznego traktatu w trzech księgach. Obecnie uważa się, że dzieło to ma dwóch 

autorów: dwie pierwsze pisane wierszem części powstały bowiem prawdopodobnie w Italii w 

wieku X, trzecia zaś w XIII, być może na terenie obecnej Francji887. Opis jest następujący888: 

O naczyniach dekorowanych złotem: Rzymianie sporządzają sobie szklane naczynia, 

umiejętnie ozdobione złotem i niezwykle cenne, którym to z największą uwagą poświęciłem 

pracę i na których koncentrowałem się dniem i nocą, tak że mogłem zdobyć tę umiejętność, 

dzięki której naczynia tak bardzo błyszczą. Całkowicie odkryłem to, co ci, najdroższy, objaśnię. 

Znalazłem płatek złota ostrożnie zamknięty pomiędzy dwoma warstwami szkła. Gdy tak coraz 

częściej bystro spoglądałem na to, stając się tym coraz to bardziej i bardziej zafrasowanym, 

pozyskałem dla siebie kilka naczyń błyszczących przejrzystym szkłem, które nasmarowałem 

tłustą gumą za pomocą pędzelka. Zrobiwszy to, zacząłem kłaść na nich płatki złota, a kiedy 

wyschły, wyryłem na nich ptaki, ludzi i lwy – jak uważałem. Wykonawszy to, nałożyłem na nie 

cienkie szkło – uzyskane w ogniu dzięki umiejętnemu dmuchaniu. A gdy następnie 

doświadczyły tak samo gorąca, cienkie szkło należycie połączyło się z naczyniami889. 

 
887 Zob. M. Clarke, The Art of All Colours…, s. 12–13. 
888 De fialis auro decoratis: Romani fialas, auro caute variatas, / Ex vitro fecere sibi, nimium preciosas; / Erga quas 
gessi cum summa mente laborem, / Atque oculos cordis super has noctuque dieque / Intentos habui, quo sic 
attingere possem / Hanc artem, per quam fialae valde renitebant; / Tandem perfexi tibi quod Carissime pandam. 
/ Inveni petulas inter vitrum duplicatum / Inclusas caute. Cum sollers sepius illud / Visu lustrassem, super hoc 
magis et magis ipse / Commotus, quasdam claro vitro renitentes / Quaesivi fialas mihi, quas pinguedine gummi 
/ Unxi pincello. Quo facto imponere cepi / Ex auro petulas super illas; utque fuere / Siccatae volucres homines 
pariterque leones / Inscripsi ut sensi; quo facto desuper ipsas Armavi vitrum docto flatu tenuatum / Ignis; sed 
postquam pariter sensere calorem / Se vitrum fialis tenuatum junxit honeste. Heraclius, Von den Farben und 
Künsten der Römer, red. A. Ilg, Wien 1873, V. 
889 Por. Compositiones ad tingenda musiva…, 5. Zob. też F. Tolaini, “De tinctio omnium musivorum”. Technical 
Recipes for Glass in the So-Called “Mappae clavicula”, w: When Glass Matters. Studies in the History of Science 
and Art from Graeco-Roman Antiquity to Early Modern Era, red. M. Beretta, Firenze 2004, s. 214 (Biblioteca di 
Nuncius. Studi e testi 53); A.-F. Cannella, Gemmes, verre coloré, fausses pierres précieuses au Moyen Age. Le 
quatrième livre du “Trésorier de philosophie naturelle des pierres précieuses” de Jean d'Outremeuse, Genève 
2006, s. 336–341 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège 288); D. Stiaffini, 
Ricette e ricettari medievali…, s. 76. W zbliżony sposób procedurę sporządzania złotych tesser opisuje także 
Giorgio Vasari; zob. Le opere di Giorgio Vasari, pittore e architetto Aretino, t. 1, przedmowa G. Masselli, Firenze 
1832–1838, XXIX, s. 46; Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. 1, 
przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrz. K. Estreicher, Warszawa–Kraków 1985, XV, s. 182–183. 
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Przywołany opis dotyczy wprawdzie naczyń (tzw. fondi d’oro)890, uważa się jednak, że 

podobnie mogły powstawać złote tessery891. Ostatnio też zostały przeprowadzone 

eksperymenty, które dowiodły, że powyższa metoda jest skuteczna – przynajmniej w 

odniesieniu do tego rodzaju naczyń892. Nieco inny przekaz – tym razem jednak wprost w 

odniesieniu do mozaikowych kostek – znajduje się w Diversarum artium schedula893: 

O szkle greckim, którym zdobi się mozaikę: Grecy wykonują także tafle szklane z 

przeświecającego białego szkła, używanego w oknach, o grubości jednego palca. Tną je 

gorącym kawałkiem żelaza na niewielkie kwadratowe kawałki, a nałożywszy na jedną stronę 

płatek złota, pokrywają go następnie warstwą zmielonego najczystszego szkła, jak wyżej, i 

układają razem na żelaznej płycie – o której zresztą będzie jeszcze mowa – pokrytej wapnem 

albo popiołem i rozgrzewają w piecu do wytapiania szkła, jak wyżej. Tego rodzaju szkło 

wstawiane w mozaikę zapewnia jej dodatkową ozdobę894. 

Wskazuje się jednakże, że powyższa metoda nie mogła dawać dobrych rezultatów, a 

wręcz przeciwnie: w ten sposób można by raczej uzyskać powierzchnię nierówną i pełną 

niepożądanych pęcherzyków powietrza – ze względu na zbliżoną temperaturę topnienia szkła 

i złota895. Jakkolwiek w szczegółach wyglądała technika wykonywania złotych – jak i srebrnych 

– tesser, pewne jest, że kostki tego rodzaju mają trójwarstwową strukturę – stąd też 

występujące w anglojęzycznej literaturze określenie sandwich cubes lub sandwich technique 

– na którą składa się: podstawa (<1 cm; nieprzejrzysta albo bezbarwna, albo kolorowa – na 

 
890 Zob. G. Cesarin, Gold-Glasses. From their Origin to Late Antiquity in the Mediterranean, w: Things that 
Travelled. Mediterranean Glass in the First Millennium AD, red. D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone, 
London 2018, s. 22–45; D.Th. Howells, A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum, London 
2015 (Research Publication 198); A. Meek, Gold Glass in Late Antiquity. Scientific Analysis of the British Museum 
Collection, w: New Light on Old Glass…, s. 121–130. Technikę tę opisano również w Diversarum artium schedula, 
zob. Theophilus, The Various Arts…, 2.13, 2.14; Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, 2.13, 2.14. 
891 Zob. N.B. Teteriatnikov, Justinianic Mosaics of Hagia…, s. 219. 
892 Zob. D.Th. Howells, The Manufacture of Gold Glass. Past Attempts and New Experimental Reproductions, w: 
ten sam, A Catalogue of the Late…, s. 41–52; ten sam, Making Late Antique Gold Glass, w: New Light on Old 
Glass…, s. 112–120. 
893 DE VITRO GRAECO, QVOD MVSIVVM OPVS DECORAT: Vitreas etiam tabulas faciunt opere fenestrario ex albo 
uitro lucido, spissas ad mensuram unius digiti, findentes eas calido ferro per quadras particulas minutas, et 
cooperientes eas in uno latere auri petula, superliniunt uitrum lucidissimum tritum ut supra, et componunt eas 
coniunctim super ferream tabulam, de qua paulo inferius dicemus, coopertam calce siue cineribus coquentes in 
furno fenestrarum, ut supra. Huiusmodi uitrum interpositum musiuum opus omnino decorat. Theophilus, The 
Various Arts…, 2.15. 
894 Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula…, 2.15. 
895 Zob. L. James, Mosaics in the Medieval…, s. 39. Zob. także E. Neri, Vraisemblable et invraisemblable selon 
l’archéologie dans le “De diversis artibus”. Quelques exemples, w: Zwischen Kunsthandwerk und Kunst…, s. 220; 
D. Stiaffini, Ricette e ricettari medievali…, s. 77–79. 
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przykład w tonacji bursztynowej, czy też niekiedy zielonej), złota folia (<1 μm) oraz cienka 

warstwa ochronna (tzw. cartellina), zwykle o grubości od 0,2 do 1 mm896. 

Warto przywołać ustalenia Polytimi Loukopoulou i Antoni Moropoulou, które poczyniły 

podczas badań nad ponad 200 XI-wiecznymi złotymi tesserami z kościoła klasztornego w 

Dafni897. Ich wyniki zaś pozwalają na wysnucie pewnych wniosków dotyczących także sposobu 

produkcji złotych kostek. Te w Dafni wykonano ze szkła przejrzystego, przy czym to na warstwę 

ochronną (cartellina) jest niemal bezbarwne, zaś to stanowiące podstawę prezentuje wyraźne 

i zróżnicowane zabarwienie. Jeśli zaś chodzi o wymiary, to kostki mają od 7 do 9 mm szerokości 

i od około 6 do 4 mm wysokości (cartellina od 0,2 do 0,3 mm)898. Z kolei tessery, pochodzące 

– jak się zakłada – z krawędzi płyty, z której były wycinane, charakteryzują się nieco 

zdeformowanym kształtem, ponieważ w każdym przypadku jedna strona podstawy jest 

zaokrąglona. Stąd przypuszcza się, że płyta musiała mieć eliptyczną formę. Ponadto rewersy 

kostek cechują się nierówną powierzchnią – widoczne są ślady drobnej, sproszkowanej 

substancji. W źródłach zaś czytamy, że tafle wkładane były do pieca na płytach bądź szuflach 

posypanych na przykład popiołem899. 

Cartellini – z cienkiego, dmuchanego szkła – zwykle pokrywały również boki płyty, tak 

że w niektórych przypadkach sięgają jej podstawy. Co więcej, nie są one płaskie, lecz 

zasadniczo mają cebulkowate zakończenia, niekiedy zaś są wręcz pofałdowane. Te 

niedoskonałości mogły być wynikiem tego, że w czasie produkcji, po wylaniu na warstwę złota 

ułożoną na cienkim szkle ochronnym szkła podstawy, gdy całość była jeszcze ciepła i 

plastyczna, płytę obracano i to warstwa ochronna była dociskana. Z drugiej strony – gdyby 

założyć, że była ona kładziona na końcu – mogły one powstać podczas rozgrzewania. Autorki, 

 
896 Zob. M. Verità, Tecniche di fabbricazione dei materiali musivi vitrei. Indagini chimiche e mineralogiche, w: 
Medieval Mosaics. Light…, s. 49, 52; Glossario, w: Mosaici medievali…, s. 525, 526; Glossary of Mosaic Glass…, s. 
3; Glossary, w: Medieval Mosaics. Light…, s. 188, 205–208; E. Neri, M. Verità, Glass and Metal Analyses of Gold 
Leaf Tesserae from 1st to 9th Century Mosaics. A Contribution to Technological and Chronological Knowledge, 
„Journal of Archaeological Science” 2013, 40, 12, s. 4596–4606; E. Neri, M. Verità, I. Biron, M.F. Guerra, Glass 
and Gold. Analyses of 4th–12th Centuries Levantine Mosaic Tesserae. A Contribution to Technological and 
Chronological Knowledge, „Journal of Archaeological Science” 2016, 70, 158–171. 
897 Zob. P. Loukopoulou, A. Moropoulou, Notes on the Morphology of the Gold Glass Tesserae from Daphni 
Monastery, w: New Light on Old Glass…, s. 76–81. Najbardziej szczegółowe opracowanie dotyczące szkła – w tym 
bizantyńskich złotych tesser – stanowi: R.H. Brill, Chemical Analyses of Early Glass, Volume 1. The Catalogue, New 
York 1999; ten sam, Chemical Analyses of Early Glass, Volume 2. The Tables, New York 1999; ten sam, C.P. 
Stapleton, Chemical Analyses of Early Glass, Volume 3. The Years 2000–2011. Reports, and Essays, New York 
2012. 
898 Zob. P. Loukopoulou, A. Moropoulou, Notes on the Morphology…, s. 76–77. 
899 Zob. tamże, s. 77 (il. 1–2). 
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ze względu na wspomniane pokrycie krawędzi podstawy szkłem pochodzącym z górnej 

warstwy ochronnej, są jednakże skłonne zakładać dociskanie warstwy ochronnej. Mimo to nie 

można wykluczyć korzystania z różnych metod produkowania tesser900. 

Jeśli zaś chodzi o samo złoto, to zauważono, że jego płatki są spękane, niekiedy zaś 

wręcz poprzerywane lub dziurawe. Ich kształt jest zróżnicowany: kwadratowy, prostokątny lub 

trapezowaty. Nadto są one bardzo cienkie – prześwitujące. Nie zawsze też cartellini pokrywają 

je w całości, one zaś niekiedy nie zakrywają całej podstawy901. Przywołane przykładowe 

badania są niewątpliwie istotne, ponieważ dostarczają szczegółowej wiedzy o stronie 

materiałowej dzieła, jednakże nawet one nie są wystarczające, by ostatecznie orzec, jak 

dokładnie sporządzano złote tessery. Zaobserwowane prawidłowości mogą być wyjaśniane w 

różny sposób. 

Wydaje się, że nawet na podstawie przywołanych powyżej pojedynczych przykładów 

badań nad stroną materiałową bizantyńskiego malarstwa – a w ich ramach także nad 

problematyką złoceń – należy przyznać, że tego rodzaju działania są zdecydowanie potrzebne, 

ponieważ dostarczają wielu precyzyjnych informacji, których nie sposób uzyskać poprzez 

standardowe obserwacje poszczególnych dzieł. Biorąc zaś pod uwagę coraz większy zasób 

bizantyńskich tekstów źródłowych, możliwe staje się porównywanie ich z konkretnymi 

przedstawieniami, a więc konfrontowanie teorii z praktyką – która bywa bogatsza – jak 

również objaśnianie oraz precyzowanie nierzadko niezwykle lakonicznych i przez to niezbyt 

zrozumiałych recept. Jest to bardzo cenna perspektywa, tym bardziej że bizantyńskie techniki 

malarskie są nadal znacznie słabiej rozpoznane niż zachodnie. Wciąż więc pozostaje wiele 

kwestii do wyjaśnienia, jednakże kolejne badania przynoszą istotne informacje, dzięki czemu 

wiedza dotycząca malarstwa bizantyńskiego malarstwa staje się coraz dokładniejsza. 

Przybywa także bizantyńskich tekstów źródłowych zawierających informacje z zakresu technik 

artystycznych. Choć zasób ten wciąż jest dość skromny, to w przypadku złota umożliwia 

prześledzenie większości etapów związanych z przygotowaniem złota oraz kładzeniem go na 

różnych powierzchniach. 

  

 
900 Zob. tamże, 78–80 (il. 4–9). 
901 Zob. tamże, s. 78–79 (il. 8–9). 
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PODSUMOWANIE 

Złoto bez wątpienia stanowi istotne i niezwykle charakterystyczne tworzywo artystyczne 

bizantyńskiego malarstwa. Być może więc owa powszechność złota w obrazach związanych z 

tym kręgiem kulturowym paradoksalnie stanowi przyczynę niemal nieobecności tej 

problematyki w literaturze przedmiotu. W stanie badań wskazano stosunkowo sporo prac, 

jednakże w większości z nich do kwestii złota zaledwie się odniesiono. Główne wyjątki 

stanowią teksty Josefa Bodonyi’ego, Sergiusza S. Awierincewa, Dominica Janesa, Jaroslava 

Foldy oraz Rolanda Betancourta. Zadziwia także zaawansowanie badań dotyczących złota – 

przede wszystkim służącego za tło – wykorzystywanego w malarstwie gotyckim. W 

porównaniu do nich rozpoznanie problemu złota w obrazach bizantyńskich pozostaje na 

bardzo wczesnym etapie. Tak też niniejsza rozprawa stanowi jedynie wstępne jego 

zaprezentowanie, sprowadzające się do krótkiego i syntetycznego omówienia podstawowych 

zagadnień. 

 W rozdziale pierwszym przybliżono rolę złota, wykorzystując wybrane źródła 

artystyczne. W pierwszej kolejności przedstawiono dzieła o szczególnym znaczeniu, w których 

złotem posłużono się na znaczną skalę i najczęściej też z kunsztem. Miniatury w Sacra Parallela 

(Par. gr. 923) znalazły się w tym zestawieniu ze względu na swą niemalże 

monochromatyczność, ponieważ jedynie niektóre detale zostały w nich namalowane, przez co 

zdecydowanie przeważa złoto płatkowe. Rękopis ten jest jedyny w swym rodzaju. Wyjątkowe 

dzieło stanowi również Menologion Bazylego II (Vat. Gr. 1613), gdyż jego ilustracje nie tylko 

odznaczają się wysokim poziomem artystycznym, ale także bardzo szerokim zastosowaniem 

złota. Przede wszystkim po raz pierwszy w bizantyńskim miniatorstwie posłużono się tak 

konsekwentnie złotym tłem – znajduje się ono we wszystkich 430 przedstawieniach. Wiele z 

nich prezentuje też chryzograficzny modelunek światłocieniowy. Nie brakuje w nich także 

przykładów wykorzystania złota w kontekście budowania realizmu przedmiotowego. Mozaiki 

w katholikonie klasztoru Hosios Lukas stanowią odpowiednik Menologionu pod względem 

złotego tła, ponieważ są one najwcześniejszym zespołem bizantyńskiego malarstwa 

monumentalnego, w którym znajduje się ono we wszystkich obrazach. Z kolei synajska ikona 

Zwiastowania to jedno z najwspanialszych bizantyńskich dzieł, niejako obrazujące wszelkie, 

znamienne dla malarstwa w Bizancjum zastosowania złota w najlepszym artystycznym 

wydaniu. 
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 Następnie zarysowano problematykę złotego tła, wskazując, że w pełni upowszechniło 

się ono dopiero po ikonoklazmie – wcześniej, od VI wieku, dominowało przede wszystkim w 

mozaikach i niemal nie pojawiało się w miniatorstwie. Właściwie nigdy nie stosowano go we 

freskach, dla których najbardziej charakterystyczne przez wszystkie okresy rozwoju 

bizantyńskiego malarstwa były odcienie błękitów. Wyjątek stanowią jedynie malowidła w 

serbskich katholika związanych z rodem Nemaniczów, gdzie w XIII–XIV wieku wykonywano 

imitacje złotych tesser z wykorzystaniem prawdziwej pozłoty. Kolejnym pokrótce omówionym 

w tym podrozdziale zagadnieniem był chryzograficzny modelunek światłocieniowy. W 

przypadku malarstwa tablicowego i książkowego najczęściej polega on na pokrywaniu 

pewnych partii obrazów – głównie szat – odpowiednio dociętymi i niewielkimi kawałkami złota 

płatkowego, kładzionego na tłustym gruncie. Tę metodę, choć w większej skali, 

wykorzystywano także we freskach. W mozaikach zaś efekty chryzograficzne naśladowano za 

pomocą złotych kostek. Ta część pracy stanowi również polemikę z niektórymi tezami Foldy, 

który w poikonoklastycznym modelunku chryzograficznym chce widzieć jedynie sposób na 

ukazywanie boskiego blasku. Podrozdział czwarty poświęcono roli złota w tworzeniu w 

obrazach realizmu przedmiotowego. Kwestia ta jest niezwykle obszerna, ponieważ niemalże 

każde dzieło bizantyńskiego malarstwa dostarcza przykładów tego praktycznie 

nieprzebadanego zjawiska. W tak syntetycznej pracy niemożliwe było dokładniejsze 

rozważenie go, dlatego też poprzestano na wskazaniu wybranych przedstawień. Podzielono je 

na ukazujące złote przedmioty – takie jak stroje, insygnia władzy, biżuteria i inne wyroby 

złotnictwa – oraz uchodzące za złote i wiążące się zwłaszcza z ukazywaniem światła, tak 

naturalnego, jak i nadzmysłowego. W ostatniej części pierwszego rozdziału podniesiono 

również problem tak zwanych „złotych” ikon synajskich, a więc zbioru około – jak się dziś 

wydaje – 120 obrazów tablicowych, które charakteryzują się nie tylko złotą tonacją, ale 

również wyjątkową techniką polerowania na wysoki połysk. Przywołano także przykłady 

imitowania jej we freskach, jak i dwa gotyckie rękopisy, w których niektóre miniatury zawierają 

owe specyficzne złocenia. Starano się też odnieść do samej metody polerowania – nie są znane 

żaden teksty na jej temat. 

 Drugi rozdział rozprawy, odnoszący się do znaczeń ideowych łączonych ze złotem w 

Bizancjum, napisano w oparciu o źródła pisane. Najpierw starano się dowieść, że tło 

bizantyńskich obrazów może być rozumiane jako malarskie przedstawienie przestrzeni 

powietrznej (αἰθήρ; ὁ περὶ τὸν ἀέρα δε τόπος; τόπος ὁ ἐναέριος), zwykle wypełnionej 
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światłem, do obrazowania której korzystano zwłaszcza ze złota ze względu na jego zdolność 

do odbijania światła oraz barwę. Następnie zarysowano możliwe sensy ideowe odnoszone do 

złota w bizantyńskich dziełach sztuki, wśród których jako najważniejsza jawi się idea piękna. Z 

zebranych tekstów bowiem jasno wynika, że złoto ceniono głównie za jego właściwości 

estetyczne – wpisujące się w szerszy kontekst przybliżonej „estetyki jubilerskiej” – nie zaś za 

potencjał symboliczny, do którego odnoszono się stosunkowo rzadko. Stąd też próżno szukać 

u bizantyńskich autorów omówień obrazów w stylu ekfrazy VI-wiecznych mozaik na ścianach 

naw bocznych kościoła Sant’Apollinare Nuovo, a dokładniej Pokłonu trzech Mędrców, jaką 

sporządził Agnellus z Rawenny (ok. 805–846)902 w Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis. Tam 

bowiem znajdziemy przykład symbolicznego postrzegania barw903: 

Od Rawenny kroczą męczennicy – po męskiej [południowej] stronie – zmierzający do 

Chrystusa, od Classis postępują dziewice, idące ku świętej Dziewicy dziewic, poprzedzają je zaś 

Magowie, przynoszący dary. Lecz dlaczego są ukazani w różnych szatach, a nie wszyscy w 

jednakowych? Dlatego, że malarz podążał za boskim Pismem. Ponieważ Kacper podarowuje 

złoto i jest ubrany na hiacyntowo904, to w tej szacie oznacza małżeństwo. Baltazar zaś 

 
902 Zob. D. Mauskopf Deliyannis, Introduction, w: Agnellus of Ravenna, The Book of Pontifs of the Church of 
Ravenna, tłum., wstęp, przypisy ta sama, Washington 2004, s. 6–19 (Medieval Texts in Translation). 
903 Ex Ravenna egrediuntur martires, parte virorum, ad Christum euntes; ex Classis virgines procedunt, ad 
sanctam virginem virginum procedentes; et magi antecedentes, munera offerentes. Sed tamen cur variis 
vestimentis et non omnes unum indumentum habuisset depicti sunt? Idcirco, quia ipse divinam pictor secutus 
est Scripturam. Nam Gaspar aurum optulit in vestimento iacintino , et in ipso vestimento cuniugium significat. 
Balthasar thus optulit in vestimento flavo , et in ipso vestimento virginitatem significat. Melchior mirram optulit 
in vestito vario, et in ipso vestito poenitentiam significat. Ipse qui praevius erat, purpurato sage indutus, et per 
eundem significat, ipsum regem natum et passum. Qui autem in vario sage munus Nato optulit, significat, in 
eodem omnes languidos Christum curare, et variis iniuriis et diversis Iudeorum verberibus flagellari. Scriptum de 
illo est: “Ipse infirmitates nostras suscepit et langores portavit, et putavimus eum tanquam leprosum”, et cetera. 
Et post: “Vulneratus est pro peccata nostra, affixus est propter scelera nostra”  . Qui vero in candido munus 
optulit, significat, eum post resurrectionem in claritate esse divina. Sicut enim illa tria preciosa munera divina in 
se misteria continent, id est per aurum opes regales, per thus sacerdotis figuram, per mirram mortem intelligitur 
, ut per omnia haec ostenderet, eum esse, qui iniquitates hominum suscepit, id est Christus; sic et in sagis eorum, 
ut diximus, tria haec dona continentur. Agnelli qui et Andreas liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, red. O. 
Holder-Egger, Hannover 1878, 88 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et 
Italicarum saec. VI–IX). 
904 Obecnie zakłada się, że nazwa ta nie jest tożsama z minerałem współcześnie nazywanym hiacyntem, co zresztą 
dotyczy także innych kamieni. Stąd też często trudno określić, do jakiej barwy odsyłają. Zob. A. Ryś, Komentarz, 
w: Orfeusza „Kerygmata o kamieniach”. Sokratesa i Dionizjusza „O kamieniach”, tłum., wstęp i koment. ta sama, 
Poznań 2012, przyp. 44, s. 62 (Fontes Historiae Antiquae 23). Zob. także: Ὑάκινθος· τοῦτον τίκτει μὲν ἡ Ἰνδῶν, 
ἔστι δὲ θαλαττόχροος· ἰᾶται δὲ πνευματώσεις καὶ ῥήγματα μελαγχολίαν τε παύει σὺν ὄξει ποθείς; Michaelis 
Pselli philosophica minora, t. 1, 34.91–92 [Opuscula logica, physica, allegorica, alia]. Ὑάκινθος οὖν τὰς μὲν ἰδέας 
ἔχει διαφόρους· ὅσῳ γὰρ εὑρίσκεται ὁ λίθος βαθύτερος τῇ χροιᾷ, τοσοῦτον ἀναγκαιότερός ἐστι τῶν ἄλλων. 
Ἔοικε δὲ ὑάκινθος τῇ ἐρέᾳ ἢ ὑποπορφυρίζων ποσῶς. Διὸ καὶ ἡ θεία γραφὴ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας τὰ 
ἱερατικὰ ἐνδύματα κεκοσμῆσθαί φησι. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος λίθος καλεῖται θαλασσίτης, ὁ δὲ δεύτερος ῥοδινός, ὁ 
τρίτος νάτιβος· ὁ τέταρτος λέγεται χαννιαῖος, ὁ δὲ πέμπτος περιλεύκιος. Εὑρίσκονται δὲ οὗτοι ἐν τῇ ἐσωτέρᾳ 
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podarowuje kadzidło i jest ubrany w jasną szatę905, to w tym stroju oznacza dziewictwo. 

Melchior podarowuje mirrę i jest ubrany w wielobarwną szatę, to w tym stroju oznacza 

skruchę. Ten, który idzie przodem, odziany jest w purpurowy płaszcz, który oznacza, że Król 

narodził się i cierpiał. Ten zaś, który w wielobarwnym płaszczu przynosi Narodzonemu dar, 

przez niego wskazuje na to, że Chrystus troszczy się o wszystkich utrudzonych i że był 

wychłostany przez Żydów poprzez rozmaite krzywdy i różne bicze. Napisano o Nim: „On uniósł 

nasze choroby i dźwigał troski, a my uznaliśmy Go za trędowatego” itd. A następnie: „On został 

zraniony za nasze grzechy, przybity za nasze nieprawości”906. Ten zaś, który w białym stroju 

przynosi dar wskazuje, że po zmartwychwstaniu żyje On w boskiej światłości. Podobnie też te 

trzy cenne dary zawierają w sobie boskie tajemnice, to znaczy: przez złoto wyraża się 

królewskość, z kolei przez kadzidło postać kapłana, a przez mirrę śmierć907, tak więc poprzez 

 
βαρβαρίᾳ τῆς Σκυθίας; Les lapidaires de l'antiquité et du Moyen Âge, t. 2.1, red. C.É. Ruelle, Paris 1898, 1.7.8–15 
[Epiphanius, De xii gemmis]. 
905 Łacińska – jak i grecka – terminologia dotycząca barw jest dość skomplikowana, ponieważ często nie ma 
pewności, jak dane określenie tłumaczyć – zwłaszcza by było zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Na temat 
barwy „flavus” zob. M. Bradley, Colour and Meaning in Ancient Rome, Cambridge 2009, s. 1–12 (Cambridge 
Classical Studies); J. Clarke, Imagery of Colour & Shining in Catullus, Propertius, & Horace, New York 2003, s. 78–
83 (Lang Classical Studies 13). 
906 Por. Iz 53, 4–5: vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit et nos putavimus eum quasi 
leprosum […] ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras adtritus est propter scelera nostra (Biblia 
Sacra Vulgata. Editio quinta, red. R. Weber, R. Gryson, Stuttgart 2007). 
907 Por. np. φέροντες μὲν «δῶρα», <ἅ>, ἵν’ οὕτως ὀνομάσω, συνθέτῳ τινὶ ἐκ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου θνητοῦ 
«προσήνεγκαν», σύμβολα μὲν ὡς βασιλεῖ τὸν «χρυσὸν» ὡς δὲ τεθνηξομένῳ τὴν «σμύρναν», ὡς δὲ θεῷ τὸν 
λιβανωτόν· «προσήνεγκαν» δὲ μαθόντες τὸν τόπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ; Origène, Contre Celse, t. 1, red. M. 
Borret, Paris 1967, 1.60.31–35 (Sources chrétiennes 132). καὶ ἐκβαλόντες τὰ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ 
σμύρναν. Χρυσὸν μὲν ὡς βασιλεῖ· λίβανον δὲ ὡς Θεῷ· καὶ σμύρναν ὡς θνητῷ […] Καὶ τὰ δῶρα εἴδωμεν, εἰ ὡς 
ἀσθενεῖ ἀνθρώπῳ προσηνέχθη, καὶ οὐχὶ Θεῷ, βασιλεῖ καὶ ἀνθρώπῳ· χρυσὸν μὲν ὡς βασιλεῖ, λίβανον δὲ ὡς 
Θεῷ, καὶ σμύρναν ὡς ἀνθρώπῳ εἰς ἐνταφιασμόν. Χρυσὸν μὲν ὡς βασιλεῖ; Patrologiae cursus completus.., t. 43, 
501.7–9, 972.27–31 [Epiphanius, Homilia in laudes Mariae deiparae]. Ἐπεὶ οὖν διὰ μὲν τοῦ λέοντος τὸ βασιλικὸν 
ὁ λόγος ἐνδείκνυται, διὰ δὲ τῆς κατακλίσεως τὸ πάθος, διὰ δὲ τῆς τοῦ εὐλογεῖν δυνάμεως τὴν θεότητα, 
ἀκολουθοῦντες τῇ προφητείᾳ οἱ μάγοι, ὡς μὲν βασιλεῖ τὸν χρυσὸν, ὡς δὲ τεθνηξομένῳ τὴν σμύρναν 
προσήνεγκαν, ὡς δὲ Θεῷ τὸν λίβανον; Patrologiae cursus completus.., t. 31, 1472.11–16 [Basilius Caesariensis, 
In sanctam Christi generationem]. Ἐχύθης ὅτ’ ἐπὶ χθονὶ / βροτέας ἀπὸ νηδύος, / μάγος ἁ πολύφρων τέχνα / ἐξ 
ἀστέρος ἀντολᾶς / θάμβησεν ἀμήχανος, / τί τὸ τικτόμενον βρέφος, / τίς ὁ κρυπτόμενος θεός, / βασιλεύς, θεὸς 
ἢ νέκυς. / Ἄγε, δῶρα κομίζετε, / σμύρνης ἐναγίσματα, / χρυσοῦ τ’ ἀναθήματα, / λιβάνου τε θύη καλά. / Θεὸς εἶ, 
λίβανον δέχου· / χρυσὸν βασιλεῖ φέρω· / σμύρνῃ τάφος ἁρμόσει; Sinesio di Cirene, Inni, red. A. Dell'Era, Roma 
1968, 6.18–32. Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν, προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ 
σμύρναν· χρυσὸν ὡς βασιλεῖ, λίβανον ὡς Θεῷ, σμύρναν ὡς παθητῷ δι’ ἡμᾶς; Patrologiae cursus completus.., t. 
61, 766.75–78 [Joannes Chrysostomus, In natale domini nostri Jesu Christi]. Σήμερον τρεῖς τάξεις δῶρα αὐτῷ 
προσφέρουσιν· τὸν χρυσὸν ὡς βασιλεῖ ἄνθρωποι, λίβανον ὡς θεῷ ἄγγελοι, σμύρναν νεκροὶ ὡς †διὰ τῶν 
νεκρῶν†; S.J. Voicu, Une homélie pseudo-chrysostomienne pour la Noël, „Byzantion” 1973, 43, 67–69. ἀνοίξαντες 
δὲ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν, κλιθέντες πρὸς γῆν ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν, χρυσὸν 
ὡς βασιλεῖ, λίβανον ὡς θεῷ, σμύρναν ὡς θνητῷ; Die Schriften des Johannes von Damaskos, t. 5, red. P.B. Kotter, 
Berlin–New York 1988, 10.38–41 (Patristische Texte und Studien 29), [Homilia in nativitatem Domini]. 
Προμήνυμα δ’ ἂν εἴη καὶ ἡ Περσῶν πρώτη ἄφιξις, ὅτι πρῶτον οἱ ἐξ ἐθνῶν ἤπερ ὁ Ἰσραὴλ τὸν οἰκεῖον 
ἐπιγνώσονται δεσπότην. εἰ δέ τις ἐθέλοι καὶ τὰ προσκομισθέντα δῶρα, τὸν μὲν χρυσὸν ὡς βασιλεῖ 
προσενεχθῆναι τῶν ὅλων οἱονεὶ φόρον τινὰ καὶ ὑπακοῆς σημεῖον, ὡς θεῷ δὲ τὸν λίβανον, καὶ σμύρναν ὡς δι’ 
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te wszystkie rzeczy pokazuje, że jest On tym, który wziął ludzkie niegodziwości: On, czyli 

Chrystus. Stąd też w ich płaszczach – jak powiedziałem – zawierają się te trzy dary. 

Agnellus w przywołanym ustępie wskazuje, że złoto – stanowiące jeden z darów 

Mędrców dla Chrystusa – symbolizuje królewskość. Tego rodzaju objaśnienia częste są także 

w tekstach greckich autorów, ale komentujących ewangeliczne przekazy – nie zaś 

omawiających obrazy908. W kontekście artystycznym traktowali je przede wszystkim jako 

ważny element o charakterze estetycznym – właściwie na równi z marmurowymi okładzinami, 

jedwabnymi tkaninami i kamieniami szlachetnymi. Mimo to interpretacje symboliczne są 

możliwe, lecz każdorazowo decyduje o nich kontekst danego przedstawienia. 

 Ostatnia część drugiego rozdziału dotyczy złota w bizantyńskich technikach 

pozłotniczych. W pierwszej kolejności omówiono dostępne źródła, co jest tym istotniejsze, gdy 

wziąć pod uwagę, że dotąd badacze poprzestają na XVIII-wiecznej Hermenei Dionizjusza z 

Furny, niekiedy też odwołują się do tekstów łacińskich, ponieważ panuje przekonanie, że nie 

są znane bizantyńskie teksty z zakresu technik artystycznych. Najnowsze badania jednakże 

dowodzą, że takowe istnieją. Do najważniejszych zaś należą: anonimowy tekst Περὶ τῆς 

τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς (O niezwykle cenionej i przesławnej sztuce złotniczej; 

Par. gr. 2327, fol. 280r–291r) – jedyny znany dziś zwarty bizantyński receptuariusz dotyczący 

technik artystycznych i datowany na około XI wiek – rękopis nr 249 w zbiorach biblioteki 

klasztoru świętego Pantelejmona na górze Athos zawierający bizantyński podręcznik malarski 

 
ἡμᾶς γενησομένῳ νεκρῷ, καὶ τοῦτο οὐκ ἂν ἀναρμόστως τῷ προτεθέντι περιαχθείη; Photii patriarchae 
Constantinopolitani Epistulae…, t. 6.2, Amph. 306.47–52. Οὗτοι οὖν οἱ ἄνδρες προσκυνήσαντες καὶ 
θεολογήσαντες δῶρα προσήγαγον· χρυσὸν μὲν ὡς βασιλεῖ, λέγουσι, λίβανον δὲ ὡς Θεῷ, σμύρναν δὲ διὰ τὸ 
πάθος τὸ ἄχραντον; Πανηγυρική Αʹ, red. Θ.Ξ. Γιάγκου, Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, w: Ἁγίου Νεοφύτου 
τοῦ Ἐγκλείστου Συγγράμματα, t. 3, red. Ι.Δ. Καραβιδόπουλος, Χ.Κ. Οικονόμου, Δ.Γ. Τσάμης, Πάφος 1999, 28.193–
196. Διὸ καὶ τρισσὰ τούτῳ τὰ δῶρα οἱ μάγοι προσάγουσιν, ὡς βασιλεῖ τὸν χρυσόν, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ, καὶ 
σμύρναν διὰ τὸ μέλλειν θνῄσκειν σαρκί; Ἑρμηνεία Κανόνων τῶν δώδεκα Δεσποτικῶν Ἑορτῶν, w: Ἁγίου 
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου…, t. 5, red. Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, 7.535–537. καὶ λαβὼν ὁ πρῶτος τῶν μάγων 
τὸν χρυσὸν εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον καὶ εἶδεν τὸ παιδίον μετὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ τριετῆ ὄντα· καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν 
γῆν προσεκύνησεν καὶ τὸν χρυσὸν ὡς βασιλεῖ προσήνεγκεν. Ἐξελθὼν δὲ ἔξω ἠρωτήθη παρὰ τῶν δύο· ‹τί ἐστιν 
καὶ τί ἑώρακας;› Ὁ δὲ ἔφη· ‹μειράκιον τεθέαμαι τριετῆ καὶ ὅμοιον υἱῷ Θεοῦ›. Καὶ λαβὼν ὁ δεύτερος τὸν λίβανον 
εἰσῆλθε καὶ ὁρᾷ αὐτὸν τριακονταετῆ ἄνδρα· πεσών τε προσεκύνησεν καὶ τὸν λίβανον προσήνεγκεν ὡς Θεῷ. Καὶ 
ἐξελθὼν ἔξω ἔφη τοῖς δυσί· ‹τριακονταετῆ ἄνδρα τοῦτον εἶδον ἐγώ, καὶ σὺ ἔφης ὅτι νήπιον τριετῆ;› Καὶ εἰσελθὼν 
ὁ τρίτος ἐθεάσατο αὐτὸν λευκὸν τὴν τρίχα ὡς παλαιὸν τῶν ἡμερῶν· καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν τῷ 
Σωτῆρι καὶ ὡς θνητῷ προσήνεγκε τὴν σμύρναν; A. Giannouli, Die beiden byzantinischen Kommentare zum 
Großen Kanon des Andreas von Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie, Wien 2007, 9.60–70 
(Wiener Byzantinistische Studien 26), [Acacius Sabaita, Commentarius in Andreae Cretensis canonem]. Σοὶ ὡς 
βασιλεῖ τὸν χρυσὸν προσήγαγον μάγοι / καὶ τὸν λίβανον ὡς Θεῷ, / ὡς θνητῷ δὲ τὴν σμύρναν; Analecta hymnica 
graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, t. 4, red. A. Kominis, G. Schirò, Roma 1976, 29.59.9.22–24 [Canones 
Decembris]. 
908 Zob. np. D. Janes, God and Gold…, s. 18–60; na temat symboliki biblijnej s. 61–93. 
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(fol. 1r–37v) z okresu Paleologów, oraz stosunkowo liczne recepty rozproszone w różnych 

manuskryptach – sukcesywnie wydawane między innymi przez Petera Schreinera, Doris 

Oltrogge, Lisę Benedetti i Matteo Martelliego. Po zarysowaniu kwestii źródeł zaprezentowano 

zawartą w nich wiedzę technologiczną dotyczącą przede wszystkim oczyszczania złota, 

przygotowywania z niego proszku oraz płatków, jak również sporządzania różnych gruntów 

pod pozłotę oraz sposobów jej imitowania. Odniesiono się także do problemu sporządzania 

złotych kostek mozaikowych, o czym nie ma zbyt wielu wzmianek w tekstach. W części tej 

starano się też konfrontować dostępne zapisy z wynikami badań dotyczącymi użycia złota w 

konkretnych dziełach. Przedłożona rozprawa – jak wielokrotnie podkreślano – stanowi jedynie 

pierwszych, bardzo wstępny etap badań nad złotem w bizantyńskim malarstwie. 

Problematyka ta jest wielowątkowa i złożona – bez wątpienia nie ma w niej jasności, ale mimo 

to wydaje się, że można już mówić o pewnych przebłyskach, które warto byłoby wykorzystać 

w przyszłości do dalszych, znacznie bardziej pogłębionych dociekań. 
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WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH 

A. ZŁOTO JAKO NOŚNIK ZNACZEŃ IDEOWYCH 

Lukian z Samosat, O domu (Περὶ τοῦ οἴκου) 

8. Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴκου ὀροφή, 

μᾶλλον δὲ κεφαλή, εὐπρόσωπος μὲν καὶ 

καθ’ ἑαυτήν, τῷ χρυσῷ δὲ ἐς τοσοῦτον 

κεκόσμηται, ἐς ὅσον καὶ οὐρανὸς ἐν νυκτὶ 

ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος 

περιλαμπόμενος καὶ ἐκ διαλείμματος ἀνθῶν 

τῷ πυρί. εἰ δέ γε πῦρ ἦν τὸ πᾶν, οὐ καλὸς ἄν, 

ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. ἴδοι δ’ ἄν τις 

οὐδ’ ἀργὸν ἐνταῦθα τὸν χρυσὸν οὐδὲ μόνου 

τοῦ τέρποντος εἵνεκα τῷ λοιπῷ κόσμῳ 

συνεσπαρμένον, ἀλλὰ καὶ αὐγήν τινα 

ἡδεῖαν ἀπολάμπει καὶ τὸν οἶκον ὅλον 

ἐπιχρώννυσι τῷ ἐρυθήματι· ὁπόταν γὰρ τὸ 

φῶς προσπεσὸν ἐφάψηται καὶ ἀναμιχθῇ τῷ 

χρυσῷ, κοινόν τι ἀπαστράπτουσι καὶ 

διπλασίαν τοῦ ἐρυθήματος ἐκφαίνουσι τὴν 

αἰθρίαν. 

9. Τὰ μὲν δὴ ὑψηλὰ καὶ κορυφαῖα τοῦ οἴκου 

τοιάδε, Ὁμήρου τινὸς δεόμενα ἐπαινέτου, 

ἵνα αὐτὸν ἢ ὑψώροφον ὡς τὸν Ἑλένης 

θάλαμον ἢ αἰγλήεντα ὡς τὸν Ὄλυμπον 

εἴποι· τὸν δὲ ἄλλον κόσμον καὶ τὰ τῶν 

τοίχων γράμματα καὶ τῶν χρωμάτων τὰ 

κάλλη καὶ τὸ ἐναργὲς ἑκάστου καὶ τὸ 

ἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληθὲς ἔαρος ὄψει καὶ 

λειμῶνι δὲ εὐανθεῖ καλῶς ἂν ἔχοι 

παραβαλεῖν· πλὴν παρ’ ὅσον ἐκεῖνα μὲν 

ἀπανθεῖ καὶ μαραίνεται καὶ ἀλλάττεται καὶ 

8. A więc strop – czy raczej głowa – tego 

domu, sam w sobie piękny, tak jest 

ozdobiony złotem jak niebo w nocy przez 

gwiazdy, bijące – z daleka i raz po raz – 

blaskiem niczym ogień. Jeśli jednak całe 

byłoby ogniem, nie piękne, ale przerażające 

by się nam wydawało. Możesz zauważyć, że 

to tu złocenie nie jest bezużyteczne i że nie 

tylko ze względu na własny urok miesza się z 

resztą dekoracji, lecz odbija ono przyjemne 

promienie i zabarwia cały dom ciepłymi 

refleksami. Gdy bowiem światło, uderzając 

w złoto, dotyka je i miesza się z nim, to 

błyszczą wspólnie i rozjaśniają powietrze 

podwójnym blaskiem. 

 

 

9. Takie są górne i wzniosłe [części] domu, 

który potrzebuje tego, żeby został 

wychwalony przez Homera, który określiłby 

go mianem „tego o wyniosłym stropie” – jak 

komnatę Heleny –lub „olśniewającego” jak 

Olimp. A co do reszty, malowidła na 

ścianach, piękno ich barw, ich wyrazistość i 

dokładność, a także realizm mogą być 

świetnie porównane z wiosennym 

krajobrazem i kwitnącą łąką, tyle że ta 

przekwita i ginie, podlega zmianom i traci 
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ἀποβάλλει τὸ κάλλος, τουτὶ δὲ τὸ ἔαρ ἀΐδιον 

καὶ λειμὼν ἀμάραντος καὶ ἄνθος ἀθάνατον, 

ἅτε μόνης τῆς ὄψεως ἐφαπτομένης καὶ 

δρεπομένης τὸ ἡδὺ τῶν βλεπομένων. 

piękno, tamte zaś to wieczna wiosna, łąka 

nieprzekwitająca oraz kwiat nieśmiertelny: 

jedynie oko dotyka ich i skubie słodycz tego, 

co widzi. 

 

Grzegorz z Nyssy, Pochwała wielkiego męczennika Teodora 

(Ἐγκώμιον εἰς τὸν μέγαν μάρτυρα Θεόδωρον) 

737.48–740.6 

Ἐπέχρωσε δὲ καὶ ζωγράφος τὰ ἄνθη τῆς 

τέχνης ἐν εἰκόνι διαγραψάμενος, τὰς 

ἀριστείας τοῦ μάρτυρος, τὰς ἐνστάσεις, τὰς 

ἀλγηδόνας, τὰς θηριώδεις τῶν τυράννων 

μορφὰς, τὰς ἐπηρείας, τὴν φλογοτρόφον 

ἐκείνην κάμινον, τὴν μακαριωτάτην 

τελείωσιν τοῦ ἀθλητοῦ, τοῦ ἀγωνοθέτου 

Χριστοῦ τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς τὸ 

ἐκτύπωμα, πάντα ἡμῶν ὡς ἐν βιβλίῳ τινὶ 

γλωττοφόρῳ διὰ χρωμάτων 

τεχνουργησάμενος, σαφῶς διηγόρευσε 

τοὺς ἀγῶνας τοῦ μάρτυρος, καὶ ὡς λειμῶνα 

λαμπρὸν τὸν νεὼν κατηγλάϊσεν· οἶδε γὰρ 

καὶ γραφὴ σιωπῶσα ἐν τοίχῳ λαλεῖν, καὶ τὰ 

μέγιστα ὠφελεῖν· καὶ ὁ τῶν ψηφίδων 

συνθέτης, ἱστορίας ἄξιον ἐποίησε τὸ 

πατούμενον ἔδαφος. 

 

737.48–740.6 

Także malarz rozpostarł blaski swej sztuki, 

ukazując na obrazie wspaniałe cnoty 

męczennika: prześladowania, tortury, dzikie 

oblicza tyranów, zniewagi, ów buchający 

ogniem piec, najbardziej błogosławiony kres 

atlety oraz wizerunek sędziującego w 

pojedynku Chrystusa w ludzkiej postaci, 

wszystkie z tych rzeczy – jak w 

przemawiającej księdze – zostały wykonane 

za pomocą barw, przemyślnie przedstawił 

zmagania męczennika i jak przepiękną łąkę 

przybrał świątynię. Wiedz bowiem: obraz, 

milcząc, przemawia ze ściany i przynosi 

największe korzyści. Z kolei mozaicysta 

wykonał godną uwagi posadzkę ze sceną. 

Chorycjusz z Gazy, I Pochwała biskupa Gazy Marcianusa 

(Ἐγκώμιον εἰς Μαρκιανὸν ἐπίσκοπον Γάζης. Λόγος αʹ) 

1.2.29 

ἡ μὲν γὰρ ὑποχρύσῳ καὶ ἀργυρίτιδι ψηφίδι 

κεκοσμημένη τοῦ Σωτῆρος ἐν μέσῳ δείκνυσι 

1.2.29 

Jest ona ozdobiona złotą i srebrną mozaiką, 

a w centrum ukazuje Matkę Zbawiciela 
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τὴν μητέρα τὸν υἱὸν ἐνθεμένην τοῖς κόλποις 

ἄρτι τεχθέντα. 

1.2.41–42.4 

Ἀριθμείτω μοί τις τὰς πόλεις, ὅσαι 

μεγαλαυχοῦσιν ὕλης πολυτελείᾳ· ἡ 

Προικόνησος, φασίν, ἐπὶ τοιούτοις 

ἀγάλλεται, ἡ Λακεδαίμων εἰς μαρμάρων 

γένεσιν εὐφυής, καὶ τὴν Κάρυστον λόγος εἰς 

τὴν τοιαύτην ἐπιτηδείως ἔχειν φοράν. εἰσὶν 

ἕτεραι πλάκες, αἷς λέγουσιν ὄνομα γενέσθαι 

τὸν ποταμὸν παρ’ ὃν μεταλλεύονται. καὶ τὴν 

Καρίαν ἀκούω φιλοτιμεῖσθαι λιθοτομίας 

ἄνθει. αὗται πᾶσαι τῷ τεμένει 

δωροφοροῦσιν ἐξ ὧν ἐναβρύνονται. 

διηκόνησε καὶ Θετταλία τι τῷ ναῷ κίονας 

ἅμα καὶ πλάκας τῷ σεβασμίῳ χορηγήσασα 

τόπῳ, ἔνθα τὸν ἱερέα φιλεῖ καθίζειν ὁ νόμος. 

trzymającą na łonie właśnie narodzonego 

syna. 

1.2.41–42.4 

Niech mi ktoś wyliczy miasta, które chwalą 

się bogactwem marmuru: Prokonez, 

powiadają, raduje się pod tym względem, 

Lacedemon z natury przysposobiony do 

wydawania marmuru, również Karystos jest 

słynny z powodu tej stosownej zdolności. Są 

pewne płyty, które – jak mówią – mają 

nazwę od rzeki, która [płynie przy miejscu], 

gdzie są wydobywane. Także Karia, 

słyszałem, jest dumna z rozkwitu 

wyciosywanych kamieni. Wszystkie te 

[miejsca] obdarowały świątynię tym, z czego 

są wysławiane. Tesalia też przysłużyła się 

kościołowi, zapewniając kolumny i płyty dla 

czcigodnego miejsca, gdzie zwyczaj daje 

przywilej siadać kapłanowi. 

 

Chorycjusz z Gazy, II Pochwała biskupa Gazy Marcianusa 

(Ἐγκώμιον εἰς Μαρκιανὸν ἐπίσκοπον Γάζης. Λόγος βʹ) 

2.2.40 

ζῶναι γὰρ οὕτω μαρμάρων καλύπτουσιν 

εὐαρμόστως τὸν τοῖχον οὕτω μὲν ἔχουσαι 

τῆς ἁρμονίας ὡς ἔργον νομίζεσθαι φύσεως, 

οὕτω δὲ πεποικιλμέναι χρόαις ἐμφύτοις ὡς 

μηδὲν ἀπᾴδειν χειροποιήτου γραφῆς· ὥστε 

καὶ ζωγράφων παῖδες, οἷς ἐπιμελὲς τὰ 

κάλλιστα τῶν ὄντων ἐκλεξαμένοις εἰκάζειν, 

εἴ που δέοιντο κιόνων εἰς μίμησιν ἢ πλακῶν 

2.2.40 

Tak też pasy marmurów stosownie 

pokrywają ścianę, cechują się takim 

dopasowaniem, że zdają się dziełem natury, 

zdobne są także tak naturalnymi barwami, że 

w ogóle nie różnią się od obrazu 

wykonanego ludzką ręką. A więc adepci 

malarstwa, dla których przedmiotem troski 

jest wybrać i przedstawić najpiękniejsze z 
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ἀγλαΐας – εἶδον γὰρ ἐν γραφῇ τοιαῦτα 

πολλά – καλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε 

παραδειγμάτων. 

 

 

2.2.45 

χρυσὸς δὲ καὶ χρώματα τὸ πᾶν ἔργον 

φαιδρύνει τοῦτο. 

2.2.49 

εἰ δὲ περίεργος θεατὴς πάντα 

διερευνήσεται μαρμάρων ἢ χρυσοῦ γυμνόν 

τι ζητῶν, οὐδὲν ἐνταῦθα τοιοῦτον εὑρήσει. 

εἴ τινες οὖν ἀπορίᾳ χρυσοῦ καὶ πλακῶν ἐπὶ 

λίθους καὶ λίθων συνθήκην καταφεύγουσι, 

τούτοις ἔστιν ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ὄψεως ταῦτα 

περιεργάζεσθαι. 

 

2.2.52–54 

Τοσαύτης οὖν φιλοτιμίας ἐνταῦθα 

κεκενωμένης συνελθέτωσαν ἄνδρες 

πολλῶν ἱστορήσαντες πόλεων ἱερά, ἄλλος 

ἄλλο τι δοκιμάζειν ἔργον εἰδώς, καὶ πρὸς 

τοὺς πανταχοῦ βεβοημένους νεὼς 

κρινέσθω καθάπερ ἐν δικαστηρίῳ τὸ 

τέμενος ἐκ τοιούτων συνεστηκότι κριτῶν. 

οἷον ὁ μὲν γραφῆς ἔστω φιλοθεάμων, οὐ τῆς 

ἐν χρώμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν ψηφίδι 

μιμουμένης ἐκείνην· ὁ δὲ μαρμάρων 

δοκιμαστής, ὧν τὰ μὲν ἐξ ὧν μεταλλεύεται 

προσαγορεύουσι τόπων, τοῖς δὲ τὰ 

χρώματα δίδωσιν ὀνόματα. ἄλλῳ κιόνων 

rzeczy, powinni wzorować się na pięknie 

kolumn i płyt – a wiele razy widziałem na 

obrazie tego rodzaju przedmioty – będą 

bowiem mieli tu mnóstwo wspaniałych 

przykładów. 

2.2.45 

Złoto zaś oraz barwy czynią całe to dzieło 

olśniewającym. 

2.2.49 

Jeśli dociekliwy widz prześledzi cały [kościół], 

szukając jakiegoś miejsca wolnego od 

marmuru lub złota, nie znajdzie tu żadnego 

takiego. Jeśli niektórzy mają kłopot w 

związku z [obfitością] złota oraz okładzin i 

uciekają ku kamieniom oraz ich wątkom, to 

dla tych jest [możliwość] przyglądania się 

tym kwestiom na zewnątrz. 

2.2.52–54 

Po zużyciu tu tak wielkiej energii [przy 

opisie], niech [teraz] zbiorą mężów, którzy 

odwiedzili świątynie wielu miast, żeby każdy 

jeden – mający wiedzę o innym rodzaju 

sztuki – oceniał i żeby wobec wysławianych 

kościołów z wszelkich miejsc został w 

obecności tych sędziów osądzony, jak na 

rozprawie, ten przybytek. Przykładowo 

niech jeden będzie miłośnikiem malarstwa, 

jednak nie tylko tego [wykonywanego] 

farbami, ale też tesserami, które naśladują 

tamto [malarstwo]. Inny zaś znawcą 

marmurów: określają je miejsca, gdzie się je 
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μελέτω τὰς κεφαλίδας <σκοπεῖν>. χρυσῶν 

ἕτερος μέτρα πολυπραγμονείτω σαφῶς, εἴ 

πού τι γέγονεν ἐνδεὲς ἢ περιττόν· ἑκάτερον 

γὰρ ἀμετρία. ἄλλος κατανοείτω τὸν ὄροφον 

ἀκριβῶς, ἂν ἄρα μὴ πρὸς τὸ ὕψος ἀπείπῃ· 

ξύλα γὰρ ἐνταῦθα πολυτελῆ καλαθίσκοις 

κεκαλυμμένα τοῦ τε πρὸς ἰσχὺν ἅμα καὶ 

πρὸς κάλλος εὖ ἔχειν. συνιόντων οὖν τῶν 

δικαστῶν καὶ τοῦτο κρίνειν ἑκάστου 

λαχόντος ὅπερ ἂν ἄμεινον τῶν ἄλλων τύχοι 

γινώσκων, πάσαις ἡμῖν ὁ νεὼς νικήσει ταῖς 

ψήφοις. 

wydobywa, kolory też dają im nazwy. Jeszcze 

inny niech ma za przedmiot troski 

sprawdzanie głowic. Kolejny niech 

precyzyjnie oszacuje ilość złota: czy jest go 

zbyt mało, czy też zbyt dużo – jedno i drugie 

to błąd miary. Inny niech przyjrzy się 

dokładnie stropowi – o ile nie zrezygnuje ze 

względu na wysokość – ponieważ tam jest 

kosztowne drewno przykryte kasetonami: ze 

względu zarówno na wytrzymałość, jak i 

piękno. A gdy spotkają się ci sędziowie i 

każdy będzie zobowiązany ocenić jedną 

rzecz, na której akurat zna się lepiej, nasza 

świątynia zwycięży jednogłośnie. 

 

Paweł Silencjariusz, Ekfraza świątyni Mądrości Bożej 

(Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς NΑγίας Σοφίας) 

286–301: 

πᾶς βροτὸς ἀγλαόμορφον ἐς οὐρανὸν ὄμμα 

τανύσσας / οὐκ ἐπὶ δὴν τέτληκεν 

ἀναγναμφθέντι τραχήλῳ / κύκλιον 

ἀστροχίτωνος ἰδεῖν λειμῶνα χορείης, / ἀλλὰ 

καὶ ἐς χλοάουσαν ἀπήγαγεν ὄμμα κολώνην, 

/ καὶ ῥόον ἀνθεμόεντος ἰδεῖν ἐπόθησεν 

ἀναύρ[ο]υ / καὶ στάχυν ἡβώοντα καὶ 

εὐδένδρου σκέπας [ὕ]λης / πώεά τε 

σκαίροντα καὶ ἀμφιέλικτον ἐλαίην, / 

ἄμπελον εὐθαλέεσσιν ἐπικλινθεῖσαν 

ὀράμνοις / καὶ χαροποῦ γλαυκῶπιν ὑπὲρ 

πόντοιο γαλήνην / ξαινομένην πλωτῆρος 

ἁλιβρέκτοισιν ἐρετμοῖς. / εἰ δέ τις ἐν 

286–301: 

Każdy śmiertelnik, który skieruje swe oczy na 

wspaniałe niebo, nie zdoła długo spoglądać 

ze zgiętą szyją na okrąg łąki – upstrzonej 

tanecznym korowodem gwiazd – przeniesie 

więc swój wzrok na wzgórze, które się 

zieleni, i zapragnie oglądać wartko płynący 

strumień o ukwieconych brzegach, czy też 

dojrzewające kłosy i cieniste schronienie z 

gęstego listowia, również brykające stada, 

czy wygiętą oliwkę i winorośl pnącą się po 

kwitnących gałęziach oraz niezmąconą, 

skrzącą się powierzchnię jasnego morza, 

niepokojoną przez obmywane falami wiosła 



335 
 

τεμένεσσι θεουδέσιν ἴχνος ἐρείσει, / οὐκ 

ἐθέλει παλίνορσον ἄγειν πόδα, θελγομένοις 

δὲ / ὄμμασιν ἔνθα καὶ ἔνθα πολύστροφον 

αὐχένα πάλλειν· / πᾶς κόρος εὐπήληκος 

ἐλήλαται ἔκτοθεν οἴκου. / τοῖον 

ἀειφρούρητος ἀμεμφέα νηὸν ἐγείρει / 

κοίρανος ἀθανάτοιο θεοῦ χραισμήτορι 

βουλῇ. 

537–550: 

ἐρήρεισται δ’ ὅγε τοῖχ[ο]ς / νειόθι 

λαϊνέοισιν ὑπ’ ἴχνεσιν, ἓξ γὰρ ὑπ’ αὐτῷ / 

κίονες Αἱ[μ]ο[νιῆ]ες ἴσο[ι] χλοάοντι 

μαράγδῳ / ἀκαμάτων ξυνοχῆας 

ἀνεστήσαντο τενόντων, / ἔνθα γυναικείων 

ἀναφαίνεται ἔνδια θώκων. / τοὺς δὲ 

χαμαιπαγέες πίσυρες μεγάλοισι [κα]ρήνοις 

/ κίονες ὀχλίζουσιν ὑπ’ ἀστυφέλικτον 

ἀνάγκην / χρυσόκομοι χαρίτεσσι κατήορο[ι, 

–⏑⏑–] ται / Θεσσαλίδος πέτρης 

ἀμαρύγματα, μέσσα δὲ νηοῦ / ἔνδια 

καλλιχόροιο διακρίνουσιν ἐδέθλων / 

γείτονος αἰθούσης περιμήκεος. οὔ ποτε 

τοίους / κίονας ἐτμήξαντο Μολοσσίδος 

ἔνδοθι γαίης, / ὑψιλόφους, χαρίεντας, 

ἐύχλοας ἄλσεσιν ἴσους / ἄνθεσι δαιδαλέοισι 

τεθηλότας. 

 

617–646: 

καὶ τίς ἐριγδούποισι χανὼν στομάτεσσιν 

Ὁμήρου / μαρμαρέους λειμῶνας 

ἀολλισθέντας ἀείσει / ἠλιβάτου νηοῖο 

marynarza. Jeśli jednak ktoś zatrzyma się w 

świętym przybytku, to nie jest on chętny 

wycofać swą stopę, lecz zgina gibką szyję, tu 

i tam [rozgląda się] zauroczonymi oczyma. 

Wszelki przesyt został wypędzony z [tego] 

domu o pięknej kopule. Zawsze czuwający 

cesarz wzniósł taką świątynię bez skazy przy 

wsparciu i radzie nieśmiertelnego Boga. 

537–550: 

Mur ten spoczywa u podstawy na 

kamiennych podporach: sześć bowiem pod 

nim hemońskich kolumn – równych 

zielonemu szmaragdowi – które 

niestrudzenie unoszą łączące [je] napięte 

łuki, tam pomieszczono miejsce z 

siedzeniami dla kobiet. Są wsparte – za 

pomocą masywnych głowic – na czterech 

kolumnach, przytwierdzonych do ziemi i 

nieporuszonych, iskrach tesalskiej skały 

przyozdobionej złotymi włosami. Oddzielają 

środkową nawę świątyni – z piękną 

przestrzenią pod kopułą – od będącej obok 

bardzo długiej nawy bocznej. Nigdy takich 

kolumn nie wyciosano w krainie 

molossowej: wyniosłych, eleganckich, 

świeżych i zielonych: równych [drzewom] w 

zagajnikach, kwitnących jasnymi kwiatami. 

617–646: 

A kto, nawet opisując grzmiącymi słowy 

Homera, wysławi marmurowe łąki 

okrywające potężne mury wzniosłej świątyni 
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κραταιπαγέας περὶ τοίχους / καὶ πέδον 

εὐρυθέμειλον; ἐπεὶ καὶ χλωρὰ Καρύστου / 

νῶτα μεταλλευτῆρι χάλυψ ἐχάραξεν ὀδόντι 

/ καὶ Φρύγα δαιδαλέοιο διέθρισεν αὐχένα 

πέτρου, / τὸν μὲν ἰδεῖν ῥοδόεντα, 

μεμιγμένον ἠέρι λευκῷ, / τὸν δ’ ἅμα 

πορφυρέοισι καὶ ἀργυφέοισιν ἀώτοις / 

ἁβρὸν ἀπαστράπτοντα. πολὺς δ’ εὐπήχεϊ 

Νείλῳ / φορτίδα πιλήσας ποταμίτιδα λᾶας 

ἀνίσχων / πορφύρεος λεπτοῖσι πεπασμένος 

ἀστράσι λάμπει. / καὶ χλοερὸν λάϊγγος ἴδοις 

ἀμάρυγμα Λακαίνης / μάρμαρά τε 

στράπτοντα πολυπλάγκτοισιν ἑλιγμοῖς, / 

ὅσσα φάραγξ βαθύκολπος Ἰασσίδος εὗρε 

κολώνης, / αἱμαλέῳ λευκῷ τε πελιδνωθέντι 

κελεύθους / λοξοτενεῖς φαίνουσα, καὶ 

ὁππόσα Λύδιος ἀγκὼν / ὠχρὸν ἐρευθήεντι 

μεμιγμένον ἄνθος ἑλίσσων. / ὅσσα Λίβυς 

φαέθων, χρυσέῳ σελαγίσματι θάλπων, / 

χρυσοφανῆ κροκόεντα λίθων ἀμαρύγματα 

τεύχει / ἀμφὶ βαθυπρήωνα ῥάχιν 

Μαυρουσίδος ἄκρης· / ὅσσα τε Κελτὶς 

ἀνεῖχε βαθυκρύσταλλος ἐρίπνη / χρωτὶ 

μέλαν στίλβοντι πολὺ γλάγος ἀμφιβαλοῦσα 

/ ἔκχυτον, ᾗ κε τύχῃσιν, ἀλώμενον ἔνθα καὶ 

ἔνθα· / ὅσσα τ’ Ὄνυξ ἀνέηκε διαυγάζοντι 

μετάλλῳ / ὠχριόων ἐρίτιμα, καὶ Ἀτρακὶς 

ὁππόσα λευροῖς / χθὼν πεδίοις ἐλόχευσε 

καὶ οὐχ ὑψαύχενι βήσσῃ, / πῇ μὲν ἅλις 

χλοάοντα καὶ οὐ μάλα τῆλε μαράγδου, / πῇ 

δὲ βαθυνομένου χλοεροῦ κυανώπιδι 

oraz [jej] rozległą posadzkę? Skoro zielone 

płyty z Karystos wyciosało ostrzem twarde 

żelazo, rozłupało też cętkowany kamień 

skalistej Frygii : bywa on różowy pomieszany 

z bielą albo piękny połyskuje purpurowymi i 

srebrzystymi żyłkami. Mnóstwo [jest] też 

porfiru – który to kamień, [gdy zostanie] 

przydźwigany, stanowi ciężki ładunek 

rzecznej łodzi na Nilu o licznych odnogach – 

a błyszczy on [niczym] nakrapiany drobnymi 

gwiazdkami. Możesz też zobaczyć 

jasnozielony połysk kamienia z Lakonii, jak 

również lśniące marmury o falistych żyłkach 

– odkrył je głęboki jar góry Iassidos – 

ukazujące ciągnące się ukośnie pasma barwy 

krwi oraz bladej bieli, a także jakże 

wspaniałe: [kamień] z lidyjskiego przylądka 

pokryty żyłkami i kwitnący na jasnożółto, 

pomieszany też z czerwienią, jak również 

pielęgnowany złocistym światłem kamień z 

Libii, błyszczący niczym połyskujące złote 

krokusy i powstały po obu stronach wysokich 

grzbietów mauretańskiej góry, także ten 

czarny o błyszczącej powierzchni, którego 

znosi skuta lodem celtycka grań i który w 

wielu miejscach pokryła [jak gdyby] 

mnóstwem mleka, też jasny onyks, który 

daje blask drogocennego metalu, oraz ten, 

który zrodziła ziemia Atraks – nie ten z 

wysoko położonego wąwozu, lecz ten z 

poziomu równiny – a który gdzieniegdzie 
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μορφῇ· / ἦν δέ τι καὶ χιόνεσσιν ἀλίγκιον ἄγχι 

μελαίνης / μαρμαρυγῆς, μικτὴ δὲ χάρις 

συνεγείρετο πέτρου. 

 

 

 

 

664–672: 

πᾶν δὲ πέδον στορέσασα Προκοννήσοιο 

κολώνη / ἀσπασίως ὑπέθηκε βιαρκέϊ νῶτον 

ἀνάσσῃ· / ἠρέμα δὲ φρίσσουσα διέπρεπε 

Βοσπορὶς αἴγλη / ἀκροκελαινιόωντος ἐπ’ 

ἀργεννοῖο μετάλλου. / χρυσεοκολλήτους δὲ 

τέγος ψηφῖδας ἐέργει, / ὧν ἄπο 

μαρμαίρουσα χύδην χρυσόρρυτος ἀκτὶς / 

ἀνδρομέοις ἄτλητος ἐπεσκίρτησε 

προσώποις. / φαίη τις φαέθοντα 

μεσημβρινὸν εἴαρος ὥρῃ / εἰσοράαν, ὅτε 

πᾶσαν ἐπεχρύσωσεν ἐρίπνην. 

765–785: 

τοῦτο δὲ καλλιπόνοιο φυτεύσατο χείρεσι 

τέχνης / οὐ γλυφίς, οὐ ῥαφίδων τις 

ἐλαυνομένης διὰ πέπλων, / ἀλλὰ 

μεταλλάσσουσα πολύχροα νήματα πήνη, / 

νήματα ποικιλόμορφα, τὰ βάρβαρος ἤροσε 

μύρμηξ. / χρυσοφαὲς δ’ ἀμάρυγμα βολαῖς 

ῥοδοπήχεος ἠοῦς / ἁπλοῒς ἀντήστραψε 

θεοκράντων ἐπὶ γυίων, / καὶ Τυρίῃ πόρφυρε 

χιτὼν ἁλιανθέϊ κόχλῳ, / δεξιὸν εὐτύκτοις 

ὑπὸ νήμασιν ὦμον ἐρέπτων· / κεῖθι γὰρ 

ἀμπεχόνης μὲν ἀπωλίσθησε καλύπτρη, / 

mocno się zieleni, nie inaczej niż szmaragd, 

gdzieniegdzie zaś przybiera barwę głębokiej 

zieleni, niezwykle ciemnej, bywa też z 

[plamkami] przypominającymi śnieg – 

[rozmieszczonymi] obok połyskujących 

czarnych – tak że [mamy] różnorodny wdzięk 

połączony w [jednym] kamieniu. 

664–672: 

Góry Prokonezu chętnie poddały życiodajnej 

Królowej stoki, żeby pokryć całą posadzkę, 

ozdobę stanowi też wdzięcznie błyszczący i 

wypolerowany kamień Bosforu: czarny 

kamień z [dodatkiem] bieli. Sklepienie ściśle 

pokryto złotymi tesserami, z których 

spływające obficie złote promienie – trudne 

do zniesienia – skaczą do ludzkich oczu. 

Mógłby ktoś rzec, że to jak patrzeć na słońce 

w wiosenne południe, kiedy złoci ono każdą 

grań. 

765–785: 

nie została ona zaś utkana rękami za sprawą 

zręcznej sztuki: ani nożem, ani igłą biegnącą 

przez materiał, ale zmieniający się splot o 

niciach wielobarwnych, niciach rozmaitych 

sporządziła gąsienica z dalekich stron. O 

złotym połysku tkanina w promieniach Eos o 

różanych ramionach na boskich członkach 

lśni, a chiton ufarbowany purpurą z 

tyryjskiego ślimaka morskiego, prawy bark 

przez wspaniale wykonaną tkaninę 

przykryty: tu bowiem zsuwa się górna część 
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καλὰ δ’ ἀνερπύζουσα διὰ πλευρῆς ὑπὲρ 

ὤμου / ἀγκέχυται λαιοῖο· γεγύμνωται δὲ 

καλύπτρης / πῆχυς καὶ θέναρ ἄκρον. ἔοικε 

δὲ δάκτυλα τείνειν / δεξιτερῆς, ἅτε μῦθον 

ἀειζώοντα πιφαύσκων, / λαιῇ βίβλον ἔχων 

ζαθέων ἐπιίστορα μύθων, / βίβλον 

ἀπαγγέλλουσαν, ὅσα χραισμήτορι βουλῇ / 

αὐτὸς ἄναξ ἐτέλεσσεν ἐπὶ χθονὶ ταρσὸν 

ἐρείδων. / πᾶσα δ’ ἀπαστράπτει χρυσέη 

στολίς· ἐν γὰρ ἐκείνῃ / τρητὸς λεπταλέος 

περὶ νήματα χρυσὸς ἑλιχθείς, /σχήμασιν ἢ 

σωλῆνος ὁμοίϊος ἤ τινος αὐλοῦ, / δέσμιος 

ἱμερόεντος ἐρείδεται ὑψόθι πέπλου, / 

ὀξυτέραις ῥαφίδεσσι δεθεὶς καὶ νήμασι 

Σηρῶν. 

792–835: 

ἄμφω δὲ στολίδεσσιν ὑπ’ ἀργυφέῃσι 

πυκάζει / πήνη ποικιλόεργος· ἐπ’ 

ἀμβροσίων δὲ καρήνων / νηὸς ἐκολπώθη 

χρύσεος, τριέλικτον ἐγείρων / ἀγλαΐην 

ἁψῖδος· ἐφεδρήσσει δὲ βεβηκὼς / τέτρασι 

χρυσείοις ἐπὶ κίοσι. χείλεσι δ’ ἄκροις / 

χρυσοδέτου πέπλοιο κατέγραφεν ἄσπετα 

τέχνη / ἔργα πολισσούχων ἐριούνια 

παμβασιλήων· / πῇ μὲν νουσαλέων τις 

ἀκέστορας ὄψεται οἴκους, / πῇ δὲ δόμους 

ἱερούς. ἑτέρωθι δὲ θαύματα λάμπει / 

οὐρανίου Χριστοῖο· χάρις δ’ ἐπιλείβεται 

ἔργοις. / ἐν δ’ ἑτέροις πέπλοισι 

συναπτομένους βασιλῆας / ἄλλοθι μὲν 

παλάμαις Μαρίης θεοκύμονος εὕροις, / 

szaty, a opadając przez bok, spowija lewe 

ramię – przedramię zaś i dłoń pozostają 

odkryte. Palce prawicy zdaje się mieć 

wyprostowane, jak gdyby głosił swą 

nieśmiertelną naukę, lewą ręką z kolei 

trzyma księgę zawierającą święte przesłanie 

– księgę oznajmiającą, co z roztropnym 

namysłem spełni On, Pan, gdy postawi na 

ziemi [swą] stopę. Cała szata połyskuje 

złotem: na niej bowiem cieniutki płatek złota 

został owinięty wokół nici na sposób 

przypominający rurkę lub aulos: połączony 

mocno – wypukły na ślicznej tkaninie – 

ostrymi igłami z jedwabnymi nićmi. 

 

792–835: 

Obu zaś odziała kunsztowna nić w srebrne 

szaty: ponad świętymi głowami wznosi się 

złota świątynia, ujmuje ich trzema 

wspaniałymi arkadami, a wspiera się, 

utwierdzona, na czterech złotych 

kolumnach. A na rąbkach tkaniny 

obfitujących w złoto sztuka ukazała 

wspaniałe i niezwykłe dokonania opiekunów 

miasta, cesarzy: tu ktoś ujrzy szpitale dla 

chorych, tam zaś święte przybytki. Gdzie 

indziej zaś połyskują cuda boskiego 

Chrystusa – wdzięk nasyca się dziełami. W 

innych miejscach tkaniny możesz znaleźć 

połączonych władców, tu dłońmi Marii, 

Matki Boga, a tam Chrystusa. Całość tkaniny 
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ἄλλοθι δὲ Χριστοῖο θεοῦ χερί· πάντα δὲ 

πήνης / νήμασι χρυσοπόρων τε μίτων 

ποικίλλεται αἴγλῃ. / πάντα μὲν ἀγλαΐῃ 

καταειμένα, πάντα νοήσεις / ὄμμασι 

θάμβος ἄγοντα· φαεσφορίην δὲ λιγαίνειν / 

ἑσπερίην οὐ μῦθος ἐπάρκιος. ἦ τάχα φαίης 

/ ἐννύχιον Φαέθοντα καταυγάζειν σέβας 

οἴκου. / καὶ γὰρ ἐμῶν πολύμητις 

ἐπιφροσύνη βασιλήων / ἀντιπόροις 

ἑλίκεσσι πολυγνάμπτοισι δεθείσας / 

πλεκτὰς χαλκελάτους δολιχὰς ἐτανύσσατο 

σειράς / λαϊνέης προβλῆτος ἀπ’ ἄντυγος, ἧς 

ἐπὶ νώτῳ / νηὸς ἀερσικάρηνος ἐρείσατο 

ταρσὰ καλύπτρης. / αἱ δὲ κατειβόμεναι 

περιμήκεος ἔκποθεν οἴμου / ἀθρόαι 

ἀΐσσουσι κατὰ χθόνα· πρὶν δ’ ἀφικέσθαι / ἐς 

πέδον, ὑψικέλευθον ἀνεκρούσαντο 

πορείην. / καὶ χορὸν ἐκτελέουσιν ὁμόγνιον. 

ἐκ δέ νυ σειρῆς / ἀργυρέους στεφανηδὸν 

ἀπ’ ἠέρος ἥψατο δίσκους / ἐκκρεμέας περὶ 

τέλσα μέσου τροχάοντα μελάθρου. / οἱ δὲ 

καθερπύζοντες ἀφ’ ὑψιπόροιο κελεύθου / 

ἀνδρομέων κυκληδὸν ὑπερτέλλουσι 

καρήνων. / τοὺς μὲν ἀνὴρ πολύϊδρις ὅλους 

ἐτόρησε σιδήρῳ, / ὄφρα κεν ἐξ ὑάλοιο 

πυρικμήτοιο ταθέντας / οὐριάχους δέξαιντο 

καὶ ἐκκρεμὲς ἀνδράσιν εἴη / φέγγεος 

ἐννυχίοιο δοχήϊον. οὐδ’ ἐνὶ δίσκοις / 

μούνοις φέγγος ἔλαμπε φιλέννυχον· ἀλλ’ ἐνὶ 

κύκλῳ / καὶ μεγάλου σταυροῖο τύπον 

πολύωπα νοήσεις, / γείτονα μὲν δίσκοιο, 

zaś ozdobiona jest blaskiem złotych nici. 

Wszystko zaś zostało przybrane pięknem, 

wszystko napełnia zadziwieniem 

postrzegające oczy: by jednak wychwalić 

oświetlenie wieczorne, żadne słowo nie jest 

wystarczające. Mógłbyś rzec, że jakby nocne 

słońce rozświetla świętą przestrzeń domu 

[Bożego]. Naszych cesarzy bowiem zmyślna 

mądrość z haków przeciwległych i 

zakrzywionych spuściła plecione, brązowe i 

długie łańcuchy, [biegnące] od wysuniętego 

kamiennego gzymsu, na którego grzbiecie 

świątynia wyniosła opiera krawędzie kopuły. 

One zaś, idąc stąd długą drogą w dół, razem 

stłoczone zbiegają ku ziemi, nim jednak 

sięgną posadzki, powstrzymują się w 

podniebnym biegu. Tak że [niejako] tworzą 

rodzinny krąg. Do [każdego] łańcucha z kolei 

przymocowała srebrne dyski: na kształt koła 

w powietrzu zawieszone na pasmach 

obiegających wokół środek świątyni. 

Schodząc po wzniosłej ścieżce, unoszą się w 

formie okręgu ponad ludzkimi głowami. A 

całe je biegły mąż poprzekuwał żelaznym 

[narzędziem], żeby mogły utrzymywać 

wydłużone naczynia z przygotowanego w 

ogniu szkła, a w nocy stanowić dla ludzi 

zawieszone źródło światła. Nie z samych 

dysków pochodzi światło rozświetlające 

mrok: w środku bowiem, w pobliżu dysków, 

dojrzysz kształt ogromnego krzyża o wielu 



340 
 

πολυτρήτοισι δὲ νώτοις / ἄγγος 

ἐλαφρίζοντα σελασφόρον· εὐσελάων δέ / 

κύκλιος ἐκ φαέων χορὸς ἵσταται· ἦ τάχα 

φαίης / ἐγγύθεν Ἀρκτούροιο δρακοντείων τε 

γενείων / οὐρανίου Στεφάνοιο λελαμπότα 

τείρεα λεύσσειν. / οὕτω μὲν κατὰ νηὸν 

ἑλίσσεται ἑσπερίη φλόξ, / φαιδρὸν 

ἀπαστράπτουσα. 

oczach, unoszącego w licznych na swej 

powierzchni otworach naczynia dające 

światło. Tak wznosi się kolista gromada jasno 

błyszczących świateł. Mógłbyś rzec, że 

spoglądasz na bliskie Arkturowi i głowom 

Smoka błyszczące cudowne znaki Korony 

nieba. Tak oto po świątyni roztacza się 

wieczorny płomienny, jasno oświetlający 

blask. 

 

Paweł Silencjariusz, Ekfraza ambony 

(Ἔκφρασις τοῦ ἀμβῶνος) 

224–239: 

ὡς δὲ θαλασσαίοισιν ἐν οἴδμασι νῆσος 

ἀνίσχει, / δαιδαλέη σταχύεσσι καὶ 

ἀμπελόεντι κορύμβῳ / καὶ θαλερῷ λειμῶνι 

καὶ εὐδένδροισιν ἐρίπναις· / τὴν δὲ 

παραπλώοντες ἐπολβίζουσιν ὁδῖται, / 

ἄλγεα βουκολέοντες ἁλικμήτοιο μερίμνης· / 

οὕτω ἀπειρεσίοιο κατ’ ἔνδια μέσσα 

μελάθρου / λάεσι πυργωθεὶς ἀναφαίνεται 

ὄρθιος ἄμβων, / δαιδαλέος λειμῶνι λίθων 

καὶ κάλλεϊ τέχνης. / ναὶ μὴν οὐδ’ ὅγε πάμπαν 

ἀπόκριτος ἐς μέσον ἔστη / χῶρον, 

ἁλιζώνοισιν ὁμοίιος ἤθεσι νήσων· / ἀλλ’ 

ἄρα μᾶλλον ἔοικεν ἁλιρροθίῳ τινὶ γαίῃ, / ἣν 

πολιοῦ προβλῆτα δι’ οἴδματος ἰσθμὸς 

ἐλαύνει / μεσσατίοις πελάγεσσι, μιῆς δ’ ἀπὸ 

δέσμιον ἀρχῆς / ὀχμάζων ἀνέκοψεν ἀληθέα 

νῆσον ὁρᾶσθαι· / ἡ δὲ θαλασσαίοισιν 

224–239: 

A jak wyspa wznosi się wśród wzburzonych 

morskich fal, zdobna kłosami zbóż, 

winoroślą z kiściami owoców, kwitnącą łąką 

oraz zalesionymi wzgórzami, a żeglujący 

podróżnicy – [widząc ją] – radują się i 

odsuwają trapiące umysł zmartwienia 

związane z morzem, tak wewnątrz ogromnej 

nawy błyszczy wzniosła niczym wieża 

kamienna ambona zdobna łąką marmurów 

oraz pięknem rzemiosła. Rzeczywiście, nie 

stoi ona na środku przestrzeni całkowicie 

samodzielna, podobna wyspom otoczonych 

morzem– co jest cechą wysp – ale raczej 

przypomina jakiś oblewany morzem ląd 

rzucony wśród fal o siwych grzywach, cypel 

będący pośród morza: w jednym miejscu 

mocno przyłączony [do stałego lądu], nie 

może być postrzegany jako prawdziwa 
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ἐπιπροθέουσα ῥεέθροις / ἴσθμιον ἀγχιάλοιο 

καθήψατο πεῖσμα κολώνης. 

wyspa. Wysunięty wśród morskich fal cypel 

– jak liną – trzyma się stałego lądu przy 

morzu. 

 

Agatiasz Scholastyk, Na to samo [czyli na obraz archanioła] w Plate 

(Εἰς τὸν αὐτὸν ἐν Πλάτῃ) 

Ἄσκοπον ἀγγελίαρχον, ἀσώματον εἴδεϊ 

μορφῆς, / ἆ μέγα τολμήεις, κηρὸς 

ἀπεπλάσατο. / ἔμπης οὐκ ἀχάριστον, ἐπεὶ 

βροτὸς εἰκόνα λεύσσων / θυμὸν ἀπιθύνει 

κρέσσονι φαντασίῃ· / οὐκέτι δ’ 

ἀλλοπρόσαλλον ἔχει σέβας, ἀλλ’ ἐν ἑαυτῷ / 

τὸν τύπον ἐγγράψας ὡς παρεόντα τρέμει· / 

ὄμματα δ’ ὀτρύνουσι βαθὺν νόον· οἶδε δὲ 

τέχνη / χρώμασι πορθμεῦσαι τὴν φρενὸς 

εἰκασίην. 

Niewidzialnego dowódcy aniołów, 

bezcielesnego, podobiznę wyglądu – cóż za 

wielka zuchwałość! – wosk ukazał. Przecież 

nie bez wdzięku, skoro śmiertelnik 

spoglądając na obraz, skierowuje ducha ku 

wyższym rozważaniom. Już więcej nie jest 

rozproszony podczas pobożnej 

kontemplacji, ale w siebie samego 

wrysowując obraz [archanioła], drży jakby w 

jego obecności: oczy bowiem zachęcają do 

głębokiego namysłu, sztuka zaś potrafi 

barwami odnosić obraz mentalny [do jego 

prototypu]. 

 

Agnellus z Rawenny, Księga pontyfikalna Kościoła Rawenny 

(Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis) 

88. Ex Ravenna egrediuntur martires, parte 

virorum, ad Christum euntes; ex Classis 

virgines procedunt, ad sanctam virginem 

virginum procedentes; et magi 

antecedentes, munera offerentes. Sed 

tamen cur variis vestimentis et non omnes 

unum indumentum habuisset depicti sunt? 

Idcirco, quia ipse divinam pictor secutus est 

Scripturam. Nam Gaspar aurum optulit in 

88. Od Rawenny kroczą męczennicy – po 

męskiej [południowej] stronie – zmierzający 

do Chrystusa, od Classis postępują dziewice, 

idące ku świętej Dziewicy dziewic, 

poprzedzają je zaś Magowie, przynoszący 

dary. Lecz dlaczego są ukazani w różnych 

szatach, a nie wszyscy w jednakowych? 

Dlatego, że malarz podążał za boskim 

Pismem. Ponieważ Kacper podarowuje złoto 



342 
 

vestimento iacintino, et in ipso vestimento 

cuniugium significat. Balthasar thus optulit 

in vestimento flavo, et in ipso vestimento 

virginitatem significat. Melchior mirram 

optulit in vestito vario, et in ipso vestito 

poenitentiam significat. Ipse qui praevius 

erat, purpurato sage indutus, et per eundem 

significat, ipsum regem natum et passum. 

Qui autem in vario sage munus Nato optulit, 

significat, in eodem omnes languidos 

Christum curare, et variis iniuriis et diversis 

Iudeorum verberibus flagellari. Scriptum de 

illo est: “Ipse infirmitates nostras suscepit et 

langores portavit, et putavimus eum 

tanquam leprosum”, et cetera. Et post: 

“Vulneratus est pro peccata nostra, affixus 

est propter scelera nostra”. Qui vero in 

candido munus optulit, significat, eum post 

resurrectionem in claritate esse divina. Sicut 

enim illa tria preciosa munera divina in se 

misteria continent, id est per aurum opes 

regales, per thus sacerdotis figuram, per 

mirram mortem intelligitur, ut per omnia 

haec ostenderet, eum esse, qui iniquitates 

hominum suscepit, id est Christus; sic et in 

sagis eorum, ut diximus, tria haec dona 

continentur. Quare non quatuor, aut non 

sex, aut non duo, nisi tantum tres ab oriente 

venerunt? Ut significarent totius Trinitatis 

perfectam plenitudinem. 

i jest ubrany na hiacyntowo, to w tej szacie 

oznacza małżeństwo. Baltazar zaś 

podarowuje kadzidło oraz jest ubrany w 

jasną szatę, w tym stroju oznacza więc 

dziewictwo. Melchior podarowuje mirrę i 

jest ubrany w wielobarwną szatę, to w tym 

stroju oznacza skruchę. Ten, który idzie 

przodem, odziany jest w purpurowy płaszcz, 

który oznacza, że Król narodził się i cierpiał. 

Ten zaś, który w wielobarwnym płaszczu 

przynosi Narodzonemu dar, przez niego 

wskazuje na to, że Chrystus troszczy się o 

wszystkich utrudzonych i że był wychłostany 

przez Żydów poprzez rozmaite krzywdy i 

różnymi biczami. Napisano o Nim: „On uniósł 

nasze choroby i dźwigał troski, a my 

uznaliśmy Go za trędowatego” itd. A 

następnie: „On został zraniony za nasze 

grzechy, przybity za nasze nieprawości”. Ten 

zaś, który w białym stroju przynosi dar 

wskazuje, że po zmartwychwstaniu żyje On 

w boskiej światłości. Podobnie też te trzy 

cenne dary zawierają w sobie boskie 

tajemnice, to znaczy: przez złoto wyraża się 

królewskość, z kolei przez kadzidło postać 

kapłana, a przez mirrę śmierć, tak więc 

poprzez te wszystkie rzeczy pokazuje, że jest 

On tym, który wziął ludzkie niegodziwości: 

On, czyli Chrystus. Stąd też w ich płaszczach 

– jak powiedziałem – zawierają się te trzy 

dary. A dlaczego nie czterech albo sześciu, 
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albo dwóch, lecz tylko trzech przybyło ze 

Wschodu? Ponieważ jako całość mogą 

oznaczać doskonałą pełnię Trójcy. 

 

 

Leon VI Mądry, Homilia 31. 

(Λόγος λαʹ) 

31.54–61 

Μαρμάρου γὰρ λευκῆς ἐκ πλακῶν 

ὑπέστρωται, τὸ συνεχὲς τῆς διαφανείας 

μηδενὸς ἄλλου διατειχίζοντος χρώματος, 

προτετιμηκότος τοῦ τεχνίτου τὸ ἀμιγὲς τῆς 

ἀγλαΐας τοῦ ἐκ τῆς ποικίλης κατασκευῆς 

ἄνθους, οἷα πολλὰ ἐν ταῖς τῶν ἐδαφῶν 

κατασκευαῖς ὁρᾶται. Πλὴν ὥσπέρ τινα ὅρια 

ἔξωθεν περιθέοντα τῆς λευκῆς ἐπιφανείας 

ἐκ πλακὸς ἑτεροχρόου, τῇ βραχείᾳ 

παραμείψει τῆς θέας, τερπνὴν οὖσαν τὴν 

τοῦ λευκοῦ διαφάνειαν, τερπνοτέραν ὅμως 

ποιεῖ. 

 

31.70–78 

Ἐφεξῆς δὲ τοῦ ὅλου τοῦ ναοῦ κύτους καὶ 

τῶν αἷς ἀνέχεται ἁψίδων ὁ ὄροφος, τῶν 

ἄλλων οἰκείων ἀνεστήλωνται θεραπόντων 

εἰκόνες, πᾶσαι ψηφῖδος χρυσῷ 

ἀλειφομένης πεποιημέναι, ἐνταῦθα τὸ 

χρήσιμον τοῦ χρυσοῦ κατιδόντος τοῦ 

τεχνίτου καὶ ἀφθόνως χρησαμένου. 

Ἐβουλήθη γὰρ ταῖς εἰκόσι τῇ τοῦ χρυσοῦ 

μίξει τοιοῦτον ἐνθεῖναι κάλλος, οἷον εἰκὸς 

31.54–61 

Wyłożony zaś jest płytami z białego 

marmuru, [tworzącymi] jednolitą, 

prześwitującą, nieprzerywaną żadnym 

innym kolorem [powierzchnię], rzemieślnik 

bowiem wolał jej czyste piękno od dzieła 

[niczym] z rozmaitych kwiatów, jakie widuje 

się liczne w kompozycjach posadzkowych. 

Jednakże granica od tego, co na zewnątrz, 

niejako pas biegnący dookoła białej 

powierzchni, [jest] z kamienia innej barwy, 

nieco więc różnicuje widok, sprawiając, że i 

tak zachwycająca prześwitująca biel jest 

jeszcze bardziej zachwycająca. 

31.70–78 

Następnie zaś wklęsłe [powierzchnie] całego 

kościoła oraz łuki, na których wspiera się 

sklepienie, pokryte są przedstawieniami 

różnych sług należących [do Boga], wszystkie 

wykonano z kostek pokrytych złotem, tutaj 

zaś dostrzegając pożyteczność złota, 

rzemieślnik posłużył się [nim] obficie. Chciał 

bowiem za pomocą dodatku złota obrazy te 

nasycić takim pięknem, jakie charakteryzuje 
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ἀμφιέννυσθαι τοὺς βασιλέως πλησίον, 

ἄλλως τε δὲ καὶ πρὸς τὸ γράψαι τοῖς μέλεσιν 

ἀρετῆς χρῶμα τὴν ἐκ τοῦ χρυσοῦ 

κατενόησεν χρησιμεύουσαν ὠχρότητα. 

stroje świty cesarza, ponadto uznał bladość 

złota za kolor przydatny do ukazania 

doskonałości u [świętych] osób. 

 

Żywot cesarza Bazylego I 

(Ἱστορικὴ διήγησις τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων Βασιλείου τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως) 

83.15–19–84.1–18 

ὃν ὡς νύμφην ὡραϊσμένην καὶ 

περικεκοσμημένην μαργάροις τε καὶ χρυσῷ 

καὶ ἀργύρου λαμπρότησιν, ἔτι δὲ καὶ 

μαρμάρων πολυχρόων ποικιλίαις καὶ 

ψηφί|δων συνθέσεσιν καὶ σηρικῶν 

ὑφασμάτων καταστολαῖς τῷ ἀθανάτῳ 

προσήγαγεν νυμφίῳ Χριστῷ. Ὅ τε γὰρ 

ὄροφος ἐκ πέντε συμπληρούμενος 

ἡμισφαιρίων στίλβει χρυσῷ καὶ εἰκόνων ὡς 

ἀστέρων ἐξαστράπτει κά⟨λ⟩λεσιν, ἔξωθεν 

μετάλλοις ἐμφεροῦς χρυσίῳ χαλκοῦ 

καλλυνόμενος, οἵ τε παρ’ ἑκάτερα τοῖχοι τῷ 

πολυτελεῖ καὶ πολυχρόῳ τῶν μαρμάρων 

καταποικίλλονται, || καὶ τὰ ἄδυτα τοῦ ναοῦ 

καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ⟨λίθοις⟩ τιμίοις 

καὶ μαργάροις καταπεποίκιλται καὶ 

καταπεπλούτισται. καὶ αἱ τῶν ἐκτὸς 

διείργουσαι τὰ θυσιαστήρια κιγκλίδες καὶ 

τὰ ἐν αὐταῖς περίστυλα καὶ τὰ ἄνωθεν οἷον 

ὑπέρθυρα χρηματίζοντα οἵ τε ἐντὸς θᾶκοι 

καὶ αἱ πρὸ τούτων βαθμίδες καὶ αὐταὶ αἱ 

ἱεραὶ τράπεζαι, ἐξ ἀργύρου πάντα⟨οθεν⟩ 

περικεχυμένον ἔχοντος τὸν χρυσὸν καὶ 

83.15–19–84.1–18 

Ten kościół – jak pannę młodą strojną i 

zdobną w perły i złoto, a także blask srebra, 

ponadto też w rozmaitość wielobarwnych 

marmurów oraz w kompozycje z tesser i 

szaty z jedwabnych tkanin – ofiarował 

nieśmiertelnemu Panu Młodemu, 

Chrystusowi. Sklepienie zaś – składające się 

z pięciu kopuł – połyskuje złotem i olśniewa 

pięknem obrazów niczym gwiazd, [z kolei] na 

zewnątrz zdobne jest brązową blachą 

przypominającą złoto, z drugiej strony zaś 

ściany przybrane są drogocennymi i 

wielobarwnymi marmurami, a sanktuarium 

świątyni ozdobione i upiększone jest 

rozmaicie złotem i srebrem oraz kamieniami 

szlachetnymi i perłami. Przegroda – 

oddzielająca to, co na zewnątrz [nawę], od 

sanktuarium – kolumnada w niej oraz te 

elementy powyżej, które pełnią rolę 

nadproży, siedziska, które są wewnątrz 

[sanktuarium], a także stopnie do nich 

[prowadzące], jak i same święte ołtarze: 

wszystko to zostało skonstruowane w całości 
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λίθοις τιμίοις ἐκ μαργαριτῶν ἠμφιεσμένοις 

πολυτελῶν τὴν σύμπηξιν καὶ σύστασιν 

ἔχουσιν. αὐτὸ δὲ τὸ ἔδαφος σηρικῶν 

ὑφασμάτων ἢ Σιδονίων ἔργων 

ἐφηπλωμένων δόξει τυγχάνειν ἀνάπλεων· 

οὕτω πᾶν ἐξωράισται καὶ καταπεποίκιλται 

τῷ πολυχρόῳ τῶν ὑποκειμένων ἐκ 

μαρμάρων πλακῶν καὶ ταῖς πολυειδέσι τῶν 

ταύτας περικλειουσῶν ψηφίδων ζώναις καὶ 

τῷ τῆς ἁρμογῆς ἀκριβεῖ καὶ τῷ περιττῷ τῆς 

περιθεούσης ἐν ἅπασι χάριτος. 

 

89.7–22 

ὃν ἑκ⟨καί⟩δεκα κίονες κατὰ στοῖχον 

ἑστηκότες ἀνέχουσιν, οἱ μὲν ὀκτὼ τούτων ἐκ 

λίθου τυγχάνοντες Θετταλῆς, ἣ τὸ πράσιον 

χρῶμα κεκλήρωται· οἱ ἓξ δὲ τὴν τοῦ 

Ὀνυχίτου προσηγορίαν αὐχοῦσιν, οὓς ὁ 

λιθοξόος παντοίως ὡράϊσεν, ἀμπέλου 

σχῆμα κατ’ αὐτοὺς μορφώσας καὶ παντοίων 

ζῴων ἰδέας ἐν ταύτῃ ἀπεργασάμενος. οἱ 

ἕτεροι δὲ δύο καὶ αὐτοὶ μὲν τὴν αὐτοῦ ⟨τοῦ⟩ 

Ὀνυχίτου φύσιν εἰλήφασιν, οὐχ ὅμοιον δὲ τὸ 

σχῆμα παρὰ τῶν λιθοξόων ἐδέξαντο, ἀλλὰ 

γραμμαῖς σκολιαῖς τὸ τῆς ἐπιφανείας 

ὁμαλὸν ἀφῃρέθησαν, οὕτω ποικῖλαι ταύτας 

τοῦ τεχνίτου θελήσαντος, ὡς ἐκ τοῦ 

πολυμόρφου θηρῶντος τὸ εὐπρεπὲς καὶ 

ἐράσμιον. ἄνωθεν δὲ τῶν κιόνων ἄχρι τῆς 

ὀροφῆς καὶ ⟨κατὰ⟩ καὶ τὸ κατὰ ἀνατολὰς 

ἡμισφαίριον, ἐκ ψηφίδων ὡραίων ἅπας ὁ 

ze srebra pokrytego złotem [i udekorowane] 

szlachetnymi kamieniami w oprawach z 

cennymi perłami. Co do zaś posadzki, zdaje 

się cała być pokryta [dywanami] utkanymi z 

jedwabiu lub sydońskimi tkaninami, tak 

bowiem całą przybrano i rozmaicie 

przystrojono położonymi płytami z marmuru 

o wielu barwach oraz otaczającymi je [płyty] 

różnorodnymi pasami z tesser – [wszystko 

zaś] przez precyzyjność spoin i przez 

mnóstwo rozpościerającego się wszędzie 

wdzięku. 

89.7–22 

[Pałac] wspiera szesnaście kolumn stojących 

w rzędach, tak się składa, że osiem z nich jest 

z marmuru tesalskiego – który cechuje 

zielona barwa – sześć zaś szczyci się mianem 

onyksu, kamieniarz ozdobił je w rozmaity 

sposób, pokrywając je motywem winorośli 

oraz ukazując w tej [wici] gatunki rozmaitych 

zwierząt. Dwie pozostałe też przybrały 

naturę tamtych onyksowych, ale otrzymały 

od kamieniarzy inne ornamenty, ponieważ 

gładkość [ich] powierzchni zastąpiły 

zakrzywione żłobki – w ten sposób 

rzemieślnik chciał je udekorować, jako że 

dążył, [by] z różnorodności [uzyskać] 

harmonijne i zachwycające formy. Powyżej 

kolumn – aż do samego sklepienia, jak i we 

wschodniej półkopule – cały budynek został 

pozłocony pięknymi kostkami mozaikowymi, 



346 
 

οἶκος κατα⟨κε⟩χρύσωται, προκαθήμενον 

ἔχων τὸν τοῦ ἔργου δημιουργόν, ὑπὸ τῶν 

συναγωνιστῶν ὑποστρατήγων 

δορυφορούμενον, ὡς δῶρα προσαγόντων 

αὐτῷ τὰς ὑπ’ αὐτοῦ ἑαλωκυίας πόλεις. 

89.28–44 

εὐθὺς γὰρ κατὰ τὸ τοῦ ἐδάφους μεσαίτατον 

τὸ Μηδικὸν ὄρνεον ὁ ταὼς ἐκ ψηφίδων 

λαμπρῶν τῇ λιθοξόῳ τέχνῃ διαμεμόρφωται, 

ἐν εὐθυτόρνῳ κύκλῳ ἐκ λίθου Καρικῆς 

συγκλειόμενος, ἀφ’ οὗπερ ἀκτῖνες || ἀπὸ 

λίθου τῆς αὐτῆς πρὸς ἄλλον μείζονα κύκλον 

ἐκπέμπονται. ἔξωθεν δὲ καὶ τούτου 

καθάπερ τινὲς ῥύακες ἢ ποταμοὶ ἐκ λίθου 

Θετταλῆς, ἣ τὸ πράσιον χρῶμα κεκλήρωται, 

κατὰ τὸ τοῦ οἴκου τετράγωνον σχῆμα 

ἐφήπλωνται, κατὰ τὰς ἐντὸς λαγόνας 

τέτταρας ἀετοὺς ἐκ ψηφίδων ποικίλων τε 

καὶ λεπτῶν περισφίγγουσαι, εἰς τοσοῦτον 

ἀκριβοῦντα τὴν μίμησιν ἅπαντα ὡς εἰκάζειν 

αὐτὰ ζῆν καὶ ἵπτασθαι βούλεσθαι. οἱ δὲ παρ’ 

ἑκάτερα τοῖχοι ὑάλου πολυχρόοις πλαξὶ 

περισκέπονται, διαφόρων ἀνθέων 

δοκοῦντες μορφαῖς ὡραΐζεσθαι. ὕπερθεν δὲ 

τούτων κόσμος τις ἄλλος περιηνθισμένος 

διαθεῖ χρυσῷ, ὑφ’ οὗ διείργεσθαι τὰ 

κατώτερα τῶν ἄνω δοκεῖ· ὃν ἐκ χρυσοῦ 

ψηφίδων διαδέχεται τερπνότης ἄλλη, 

ἔνθρονον δεικνῦσα τὸν τοῦ ἔργου 

δημιουργὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴν σύζυγον 

Εὐδοκίαν, στολαῖς κεκοσμημένους 

twórca tego dzieła zaś góruje, asystują mu 

podlegli towarzysze broni – przynoszący w 

darze podbite przez niego miasta. 

 

 

89.28–44 

Z kolei na samym środku posadzki z 

błyszczących kostek i dzięki umiejętnościom 

kamieniarza ukazany został medyjski ptak – 

czyli paw – obwiedziono go wprawnie 

zaokrąglonym otokiem z kamienia 

karyjskiego, stąd też, ku drugiemu 

większemu okręgowi, rozchodzą się 

promienie z tego samego kamienia. 

Rozpościerają się na zewnątrz – jak gdyby 

[były] potokami lub rzekami z marmuru 

tesalskiego, który charakteryzuje się zieloną 

barwą – jak i poprzez aulę o czworobocznym 

planie, a w wewnętrznych rogach opasują 

cztery orły z różnobarwnych i drobnych 

kostek. A każdy jest tak dokładnym 

naśladownictwem [natury], że zdają się one 

żywe i [gotowe] do lotu. Ściany po obu 

stronach są zaś obłożone wielobarwnymi 

płytkami ze szkła, tak że wyglądają na 

ozdobione formami rozmaitych kwiatów. 

Powyżej nich inna dekoracja upiększona 

złotem, która jakby oddziela niższe partie od 

górnych. Za nią następuje inna wspaniałość 

ze złotych kostek: ukazuje tronującego 

władcę, twórcę tego dzieła, oraz jego 
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βασιλικαῖς καὶ ταινιουμένους τοῖς 

στέμμασιν. 

małżonkę Eudokię odzianych w cesarskie 

szaty i noszących stemmy. 

 

Kontynuacja Teofanesa 

(Οἱ μετὰ Θεοφάνην) 

6.22–23 

Τὴν δὲ τῆς ζωγραφίας τέχνην τοσοῦτον 

ἀκριβῶς ὁ ἀνὴρ ἠπίστατο ὡς οὐκ οἶμαι τῶν 

πρὸ αὐτοῦ ἢ τῶν μετ’ αὐτόν. πολλοὺς γὰρ 

τῶν περὶ αὐτῆς πονούντων ἐπηνώρθει, καὶ 

διδάσκαλος ἄριστος ἀνεφαίνετο, καὶ οὐκ 

ἐφαίνετο μόνον ἀλλὰ παρὰ πᾶσιν 

ἐθαυμάζετο, καὶ θάμβος μέγας τοῖς ὁρῶσιν, 

ὧν οὐ μεμάθηκεν, ἐχρημάτιζεν. τῶν δὲ 

τεχνιτῶν ἐπιδιορθώσεις τοῦ 

πορφυρογεννήτου τίς ἐξείποι; λιθοξόους 

καὶ τέκτονας καὶ χρυσοστίκτας καὶ 

ἀργυροκόπους καὶ σιδηροκόπους 

ἐπανώρθου, καὶ πάντα ἐν πᾶσιν ἄριστος ὁ 

ἄναξ ἀνεφαίνετο. Τὰς δὲ ἀργυρᾶς πύλας 

τοῦ Χρυσοτρικλίνου ὁ φιλόκαλος 

Κωνσταντῖνος ἐδείματο, καὶ τράπεζαν 

ἀργυρᾶν ἡ ἐκείνου φιλοπονία πρὸς 

ὑποδοχὴν τῶν δαιτυμόνων καὶ 

καλλωπισμὸν τοῦ ἀριστητηρίου 

κατεσκεύασεν, πολυχρόοις ὕλαις καὶ πλαξὶ 

καὶ αὐτοφυεῖ χροιᾷ καλλύνας, πλείονα τῆς 

ἐκ τῆς τῶν βρωμάτων γλυκύτητος τοῖς 

κεκλημένοις τὴν τέρψιν παρέχουσαν. 

 

 

6.22–23 

Sądzę, że ten człowiek był zaznajomiony ze 

sztuką malarską tak dokładnie, jak nikt przed 

nim lub po nim. Poprawiał bowiem wielu 

działających na tym [polu], jawił się także 

jako najlepszy nauczyciel, [zresztą] nie tylko 

wydawał się, ale był nim i budził podziw u 

wszystkich patrzących jako wielki 

[samorodny] talent, nie pobierał bowiem 

nauki [w tym zakresie]. Kto mógłby wyliczyć 

[wszystkie] wskazówki Porfirogenety dla 

artystów? Poprawiał tak kamieniarzy, jak i 

budowniczych oraz pracujących ze złotem, 

srebrem i żelazem – władca ten w każdym 

przypadku okazywał się najlepszy. 

Konstantyn jako miłośnik piękna wykonał 

srebrne drzwi [auli] Chrysotriklinos, zrobił 

także – z wielką dbałością – srebrny stół do 

podejmowania gości oraz dekorację jadalni, 

którą ozdobił ponad [jej] naturalną barwę 

różnokolorowymi materiałami i płytkami, co 

zaproszonym zapewnia większą rozkosz niż 

przyjemność dań. 
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6.33 

Χρὴ οὖν καὶ περὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου 

διηγήσασθαι· ὃ μηχανικώτατος ἄναξ 

πολυανθῆ τινὰ καὶ εὔοδμον ῥοδωνιὰν εἶναι, 

τῶν πολυχρόων [ἀνθῶν] καὶ λεπτοτάτων 

διαφόρων ψηφίδων ἀνθῶν ἀρτιφυῶν 

χροιὰς μιμουμένων […] τοῖς ὁρῶσιν 

ἀκόρεστον ἐπιχορηγεῖ τὴν τέρψιν. 

6.33 

Należy też powiedzieć o [auli] 

Chrysotriklinos, którą wielce pomysłowy 

władca przemienił w kwitnący i słodko 

pachnący ogród różany za pomocą 

drobniutkich i rozmaitych kostek 

mozaikowych naśladujących barwy 

wielokolorowych i właśnie rozwiniętych 

kwiatów […] dostarcza [to] patrzącym 

niewyczerpanej przyjemności. 

 

Jerzy Geometres, Na świątynię Studiosa 

(Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Στουδίου) 

Ἄυλα φῶτα πυρφλόγα πρὸ τῆς πύλης| / καὶ 

λύχνον ἐκλάμποντα φωτὸς Κυρίου / καὶ τοῦ 

πόλου μίμημα τὸν δόμον βλέπω. / τὸ 

πνεῦμα ῥυπῶν, στῆθι τῆς πύλης ἄπο· / τὸν 

νοῦν δὲ λαμπρός, φαιδρὸς ὢν τὴν καρδίαν, 

/  ἴθι, πρόβαινε φωτὶ φῶς προσλαμβάνων / 

πρὸς ναὸν ἁγνὸν ναὸς ἐμψυχωμένος. / Eἰς 

ἓν τὰ κάλλη τῶν ὅλων ἠθροισμένα / ἄστρων, 

θαλάσσης, ἀέρος, γῆς καὶ πόλου / ὧδε 

βλέπων, ἄνθρωπε, μὴκάμοιςβλέπων. / Εἰ 

πάντα κάλλη γῆς ὁμοῦ τε καὶ πόλου / καὶ 

πᾶσαν ὕλην τιμίαν ποθεῖς βλέπειν, / ἀφεὶς 

τὰ πολλὰ γῆς περιτρέχειν πλάτη, / λιπὼν τὰ 

μακρὰν οὐρανοῦ ζητεῖν βάθη / ἐνταῦθα 

πάντα συνδραμόντα μοι σκόπει, / τὸ τῶν 

ὅλων μίμημα, τὸν μικρὸν δόμον. / ἀὴρ μὲν 

οὗτος, ἄλλ<ος> αἰθὴρ ἐν φάει, / λίθων δὲ 

τούτων ἡ διαυγὴς λειότης / ἄλλη δοκεῖ 

Widzę niematerialne światła, płonące 

niczym ogień przed bramą, także świecącą 

lampę światła Pana, jak również przybytek 

[jako] obraz niebios. Mając duszę nieczystą, 

trzymaj się z dala od bramy, będąc jednak 

promiennym i radosnym w sercu, idź, śmiało 

naprzód – by przyjąć światło od światła – do 

czystej świątyni, [ty, który jesteś] żywą 

świątynią. Człowieku, oglądając tu, w 

jednym [miejscu] zgromadzone wszelkie 

piękno: gwiazd, morza, powietrza, ziemi i 

nieba, nie możesz znużyć się patrzeniem. 

Jeśli pragniesz oglądać wszystkie piękności 

ziemi razem z tymi [charakterystycznymi dla] 

nieba oraz wszelkiej cennej materii, odstąp 

od przemierzania wielkich połaci ziemi, 

porzuć poszukiwania odległego bezkresu 

nieba. Rozejrzyj się, proszę, po wszystkim, co 
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θάλασσα κυμάτων ἄνευ / ὡς ἐν γαλήνῃ νῦν 

κατεστορεσμένη. / αὐγὴ δὲ τούτων κιόνων 

καὶ λευκότης / καὶ συχνὸν ἀστράπτουσα 

χροιᾶς τερπνότης, / ὡς οἷα ῥεῖθρον 

ἐκτακείσης χιόνος / λαμπρόν, διειδές, 

ἀψοφητί πως ῥέον / ὡς πρὸς θάλασσαν 

ἄλλην ἐμβάλλει κάτω / τοῖς 

ἐξαποστίλβουσιν ἐν πάτῳ λίθοις. / αὐτὴν δὲ 

τὴν γῆν καὶ τὰ τῆς γῆς, εἰ θέλοις, / αὐτῶν 

σκόπει μοι χρωμάτων τὸ ποικίλον / καὶ τῶν 

γραφῶν τὸ κάλλος, ἄλλον ἐνθάδε / λειμῶνα 

γραπτόν, ἐκ τέχνης εἰργασμένον, / ἄνθη 

κομῶντα μὴ παρανθοῦντα χρόνῳ. / εἰ δὲ 

πρὸς αὐτοὺς οὐρανοῦ τοὺς ἀστέρας / ἢ 

σφαῖραν αὐτὴν τοῦ πόλου ποθεῖς βλέπειν, / 

τεῖνον σὸν ὄμμα· τμῆμα δὲ σφαίρας βλέπε / 

ἄνωθεν χρυσοῦν φῶς ἀπαστράπτoν μέγα, / 

οὗ συνδραμοῦσα πᾶσα χροιὰ ψηφίδων, / 

ὡς ἓν τελοῦσα σῶμα συντεθειμένον / 

ἔναστρον ἢ πάμφωτον ᾐωρημένον, / ὡς 

εἴπερ ἦν τὸ σύμπαν οὐρανοῦ πλάτος / 

πάγχρους  τις ἀστὴρ εἷς διαυγάζων μόνος. / 

κόσμος μὲν οὕτω· πᾶν καλὸν τέρπου 

βλέπων. / εἰ δ � ἐξεκαύθης εἰς ἔρωτα τῶν 

ἄνω, / καὶ τὸν νοητὸν κόσμον ἐν τύπῳ 

βλέπε· / Χριστὸς μὲν οὗτος, οὗ θρόνος 

λαμπρὸς πόλος, / αὕτη δὲ μήτηρ, ἧς μόνης 

ἁγνῆς τόκος, / οὗτος δὲ λύχνος, οὗ λόγος 

φῶς καὶ τρόπος, / οὗτοι δὲ φλόξ, νοῦς, 

πνεῦμα, φῶς, πῦρ καὶ ξίφος. / ἐῶ Σεραφὶμ 

τάγμα μυριομμάτων, / ἐῶ Χερουβὶμ ἅρμα 

tutaj zgromadzono – w tym małym 

przybytku, obrazie całego [wszechświata]. 

Oto jest powietrze, inne niebo w blasku, a 

prześwitująca gładkość tych kamieni wydaje 

się innym morzem bez fal, teraz 

rozpościerającym się jak w czas pogody. 

Połysk i jasność tych kolumn oraz niezwykle 

migotliwy urok powierzchni: niczym 

przejrzysty strumień ze stopionego śniegu, 

czysty, płynący jak gdyby bezdźwięcznie – u 

dołu wpada, jak do innego morza, na 

błyszczące kamienienie na posadzce. To zaś 

sama ziemia oraz to, co [jest na] ziemi, jeśli 

chcesz, popatrz, proszę, na różnorodność ich 

barw oraz na piękno tych przedstawień: 

tutaj ukazana [jest] inna łąka, wykonana za 

sprawą sztuki, przystrojona kwieciem i nie 

podlegająca upływowi czasu. A jeśli 

pragniesz spoglądać na same gwiazdy nieba 

lub samą sferę niebieską, wytęż swe oczy [i] 

popatrz w górę na złotą część sfery, bijącą 

wielkim światłem, gdzie zbierają się wszelkie 

barwy tesser – ułożone jakby w doskonałe 

ciało – pośród gwiazd lub zawieszoną pełną 

światła, jak gdyby na całej powierzchni nieba 

była jakaś jedna tylko świecąca gwiazda o 

wszystkich barwach. Oglądając w ten sposób 

wszechświat, zachwycaj się wszelkim 

pięknem. Jeśli zaś zostałeś rozpalony ku 

miłości z wysoka, oglądaj też – w odbiciu – 

wszechświat dający się pojąć rozumem: oto 



350 
 

τῶν φλογοτρόφων| / καὶ τἆλλα φρικτὰ καὶ 

λέγειν τε καὶ βλέπειν. / ἀλλ � εἴπερ ἦν τι 

κρᾶμα τῶν ἐναντίων / κόσμου τε παντὸς τοῦ 

κάτω καὶ τῶν ἄνω, / ἕν ἐστι τοῦτο καὶ 

καλείσθω νῦν μόνον / βροτοῖς πρεπόντως 

τῶν καλῶν τὸ χωρίον. / Γλῶσσαι πυρὸς 

δηλοῦσι καὶ βροντῆς κρότος, / ὡς πᾶσαν 

ἐμπλήσουσι τὴν οἰκουμένην / τῶν 

βροντοφώνων οἱ πυρίστομοι λόγων. 

Chrystus, którego tron to świetliste niebo, to 

zaś Matka, której macierzyństwo jako 

jedynej [było] dziewicze, a to lampa, której 

słowo to światło i droga, to z kolei płomień, 

umysł, duch, światło, ogień i miecz. 

Pozostawiłem zastępy serafinów o tysiącach 

oczu, pozostawiłem też rydwany płonących 

cherubinów oraz inne [przedstawienia] – 

straszne do opowiedzenia i oglądania. Lecz 

jeśli istnieje jakieś połączenie przeciwieństw, 

całego świata – z tego, co u dołu i z tego, co 

w górze – to jest tutaj i teraz niech będzie 

nazwane jedynym miejscem piękna 

odpowiednim dla śmiertelników. Języki 

ognia oraz huk pioruna ukazują, że 

przemawiający ogniem nasycą cały 

zamieszkany świat słowami grzmiącymi jak 

gromy. 

 

Opowiadanie o kościele Mądrości Bożej 

(Διήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας) 

17. Ἐποίησε δὲ μηχανὴν τοιαύτην· 

βουλόμενος γὰρ κρείττονα τὴν ἁγίαν 

τράπεζαν καὶ πολυτελεστέραν ποιῆσαι ὑπὲρ 

χρυσίου προσεκαλέσατο ἐπιστήμονας 

πολλοὺς εἰρηκὼς αὐτοῖς τοῦτο. Οἱ δὲ 

ἔφησαν αὐτῷ· ‘εἰς χωνευτήριον ἐμβάλωμεν 

χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους καὶ 

παντοίους καὶ μαργαρίτας καὶ ζάμβυκας, 

χαλκόν, ἤλεκτρον, μόλιβδον, σίδηρον, 

κασσίτερον, ὕελον καὶ λοιπὴν πᾶσαν 

17. Wykorzystał [Justynian] też takie 

rozwiązanie: chcąc bowiem wykonać stół 

ołtarzowy lepszy i cenniejszy niż złoto, 

zawezwał wielu specjalistów, by im o tym 

powiedzieć. Ci zaś mu odpowiedzieli: 

„Umieśćmy w piecu do wytapiania złoto, 

srebro, różne kamienie szlachetne, perły, 

masę perłową, miedź, elektron, ołów, 

żelazo, cynę, szkło oraz wszelkie inne 

metaliczne materiały”. Po roztarciu 
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μεταλλικὴν ὕλην·’ καὶ τρίψαντες ἀμφότερα 

αὐτῶν εἰς ὅλμους καὶ δήσαντες, ἐπὶ τὸ 

χωνευτήριον ἔχυσαν. Καὶ ἀναμαξάμενον τὸ 

πῦρ, ἀνέλαβον ταῦτα οἱ τεχνῖται ἐκ τοῦ 

πυρὸς καὶ ἔχυσαν εἰς τύπον· καὶ ἐγένετο 

χυτὴ πάμμιγος ἡ ἁγία τράπεζα ἀτίμητος· καὶ 

εἶθ οὕτως ἔστησεν αὐτήν· ὑποκάτω δὲ 

αὐτῆς ἔστησε κίονας καὶ αὐτοὺς 

ὁλοχρύσους μετὰ λίθων πολυτελῶν καὶ 

χυμεύσεων, καὶ τὴν πέριξ κλίμακα, ἐν ᾗ 

ἵστανται οἱ ἱερεῖς εἰς τὸ ἀσπάσασθαι τὴν 

ἁγίαν τράπεζαν, καὶ αὐτὴν ὁλοάργυρον. Τὴν 

δὲ θάλασσαν τῆς ἁγίας τραπέζης ἐξ 

ἀτιμήτων λίθων πεποίηκε καὶ 

κατεχρύσωσεν αὐτήν. Τίς γὰρ θεάσηται τὸ 

εἶδος τῆς ἁγίας τραπέζης καὶ οὐκ ἐκπλαγείη; 

ἢ τίς δυνήσηται κατανοῆσαι ταύτην διὰ τὸ 

πολλὰς χροιὰς καὶ στιλπνότητας 

ἐναλλάσσειν, ὡς ὁρᾶσθαι τὸ ταύτης εἶδός 

ποτε μὲν χρυσίζον, ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ 

ἀργυρίζον, εἰς ἄλλο σαμφειρίζον, 

ἐξαστράπτον καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀποστέλλον 

οβʹ χροιὰς κατὰ τὰς φύσεις τῶν τε λίθων καὶ 

μαργαρίτων καὶ πάντων τῶν μετάλλων; 

26.3–10 

Θαῦμα δὲ ἦν ἰδέσθαι ἐν τῷ κάλλει καὶ τῇ 

ποικιλίᾳ τοῦ ναοῦ· ὅτι πάντοθεν ἔκ τε 

χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἐξήστραπτεν. Καὶ εἰς τὸ 

ἔδαφος θαῦμα ἦν τοῖς εἰσιοῦσι ἐν τῇ 

πολυποικιλίᾳ τῶν μαρμάρων δίκην 

θαλάσσης ὁρᾶσθαι καὶ ποταμοῦ ἀεὶ ῥέοντα 

wszystkich z nich w moździerzu i połączeniu, 

przetopili je w piecu. Gdy ogień zmieszał [je], 

rzemieślnicy zdjęli je z ognia i wlali do formy 

– tak też został odlany stół ołtarzowy, 

bezcenna mieszanina. W ten sposób więc 

wzniósł go: poniżej postawił kolumny z litego 

złota, drogich kamieni oraz emalii, dookoła 

zaś stopnie, na których stają kapłani, by 

ucałować stół ołtarzowy, który [jest] z 

czystego srebra. Z kolei thalassę 

[umywalnię] ołtarza zrobił z bezcennych 

kamieni, a także pozłocił. Kto więc 

podziwiałby formę ołtarza i nie byłby 

wprawiony w zdumienie? Lub kto zdołałby 

rozpatrzyć się, gdy zmienia barwy oraz blask: 

gdy jawi się to jako złoty, to w innym miejscu 

jako srebrny, w jeszcze innym połyskuje jak 

szafir, błyszczy się, jednym słowem rozsiewa 

72 barwy – zgodnie z naturą kamieni, pereł 

oraz wszystkich metali? 

 

 

 

 

26.3–10 

Wspaniałość, która jest do oglądania, tkwi w 

pięknie i różnorodności świątyni – zewsząd 

bowiem połyskuje od złota i srebra. Również 

posadzka stanowi dla przychodzących rzecz 

wspaniałą w swej niezwykłej różnorodności 

marmurów, dzięki której wygląda jak morze 
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ὕδατα. Τὰς γὰρ τέσσαρας φίνας τοῦ ναοῦ 

ὠνόμασε τοὺς τέσσαρας ποταμοὺς τοὺς 

ἐξερχομένους ἐκ τοῦ παραδείσου καὶ 

ἔδωκεν νόμον κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἵστασθαι 

ἐν αὐτοῖς ἕνα ἕκαστον ἀφοριζομένους. 

 

26.23–25 

Τὴν δὲ ὡραιότητα καὶ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ 

κάλλους τοῦ κεχρυσωμένου καὶ 

διηργυρωμένου ναοῦ ἀπὸ ὀρόφους ἕως 

ἐδάφους τίς διηγήσεται; 

 

i jak stale płynące wody rzeki. Cztery pasy 

świątyni nazwał bowiem czterema rzekami 

wypływającymi z Raju, wydał też prawo, 

według którego osoby wykluczone ze 

wspólnoty za sprawą grzechu ciężkiego mają 

stać na nich – każdy jeden. 

26.23–25 

Kto objaśni wspaniałość i niezwykłość piękna 

tej świątyni – wyzłoconej i przybranej 

srebrem od posadzki po sklepienie? 

Konstantyn z Rodos, Ekfraza kościoła Świętych Apostołów 

(Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων) 

636–649 

Τοίαις μὲν οὗτος καὶ τόσαις τεχνουργίαις / 

καὶ σχηματισμοῖς γραμμικῆς θεωρίας / ὅλον 

διαμπὰξ συγκατήρτισε<ν> δόμον / τὸν 

ἀστρολαμπῆ τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, / εἴτ’ 

Ἀνθέμιος, εἴτ’ Ἰσίδωρος νέος, / ὕλαις 

ἀπείροις μαρμάρων πολυχρόων / καὶ 

λαμπρότησι τῶν μετάλλων τῶν ξένων / 

ἐπενδύσας τε καὶ καλῶς συναρμόσας, / 

ὁποῖα νύμφην κροσσωτοῖσι χρυσέοις / ἢ 

παστάδα χρύσαυγον ὡραϊσμένην / ταῖς ἐκ 

λίθων τε μαργάρων φρυκτωρίαις / τῶν ἐξ 

ὅλης σχεδόν γε τῆς οἰκουμένης / καὶ μέχρις 

Ἰνδῶν Λιβύης τε κ’ Εὐρώπης / τῆς Ἀσίας τε 

πανταχοῦ θρυλλουμένων. 

 

 

636–649 

On – albo Anthemios, albo Izydor Młodszy – 

za pomocą tak licznych pomysłów [opartych] 

o myśl techniczną oraz układów 

[zaczerpniętych] z teorii geometrycznej 

skonstruował od początku do końca cały, 

błyszczący niczym gwiazdy, dom 

roztropnych Apostołów: niezliczoną ilością 

wielobarwnych marmurów i połyskiem 

niezwykłych metali przybrał oraz pięknie 

wszystko razem zestroił – niczym pannę 

młodą złotymi ozdobami lub upiększoną 

weselną komnatę o złotym blasku – też 

płomiennymi refleksami kamieni oraz pereł z 

niemal całego obszaru zamieszkałego 

świata, aż po [krainę] Indów, Libię i Europę 

oraz Azję, [o której] wszędzie się rozprawia. 
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742–750 

Χρυσῷ δὲ μίγδην ὑέλῳ πεφυκότι / ἅπαν 

κατεχρύσωσε τοὔνδοθεν μέρος, / ὅσον τ’ ἐν 

ὕψει σφαιροσυνθέτου στέγης / χ’ ὅσον 

λαγόσιν ἁψίδων ὑπερφέρει, / καὶ μέχρις 

αὐτῶν μαρμάρων πολυχρόων / καὶ μέχρις 

αὐτῶν κοσμητῶν τῶν δευτέρων / γράψας 

ἀέθλους καὶ σεβασμίους τύπους / τοὺς τὴν 

κένωσιν ἐκδιδάσκοντας Λόγου / καὶ τὴν 

πρὸς ἡμᾶς τοὺς βροτοὺς παρουσίαν. 

742–750 

Za pomocą złota połączonego ze szkłem 

pozłocił wszystko we wnętrzu – sięgając od 

wysokości dachu w formie kopuły, jak i 

wklęsłych wnętrz sklepień, aż po same 

wielobarwne marmury, jak i po drugi z 

gzymsów – i ukazał zmagania oraz wizerunki 

godne czci, pouczające o upokorzeniu 

Logosu i Jego obecności wśród nas 

śmiertelników. 

 

Konstantyn VII Porfirogeneta, O ceremoniach dworu bizantyńskiego 

(Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως) 

1–2 Ἄλλοις μέν τισιν ἴσως ἔδοξεν ἂν τουτὶ τὸ 

ἐγχείρημα περιττόν, οἷς οὐ τοσαύτη τῶν 

ἀναγκαίων φροντίς, ἡμῖν δὲ καὶ λίαν φίλον 

καὶ περισπούδαστον καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων οἰκειότερον, ἅτε διὰ τῆς ἐπαινετῆς 

τάξεως τῆς βασιλείου ἀρχῆς δεικνυμένης 

κοσμιωτέρας καὶ πρὸς τὸ εὐσχημονέστερον 

ἀνατρεχούσης καὶ διὰ τοῦτο θαυμαστῆς 

οὔσης ἔθνεσί τε καὶ ἡμετέροις. Πολλὰ γὰρ 

οἶδε τῷ μακρῷ χρόνῳ συναπολήγειν, ὡς ἐν 

αὐτῷ πραχθέντα καὶ ὑπ’ αὐτοῦ 

δαπανώμενα, μεθ’ ὧν καὶ τὸ μέγα χρῆμα καὶ 

τίμιον, ἡ τῆς βασιλείου τάξεως ἔκθεσίς τε 

καὶ ὑποτύπωσις, ἧς παροραθείσης καί, οἷον 

εἰπεῖν, ἀπονεκρωθείσης, ἀκαλλώπιστον τῷ 

ὄντι καὶ δυσειδῆ τὴν βασιλείαν ἦν καθορᾶν. 

Ὥσπερ γὰρ σώματος μὴ εὐσχημόνως 

διαπεπλασμένου, ἀλλὰ φύρδην καὶ οὐκ 

1–2 Być może przedsięwzięcie to wyda się 

bezużytecznym innym osobom, dla których 

przedmiotem uwagi nie [są] rzeczy 

konieczne, dla nas jednak to [temat] 

nadzwyczaj drogi i najbardziej pożądany, a 

także ważniejszy od innych, ponieważ 

poprzez godny pochwały ceremoniał władza 

cesarska prezentuje się jako lepiej 

uporządkowana, a jej renoma wzrasta, 

stanowi on również przedmiot podziwu tak 

dla obcokrajowców, jak i naszych 

[poddanych]. Po upływie długiego czasu, 

wiele rzeczy – jak wiadomo – zanika, jako 

wówczas spełnione i przez niego [czas] 

zniszczone, a wśród nich i to, co wielce cenne 

i wartościowe, jak objaśnienie i zarys 

cesarskiego ceremoniału, który został 

zaniedbany i – że tak powiem – dogorywa, 
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εὐαρμόστως τῶν μελῶν αὐτῷ συγκειμένων 

ἀταξίαν ἄν τις τὸ τοιοῦτον προσείποι· οὕτω 

καὶ τοῦ βασιλικοῦ πολιτεύματος μὴ τάξει 

ἀγομένου καὶ κυβερνωμένου, κατ’ οὐδὲν 

διοίσει τῆς ἰδιωτικῆς καὶ ἀνελευθέρου 

διαγωγῆς. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται καὶ 

δόξωμεν ἀτάκτως φερόμενοι τὴν βασιλικὴν 

καθυβρίζειν μεγαλειότητα, δεῖν ᾠήθημεν, 

ὅσα τε παρὰ τῶν παλαιοτέρων ἐφευρέθη 

καὶ παρὰ τῶν ἑωρακότων διηγγέλθη καὶ 

παρ’ ἡμῶν αὐτῶν ἐθεάθη καὶ ἐν ἡμῖν 

ἐνηργήθη, ταῦτα φιλοπόνῳ μελέτῃ ἐκ 

πολλῶν ἐρανίσασθαι καὶ πρὸς εὐσύνοπτον 

κατάληψιν τῷ παρόντι ἐκθέσθαι 

φιλοτεχνήματι, καὶ πατρίων ἐθῶν 

παρεωραμένων παράδοσιν τοῖς μεθ’ ἡμᾶς 

ἐνσημήνασθαι, καὶ ὥσπερ τινὰ ἄνθη ἐκ 

λειμώνων δρεψαμένους εἰς ἀσύγκριτον 

εὐπρέπειαν τῇ βασιλικῇ παραθέσθαι 

λαμπρότητι, καὶ οἷόν τι κάτοπτρον διαυγὲς 

καὶ νεόσμηκτον ἐν μέσοις τοῖς ἀνακτόροις 

ἱδρύσασθαι, ἐν ᾧ καὶ τὰ τῇ βασιλείῳ ἀρχῇ 

πρέποντα καὶ τὰ τῷ συγκλητικῷ συστήματι 

ἄξια κατοπτευόμενα, ἐν τάξει καὶ κόσμῳ αἱ 

τοῦ κράτους ἡνίαι διεξάγοιντο. 

tak że cesarska władza jest bezozdobna i 

nieprzyjemna do oglądania. Tak samo jak 

wtedy, gdy ciało nie jest zbudowane 

harmonijnie, ale nieładnie, bo jego członki 

nie są stosownie dopasowane, o tym zaś ktoś 

mógłby powiedzieć, że to nieporządek. To 

samo dzieje się, gdy cesarska administracja 

nie jest prowadzona i zarządzana porządnie: 

nie będzie się [wtedy] w ogóle różnić od 

prostackiego i pozbawionego ogłady 

sposobu życia. Dlatego też nie może tak być, 

nie możemy bowiem wywoływać wrażenia, 

że działając w sposób nieuporządkowany, 

obrażamy cesarski majestat, stąd uznaliśmy, 

że należy kwestie te – wynalezione przez 

przodków i znane ludziom, którzy je oglądali, 

a także obserwowane przez nas samych oraz 

praktykowane w naszych czasach – zebrać z 

licznych źródeł, nie szczędząc przy tym trudu 

i ze starannością, a [następnie] przedstawić 

w obecnej zmyślnej formie przystępnego w 

odbiorze kompendium i [w ten sposób] 

zachować zapomnianą tradycję obyczajów 

przodków dla tych, którzy [przyjdą] po nas. 

[Praca ta była] jak zbieranie na łąkach 

kwiatów do przygotowania niezrównanej 

ozdoby dla cesarskiej chwały, a także jak 

ustawienie w środku pałacu przejrzystego i 

dopiero co wyczyszczonego zwierciadła do 

oglądania tego, co stosowne cesarskiemu 

panowaniu, jak i tego, co godne 
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senatorskiego gremium, ażeby wodze 

władzy były sterowane porządnie i pięknie. 

 

Liutprand z Cremony, Antapodosis 

6.5.66–73 

Aerea, sed deaurata quaedam arbor ante 

imperatoris sedile stabat, cuius ramos itidem 

aereae diversi generis deaurataeque aves 

replebant, quae secundum species suas 

diversarum avium voces emittebant. 

Imperatoris vero solium huiusmodi erat arte 

compositum, ut in momento humile, 

exelsius modo, quam mox videretur 

sublime; quod inmensae magnitudinis, 

incertum utrum aerei an lignei, verum auro 

tecti leones quasi custodiebant, qui cauda 

terram percutientes aperto ore linguisque 

mobilibus rugitum emittebant. 

6.5.66–73 

Przed tronem cesarza stało pewne drzewo z 

pozłoconego brązu, którego gałęzie – tak 

samo z pozłoconego brązu – zapełniały ptaki 

rozmaitych odmian, które wydawały dźwięki 

różnych ptaków, zgodnie ze swoimi 

gatunkami. Cesarski tron był umiejętnie 

wykonany, w taki sposób, że w jednej chwili 

zdawał się niski, a za moment wysoki, a zaraz 

potem maksymalnie wyniesiony. Ogromnej 

wielkości lwy – nie wiadomo czy z brązu, czy 

z drewna, na pewno jednak pozłocone – 

niejako go strzegły, a uderzając ogonami o 

posadzkę, z otwartych paszczy wystawiały 

jęzory i wydawały ryk. 

 

Jan Mauropous, Na archanioła Michała 

(Εἰς τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ) 

Φῶς, πνεῦμα καὶ πῦρ οἴδαμεν τοὺς 

ἀγγέλους, / παντὸς πάχους τε καὶ πάθους 

ὑπερτέρους. / ἀλλ’ ὁ στρατηγὸς τῶν ἀΰλων 

ταγμάτων / ἕστηκε γραπτὸς ὑλικῶν ἐκ 

χρωμάτων. / ὦ πίστις, οἷα θαυματουργεῖν 

ἰσχύεις· / ὡς ῥᾷστα μορφοῖς τὴν ἀμόρφωτον 

φύσιν· / πλὴν ἡ γραφὴ δείκνυσι τὸν 

γεγραμμένον / οὐχ ὡς πέφυκεν, ὡς δ’ ἔδοξε 

πολλάκις. 

Światło, duch, ogień, wiemy, że takie są 

anioły, ponad wszelką materię i cierpienie. 

Lecz to strateg bezcielesnych zastępów stoi 

wymalowany materialnymi kolorami. O 

wiaro, jakież masz moce działania cudów! 

Jakże łatwo nadajesz kształt bezkształtnej 

naturze! Choć obraz ukazuje tę malowaną 

postać nie taką, jaką jest z natury, ale taką, 

jaka często się ukazywała. 
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Jan Mauropous, Na złote ukrzyżowanie 

(Εἰς σταύρωσιν χρυσῆν) 

Κἀνταῦθα Χριστός ἐστιν ὑπνῶν ἐν ξύλῳ. / 

φέρει δὲ χρυσὸς τοῦ πάθους τὴν εἰκόνα, / 

ἀνθ’ οὗ πραθείς, ἔσωσε τοὺς κατ’ εἰκόνα. 

I tu jest Chrystus śpiący na drewnianym 

krzyżu. Złoto zaś dźwiga obraz cierpienia – za 

nie został sprzedany, ocalił tych na swój 

obraz. 

 

Jan Mauropous, Na złotą bullę Ławry 

(Εἰς χρυσόβουλλον τῆς λαύρας) 

Χρυσοῖς γραφῆναι γραμμάτων ἔδει τύποις / 

τὸν ἐν λόγοις κάλλιστον ὡς χρυσοῦν ὅλον. / 

εἴ τις δὲ τέχνη πρὸς τὸ καὶ μέλι γράφειν, / 

ἐκεῖσε βάπτων γραψάτω τις τὸν λόγον, / ὡς 

ἂν πρέπουσαν ὄψιν ἐντεῦθεν λάβοι / τὸ 

στίλβον αὐτοῦ καὶ γλυκάζον ἠρέμα. / ἀλλ’ 

οὐ θεατός ἐστι τοῖς ἀναξίοις, / ἀλλ’ οὐδ’ 

ἀκουστὸς τοῖς ἀγροικικωτέροις· / ὅθεν 

φυλάξει τὴν χάριν κεκρυμμένην / χρυσοῦς 

φύλαξ κάτωθεν ἐμβεβλημένος, / μόνοις δὲ 

ταύτην ἐκφανεῖ τοῖς ἀξίοις, / σήμαντρα 

χειρὸς εὐγενοῦς δεδεγμένην. 

Złotymi literami należy zapisać ten 

najpiękniejszy wśród tekstów, [bo] cały [jest] 

jak ze złota. Jeśli zaś istnieje też technika 

pisania z miodem, niech ktoś zapisze ten 

tekst, zanurzywszy tam [pióro], jako że w 

wyniku tego najbardziej stosowny wygląd 

może otrzymać jego blask oraz przyjemna 

słodycz. Ale nie może być on ani oglądany 

przez niegodnych, ani też słuchany przez 

prostaków. Dlatego też będzie strzegł tej 

ukrytej łaski złoty strażnik umieszczony u 

dołu, tylko godnym ukazujący tę – opatrzoną 

podpisem szlachetnej dłoni. 

 

Krzysztof z Mityleny, …gdy gwiazdy święcą wyjątkowo jasno na czystym niebie 

(<***> τε αἰθρίας οὔσης τὰ ἄστρα ὑπερλάμπουσιν) 

<Ἂν προσβλέπῃς γε τὸν κατά>στερον πόλον, 

/ λειμῶνας εἴπῃς ἢ χλοάζουσαν πόαν / <*** 

***>εῖαν λίθων / μικρὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὰ 

τούτων βελτίω / <*** ***>τ ̣ον πόλον μετ’ 

αἰθρίας, / ἐστιγμένον μὲν οἷον ἐκ τῶν 

ἀστέρων, / <εἰπεῖν δὲ μᾶ>λλον ἠμφιεσμένον 

Czy gdy spoglądasz na usiane gwiazdami 

niebo, powiedziałbyś, że [widzisz] łąki lub 

zieleniącą się trawę… z kamieni? Rzeczy [na 

ziemi], nawet najlepsze z nich, [zdają się] 

małe wobec pogodnego nieba, które jest 

jakby wyhaftowane z gwiazd lub raczej całe 
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κύκλῳ / καὶ χρυσοειδῆ κόσμον ἐνδεδυμένον 

/ <καὶ πᾶν καταλ>άμποντα φωτὶ πλουσίῳ· / 

ἄρρητον ὥσπερ ἡδονὴν δέχῃ τότε / <καὶ 

φαιδρ>ότητος ἐμπιπλήσκῃ τῆς ἄκρας, / 

χρυσοῦν ἀληθῶς οὐρανὸν δοκῶν βλέπειν· / 

<βλέπεις γε πο>λ̣λοὺς ἡλίων μικρῶν 

κύκλους, / τοὺς χρυσομόρφους καὶ 

φαεινοὺς ἀστέρας, / <ἐφ’ οἷς ἀνί>σχει καὶ 

σεληναῖος λύχνος, / ὀφθαλμὸς ἄλλος τῆς 

δᾳδουχίας μέγας, / <τὴν νύκτα> δεικνὺς 

ἀκριβῶς ὡς ἡμέραν / ψυχάς τε τέρπων τῶν 

ὁδοιπόρων ἅμα / <καὶ πᾶσαν αὐ>τοῖς 

προξενῶν θυμηδίαν. / ἆρ’ οὐχὶ κάλλη ταῦτα 

τῶν γῆς καλλίω; / <ἆρ’ οὐ δοκεῖ σοι> καὶ 

πανήγυριν ξένην / ἄγειν ἐπ’ αὐτοῖς τὰς 

φύσεις τῶν ἀγγέλων, / <*** ***> σιωπώσας 

μένειν, / τὸν δημιουργὸν ἡσυχῇ 

θαμβουμένας; 

 

przyobleczone i ustrojone złocistą ozdobą, 

całe rozświetlone wspaniałym światłem. 

Wtedy przyjemność, którą otrzymujesz, jest 

niewypowiedziana, jesteś nasycony 

najwyższym blaskiem, co przekonuje [cię], że 

niebo, które oglądasz, rzeczywiście jest 

złote. Widzisz mnogie dyski małych słońc, 

niczym ze złota, lśniące gwiazdy, a gdzie 

wznosi się księżycowa lampa, drugie wielkie 

oko niosącego pochodnię światła, ukazuje 

noc całkiem jak dzień, rozradowując dusze 

wędrowców i dając im wielką przyjemność. 

Czyż te piękności nie są wspanialsze od tych 

na ziemi? Nie wydaje ci się, że niezwykłe 

święto obchodzą w związku z nimi zastępy 

aniołów… które zachowując milczenie, cicho 

trwają w zdumieniu wobec Stworzyciela? 

Nikefor Basilakes, Co mógłby powiedzieć niewidomy od urodzenia, gdy przejrzy na oczy 

(Τίνας ἂν εἴποι λόγους ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, ἀναβλέψας) 

38.50–55 

Ὦ φῶς, νῦν σε πρώτως καὶ βλέπω καὶ 

τέθηπα! ὦ καλὸν ἥλιε δημιούργημα, οἷος 

ὤν, ἡμῖν οὐκ ἐπέλαμπες! τίνα ταύτην ὁρῶ 

τὴν πολλὴν ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπίχυσιν; καὶ ὡς 

κάτοπτρον διαφαίνει καὶ ὡς ὕδωρ κέχυται. 

τίς καὶ ὁ καλὸς καὶ μέγας οὗτος ὄροφος, 

δημιουργὲ βασιλεῦ; ὅσος μὲν ἐπῆρται, 

ἡλίκος δὲ ἀναπέταται. 

38.50–55 

O, światło, teraz po raz pierwszy widzę cię i 

jestem zdumiony! O, piękne dzieło, słońce, 

jakim jesteś, nie świeciłoś dla mnie! Czym 

jest ten wielki zalew, który widzę nad głową? 

Niczym zwierciadło jest przejrzysty i niczym 

woda przepływa. Czym jest ten piękny i 

ogromny dach, Stworzycielu-Królu? Jak 

wysoko wznosi się, a jak szeroko się 

rozpościera? 
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Michał, protekdikos Kościoła Tessalniki, Ekfraza kościoła Mądrości Bożej 

(Εκφρασις τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας…) 

3.67–79 

καὶ ἡ τοῦ χρυσοῦ στιλπνότης ἐγγὺς εἶναι τοῦ 

καταστάζειν ποεῖ νομίζεσθαι τὸν χρυσόν. 

τοὺς γὰρ ὑγροὺς ὀφθαλμοὺς τῇ ἀνταυγείᾳ 

ὥσπερ κυμαίνουσα, τὰς ἐκείνων νοτίδας εἰς 

τὸν χρυσὸν ἐφάντασε τὸν ὁρώμενον, καὶ 

δοκεῖ ῥευσεῖσθαι τηκόμενος. λίθος δὲ ἀλλὰ 

ποδαπὴ περιπέπηγε τῇ οἰκοδομῇ, τῷ 

πολυχρόῳ καὶ λείῳ διαμιλλωμένη πρὸς τὸν 

χρυσόν, ἐκ μὲν λειότητος στίλβουσα, ἐκ δὲ 

τοῦ ἄνθους ὄντος ποικίλου πλέον τι ἔχουσα 

καὶ ὑπὲρ τὸν μονόχρουν χρυσόν. 

3.67–79 

A jasność złota jest niemal taka, że sprawia, 

że wydaje się, iż złoto skapuje. W mokrych 

oczach, za sprawą olśniewającego blasku, 

podobnie wznoszą się fale, co powoduje, że 

ich wilgoć zdaje się być w oglądanym złocie, 

tak że ma się wrażenie, iż ono płynie jak 

strumień. A jakiego rodzaju jest kamienna 

okładzina pokrywająca dookoła budowlę, 

rywalizująca wielobarwnością i gładkością ze 

złotem, połyskująca ze względu na gładkość, 

jak i ze względu na swój różnobarwny 

rozkwit, mająca coś więcej, coś ponad złoto 

jednobarwne? 

 

Eugenios z Palermo, Na obraz Jana Chryzostoma 

Καὶ χρῶμα χρυσοῦν, πάμμακαρ, σοὶ καὶ 

στόμα· / τὸ μὲν γὰρ ἡμῖν ἐκχέον χρυσοῦς 

λόγους / τὴν κλῆσιν ἀπήνεγκεν ἐκ τῶν 

πραγμάτων, / τουδὶ τὸ σεμνὸν ὠχρότης 

διαγράφει· / σὴν σάρκα καὶ γὰρ πυρπολῶν 

ἀσιτίαις / ἔχρωσας αὐτὴν χλωρότητι 

χρυσίου. 

Złota zarówno twoja barwa – ze wszech miar 

błogosławiony – jak i usta: one bowiem 

wypowiadają dla nas złote słowa, a nazwa 

wzięta od czynów, co do zaś drugiej kwestii, 

bladość przedstawia ascetyczną świętość, 

strawiwszy bowiem swe ciało postami, 

zabarwiłeś je bladym kolorem złota. 

 

Mikołaj Kallikles, Utwór 2. 

2.12–34 

Ἂν ὡραΐζω χρυσίῳ τὴν εἰκόνα, / τῷ 

παμβασιλεῖ βασιλεὺς φόρους νέμω· / ἂν 

λαμπρυνῶ δὲ τοῖς πανεντίμοις λίθοις, / 

2.12–34 

Gdy przystrajam [twój] wizerunek złotem, ja, 

cesarz, składam hołd [tobie], najwyższemu 

cesarzowi. Gdy zaś przydaję mu blasku 
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‘προσκόμματός’ σε ‘λίθον’ οὐκ ἔχειν θέλω· / 

ὡς συνδέτην τιμῶ δε τοῖν ἄκροιν λίθον, / ὡς 

ἔμπορος κτῶμαί σε κοσμῶν μαργάροις, / 

τὸν τίμιόν τε καὶ καλὸν μαργαρίτην, / ἀφ’ οὗ 

τὸ πᾶν ἐφεῦρον εἰς εὐκληρίαν, / χρίσμα 

θρόνου καὶ σκῆπτρα καὶ κλεινὸν στέφος. / 

Ἂν Περσικός τις ἐξυλακτοίη κύων, / ἂν 

Σκυθικὴ πάρδαλις, ἂν Γέτης λύκος, / ἂν 

Παίονες βοῶσιν, ἂν θροῇ Δάκης, / θραῦσον, 

δυνατέ, θλάσον αὐτοῦ τὰς γνάθους· / τὰ 

τέκνα τήρει, κλῆμα βοτρυηφόρον, / 

λειμῶνος ἄνθη, λευκὰ ‘κοιλάδων κρίνα’· / 

ζωὴν μακρὰν δός· ἐν δὲ τῇ κρίσει τότε / 

συζυγίαν κραθεῖσαν εἰς ψυχὴν μίαν, / ἣν 

θάνατος διεῖλεν εἰς μέρη δύο, / ἡμίτομον 

λιπών με καὶ νεκρὸν πλέον. / ἕνωσον αὐτὸς 

αὖθις, οἷς οἶδας τρόποις, / δοὺς τὴν Ἐδὲμ 

σχοίνισμα καὶ κληρουχίαν. / Ἰωάννης σοι 

ταῦτα Κομνηνός, Λόγε, / ὁ 

πορφυροβλάστητος Αὐσόνων ἄναξ 

szlachetnymi kamieniami, nie chcę mieć cię 

za „kamień obrazy”, więc czczę jako kamień 

węgielny łączący skrajności, stąd też niczym 

kupiec nabyłem cię i ozdobiłem perłami: 

ciebie, cenną i piękną perłę, dzięki któremu 

poznałem wszelkie powodzenie – 

namaszczony tron, berło oraz sławną 

koronę. Gdyby więc jakiś perski pies wściekle 

ujadał – albo też scytyjski lampart, albo 

getyjski wilk – a Panończycy podnosili 

wrzask, Dakowie zaś siali popłoch, powal ich, 

Mocny, zmiażdż ich paszcze! Chroń [moje] 

dzieci, latorośl przynoszącą owoce, kwiaty 

łąki, białe „lilie dolin”, daj [im] długie życie! A 

na tym przyszłym sądzie niech [moja] 

małżonka zostanie połączona [ze mną] w 

jedną duszę, którą śmierć podzieliła na 

dwoje, pozostawiając mnie bez drugiej 

połowy i niemal martwego. Połącz go 

natychmiast – znasz sposoby – dając 

kawałeczek ziemi w Edenie. Ja, Jan Komnen, 

do ciebie, Logosie, w tych sprawach 

[zwracam się], pan Auzonów urodzony w 

purpurze. 

 

Teodor Prodromos, Na obraz najlepszego Zbawiciela Chrystusa 

(Εἰς εἰκόνα τοῦ ὑπεραγάθου σωτῆρος Χριστοῦ…) 

Σὺ μὲν καθιστᾷς γῆς με πάσης δεσπότην, / ὁ 

παμβασιλεὺς ὑπεράγαθος Λόγος, / καί μοι 

πρὸς ταρσῶν πᾶν τὸ βάρβαρον κλίνεις, / ὡς 

καὶ φόρους μοι δουλικῶς συνεισφέρειν· / 

Ty mianowałeś mnie panem całej ziemi, 

najwyższy cesarzu, nadzwyczaj dobry 

Logosie, a także zginasz u moich stóp 

wszelkich barbarzyńców, tak że jak 
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καὶ προσκύνησιν οὐκ ἐμοὶ μόνον νέμει, / 

ἀλλ’ εἴ τις ἡμῶν εἰκονισθῇ καὶ τύπος· / ἐγὼ 

δὲ τῷ πλάσαντι καὶ στέψαντί με / καὶ ταῦτα 

πάντα δόντι †καὶ στέψαντί με† / τὴν 

δουλικὴν εὔνοιαν εἰσφέρω πάλιν / καὶ 

ζωγραφῶν σε προσκυνῶ σου τὸν τύπον / καὶ 

τὴν ἀπ’ ἀργύρου τε καὶ χρυσοῦ χάριν / 

καθώσπερ ἄλλους εἰσκομίζω σοι φόρους· / 

ἐμοὶ γὰρ ἐκ σοῦ καὶ βίου πρώτη πλάσις / καὶ 

σκῆπτρα καὶ πάτριος ἀρχικὸς θρόνος / καὶ 

μυρίων πέλαγος ἀριστευμάτων, / ὧν ἥλιος 

μὲν μάρτυς ἀψευδὴς ἄνω, / κάτω δὲ τῆς γῆς 

καὶ θαλάττης τὰ πλάτη. / ἀλλ’ ὦ κραταιὲ 

πανσθενὲς παντοκράτορ, / καὶ τοὺς 

προλοίπους δάμασόν μοι βαρβάρους / καὶ 

τοῖς ἐμοῖς φύλαττε τὴν πόλιν πόνοις / καὶ 

ψυχικὴν δὸς ἐν τέλει σωτηρίαν. / Ἰωάννης 

σοι ταῦτα πιστὸς οἰκέτης / 

πορφυρόβλαστος Κομνηνὸς αὐτοκράτωρ / 

τῷ βασιλεῖ μου καὶ θεῷ καὶ δεσπότῃ. 

niewolnicy składają mi hołd, zresztą nie tylko 

mnie [we własnej osobie] oddają cześć, ale 

[wszędzie], gdziekolwiek przedstawiona jest 

nasza postać. Ja zaś temu, który mnie 

stworzył i ukoronował oraz wszystko 

podarował, kolejny raz przynoszę poddańczy 

dar, a odmalowując cię, czczę twą postać, 

poprzez zaś srebro i złoto podobnie wnoszę 

inne podarunki. Od ciebie bowiem mam 

życie, jak i berło oraz cesarski tron przodków, 

a także morze niezliczonych bohaterskich 

czynów, których wiarygodnym świadkiem 

słońce u góry, a u dołu powierzchnia ziemi i 

morza. Lecz, o możny, wszechpotężny 

Pantokratorze, poskrom dla mnie 

pozostałych barbarzyńców, strzeż Miasta 

poprzez moje wysiłki, a na końcu daj [mojej] 

duszy zbawienie. Jan, wierny sługa, do ciebie 

[zwraca się] w tych sprawach: Komnen, 

urodzony w purpurze władca, do mego 

króla, Boga i Pana. 

 

Mikołaj Mesarites, Ekfraza kościoła Świętych Apostołów 

(Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων) 

13.2 

οὐ μᾶλλον τέρπει τὴν αἴσθησιν ἢ 

καταπλήττει τὸν νοῦν· διαχέει μὲν γὰρ τὴν 

γὰρ τὴν ὅρασιν τῷ τῶν χρωμάτων κάλλει καὶ 

τῷ τῶν ψηφίδων χρυσίζοντι, τὸν δὲ νοῦν 

καταπλήττει τῇ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς τέχνης 

ὑπερβολῇ. 

13.2 

Nie bardziej zachwyca zmysły niż zadziwia 

umysł, wzrok napełnia bowiem pięknem 

barw oraz złocistością kostek mozaikowych, 

umysł zaś powala nadzwyczajnym 

rozmiarem oraz kunsztem. 
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14.8 

ἡ στολή δε τοῦ θεανθρώπου ἐπὶ πλέον τῷ 

κυανῷ ἢ τῷ χρυσίζοντι ἐπιχρώννυται, 

παραγγέλλουσα πᾶσι διὰ τῆς τοῦ ζωγράφου 

χειρὸς μὴ λαμπρειμονεῖν μηδὲ ζητεῖν 

πορφύραν καὶ βύσσον καὶ κόκκινον καὶ 

ὑάκινθον μηδὲ πολυτελέσι στολαῖς 

ἀμφιέννυσθαι, ἀλλ’ ἕπεσθαι Παύλῳ 

λέγοντι· ‘μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ 

μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ,’ 

‘ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα 

τούτοις ἀρκεσθησόμεθα’. 

14.8 

Szata Boga-Człowieka zabarwiona jest zaś 

bardziej barwą błękitną niż złotą, [w ten 

sposób] bowiem wskazuje wszystkim – 

poprzez rękę malarza – by nie nosić 

olśniewających szat i nie pragnąć purpury i 

jedwabiu, szkarłatu i hiacyntu oraz nie 

odziewać się wykwintnymi płaszczami, lecz 

by podążać za Pawłem mówiącym: „[kobiety 

niech nie zdobią się] plecionymi włosami 

albo złotem, albo perłami, albo drogą szatą” 

oraz „mając zaś pożywienie oraz 

schronienie, zadowólmy się nimi”. 

 

Mikołaj Mesarites, Opowieść o uzurpacji Jana Komnena zwanego Grubym 

(Λόγος ἀφηγηματικὸς τοῦ αὐτοῦ Μεσαρίτου Νικολάου, ἐπὶ τῶν κρίσεων…) 

44 

ὁ δὲ Μουχρουτᾶς ἔστι τι δῶμα τεράστιον, 

τοῦ Χρυσοτρικλίνου ἁπτόμενον, ὡς πρὸς 

δυσμὴν διακείμενον. 

44–45 

τὸ οἴκημα χειρὸς ἔργον οὐ Ῥωμαΐδος, οὐ 

Σικελικῆς, οὐ Κελτίβηρος, οὐ Συβαριτικῆς, 

οὐ Κυπρίου, οὐ Κίλικος· Περσικῆς μὲν οὖν, 

ὅτι καὶ ἰδέας φέρει Περσῶν παραλλαγάς τε 

στολῶν. αἱ τοῦ ὀρόφου σκηναὶ παντοδαπαὶ 

καὶ ποικίλαι, ἐξ ἡμισφαιρίων τῷ 

οὐρανοειδεῖ ὀρόφῳ προσηλωμέναι, πυκναὶ 

αἱ τῶν γωνιῶν εἰσοχαί τε καὶ ἐξοχαί, κάλλος 

τῶν γλυφίδων ἀμήχανον, τῶν κοιλωμάτων 

θέαμα πάντερπνον, ἶριν  φαντάζον 

44 

Muchrutas jest niezwykłym budynkiem 

przyległym do auli Chrysotriklinos, 

usytuowanym po jego zachodniej stronie. 

44–45 

Budowla ta nie jest dziełem ani rzymskiej, ani 

sycylijskiej, ani celtyberyjskiej, ani 

sybaryjskiej, ani cypryjskiej, ani też 

cylicyjskiej ręki, ale perskiej, ponieważ 

zawiera wizerunki Persów w ich 

charakterystycznych szatach. Mające wiele 

form, różnorodne sklepienia dachu, 

[złożone] z kopuł, połączone są z podobnym 

do nieba stropem: ciasno rozmieszczone 

wklęsłości i wypukłości segmentów – piękno 
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πολυχρωμοτέραν τῆς ἐν τοῖς νέφεσι, 

χρυσοῦ τούτῳ ὑπεστρωμένου. οὐκ ἐς 

βάθος, κατ’ ἐπιφάνειαν ἀκόρεστος 

τερπωλή, οὐ τοῖς ἄρτι πρώτως τὴν ὁρατικὴν 

πέμπουσιν εἰς αὐτά, ἀλλὰ καὶ τοῖς συχνὰ 

παραβάλλουσι θάμβος καὶ ἔκπληξις. 

τερπνότερος ὁ Περσικὸς οὗτος δόμος τῶν 

Λακωνικῶν  ἐκείνων τῶν τοῦ Μενέλεω. 

tych rzeźbiarskich form jest nadzwyczajne – 

zachwycający jest także widok pokrytych 

złotem zagłębień, dający wrażenie tęczy 

bardziej kolorowej niż ta w chmurach. To 

przyjemność bez końca nie w ukryciu, ale na 

widoku: nie tylko dla tych, którzy właśnie po 

raz pierwszy skierowują na nie wzrok, 

ponieważ i tych, co [widują je] często, 

wprawia w podziw i osłupienie. Ta perska 

budowla jest wspanialsza od tamtej 

lakońskiej Menelaosa! 

 

Teodor Metochites, Do siebie samego 

(Εἰς ἑαυτὸν…) 

19.165–176 

ἐν δέ οἱ νηὸς ὅραμ’ ἐρατεινὸν / κάλλεΐ θ’ 

ὥραν ἰδεῖν πᾶσαν ἀγλαὸς ἠδὲ πεποίθων / 

οἰκοδομήμασί κεν κρατεροῖσι λίθοις τ’ 

ἐϋξέστοις / ἄλλοις μάλ’ ἐπεοικότ’ ἀραρόσι 

μίμνεν ἄσειστα, / ἠδέ τε κιόνεσσ’ ἔνδοθι 

τοὔροφον εὖγ’ ἀνέχουσι, / ἠδ’ ἔξωθι 

περισταδὸν ἀμφὶ προύνα’ ἱμερτὰ / κύκλοσ’ 

ἑλίσσουσι, χάρμ’ οὑράαν, στιλπνοτάτοισι· / 

σὺν δ’ ἑτέροισι μαρμαρέοισι δάπεδον ἅπαν 

/ ἔνδοθί τ’ ἔκτοθί τε πρανεέσσιν ἴφ’ 

αἰγλήεσσι / ποικίλ’ ὑφαίνουσι ῥὰ 

πολυχρόοις διατμαδὸν / σὺν δέ τ’ 

ἀνασταδὸν ὄρθια δι’ ἄρ’ ἕκαστα κύκλῳ. / ἐν 

μὲν ἔην ἄρ’ ἐμῇσι δόμοισ’ ὅδε τοῖος νηός. 

19.165–176 

Była w nim kaplica – wspaniały widok, o 

każdej porze olśniewający pięknem – 

wsparta na mocnej konstrukcji z dobrze 

dopasowanych kamieni, mocno ze sobą 

połączonych, zdawała się więc stać 

niezachwiana. Wewnątrz kolumny należycie 

dźwigały dach, a na zewnątrz ze wszystkich 

stron dookoła otaczały cudowny dziedziniec 

– to przyjemność patrzeć na nie, tak 

niezwykle połyskujące. Cała zaś posadzka – 

tak wewnątrz, jak i na zewnątrz – z 

rozmaitych marmurów: ułożonych [na ziemi] 

i błyszczących, wzorzystych, [dobrze] 

skomponowanych i wielobarwnych, które 

wszystkie ustawiono też dookoła pionowo. 

Taka była kaplica w moim pałacu. 
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kardynał Bessarion, Pochwała Trapezuntu 

(Ἐγκώμιον εἰς Τραπεζοῦντα) 

122, 17–20 

Τὰ γὰρ δὴ τῶν βασιλέων οἰκήματα ἐν αὐτῇ 

μὲν ἵδρυται τῇ νῦν ἀκροπόλει, αὐτὰ δ’ ἐστὶν 

οὐδὲν ἧττον ἀκρόπολις τοίχων τε ὀχυρότητι 

καὶ ποικιλίᾳ κατασκευῆς καὶ μεγέθει καὶ 

κάλλει τῶν ἁπανταχοῦ διαφέροντα. 

 

123, 2–11 

Εἰσιόντα δ’ εὐθὺς ἔνθεν μὲν πρόδομοι καὶ 

δόμοι λαμπρῶς ὑποδέχονται, κάλλους τε 

καὶ μεγέθους ἱκανῶς ἔχοντες καὶ χωρεῖν οὐκ 

ὀλίγους δυνάμενοι, ἐξῶσταί τε κύκλῳ τοὺς 

δόμους περιειλήφασι, πανταχοῦ 

τετραμμένοι καὶ πᾶσιν ἐκκείμενοι 

πνεύμασιν· ἐκ δέ γ’ ἐπὶ θάτερα μήκει τε 

μήκιστος οἶκος καὶ κάλλει κάλλιστος 

παρατέταται, τοὔδαφος μὲν λευκῷ λίθῳ 

σύμπας ὑπεστρωμένος, χρυσῷ δὲ τὴν 

ὀροφὴν καὶ ποικιλίᾳ χρωμάτων· καὶ τοῖς τῆς 

γραφῆς καταστραπτόμενος ἄνθεσιν ἄστρα 

τε προδεικνῦσαν ἐν τῷ ξύμπαντι ἑαυτῆς 

κύτει καὶ αὐγὰς ἀποπέμπουσαν ὡς ἂν 

οὐρανοῦ μίμημα καὶ πολλὴν 

ἐπιδεικνυμένην τῆς γραφῆς περιττότητα καὶ 

τρυφήν. 

 

 

 

 

122, 17–20 

Siedziba cesarzy [w Trapezuncie] 

usytuowana jest na obecnym akropolu, ona 

sama zaś jest nie gorszym akropolem: 

wytrzymałością murów, a także 

różnorodnością, rozmiarem i pięknem 

konstrukcji przewyższa wszystko wokół. 

123, 2–11 

Wchodząc, od jednej strony od razu 

napotyka się wspaniałe westybule i aule, 

cechujące się wystarczającym pięknem oraz 

rozmiarem i zdolne pomieścić mnóstwo 

ludzi. Aule zaś dookoła otaczają balkony, są 

one z każdej strony i doświadczają 

wszystkich wiatrów. Od drugiej strony z kolei 

rozściąga się bardzo długi i niezwykle piękny 

budynek, [jego] cała posadzka wyłożona jest 

białym kamieniem, a sklepienie złotem i 

wielością barw, lśni on kwiatami sztuki 

malarskiej. W całym jego zagłębieniu – 

[będącym] niczym naśladownictwo nieba – 

gwiazdy rozsyłające promienie. 

Zdecydowanie prezentuje ono też 

doskonałość i wspaniałość malarstwa. 
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Manuel Files, Na malowidła na stropie pałacu 

(Εἰς τὸν ἐν τοῖς βασιλείοις ἐζωγραφημένον ὄροφον) 

3.62.1–44 

Ποῦ δὴ φυτευθεὶς ὁ χλιδῶν κῆπος βρύει; / 

Μὴ γὰρ ὑπὲρ γῆς οὐχ ὁρᾷς τοῦτον, ξένε; / 

Καὶ πῶς κρεμαστὸς ἐκταθεὶς ὑπὸ στέγην / 

Τηρεῖ τὸν εἱρμὸν τῆς πλοκῆς ἡδρασμένον, / 

Μὴ παρενεχθὲν ταῖς πνοαῖς τὸ συνδέον / 

Ῥεῦσαι πρὸ καιροῦ τὰς γονὰς ἀναγκάσῃ; / 

Ποίας δὲ ῥιζῶν εὐπορήσας ἰκμάδος / Ἀνῆκεν 

ἁβρὰς τῶν φυτῶν τὰς ἀκρίδας; / Ὕδωρ γὰρ 

ἐγχεῖν ὁ γραφεὺς οὐκ ἰσχύει, / Κἂν εἰς τὸ 

σαφὲς ἐκμιμῆται τὰς φύσεις· / Πόθεν τὸ 

θερμὸν τῆς φυῆς ὑπεκτρέχον / Ἄνθη 

προβάλλει καὶ στολίζει τοὺς κλάδους, / Καὶ 

φύλλα ποιεῖ καὶ σκιὰς ἀποκρύφους; / Ἢ τίς 

παρελθὼν ζωγραφεῖ πρὸς τοῖς κρίνοις / Τὰς 

παντοδαπὰς τῆς καλῆς βλάστης χρόας; / 

Ὁρᾷς τὸ λευκὸν, τὸ χλοάζον εἰς μέλαν, / Τὸ 

κατὰ μικρὸν ὠχριῶν ὡς ἐκ νόσου, / Καὶ τὸ 

στολισθὲν ἐξ ἀκόχλου πορφύρας; / Σκόπει, 

θεατὰ, μὴ προσάψῃ τῶν κρίνων· / Οὐ γὰρ 

θεμιτὸν ἐμβαλεῖν δεῦρο ξίφος, / Μήπου τι 

νυγὲν ἐκρυῇ παραυτίκα, / Καὶ τῶν πετεινῶν 

ἡ τροφὴ διεκπέσῃ· / Ὅρα δὲ πῶς ἄριστος ὁ 

σκιαγράφος / Ἐπιμελητὴς τοῦ φυτῶνος 

εὑρέθη· / Θῆρας γὰρ οἷς ἥδιστον ἁρπάσειν 

κρέα / Γράφει κατ’ αὐτῶν ἠρεθισμένους 

μόνων, / Οἷς ἡ φύσις δίδωσιν ἐσθίειν χλόην, 

/ Μήπως ὁ λειμὼν εἰς νομὰς ἀνειμένος / 

Ἐκδαπανηθῇ καὶ ῥυῇ πρὸ τοῦ χρόνου· / Τὰ 

3.62.1–44 

Gdzie więc rozkwita ten zasadzony, tak 

wykwintny ogród? Czy nie widzisz go nad 

ziemią, przybyszu? W jaki to sposób, 

zawieszony i rozciągnięty pod dachem, 

utrzymuje pewnie umocowane powiązanie 

splotów, żeby to połączenie nie zostało 

zmiecione przez porywy wiatru, a owoce 

zmuszone spaść przed czasem? Jaką zaś 

wilgocią zaopatrywane są korzenie, że 

wypuszczają tak delikatne pędy roślin? 

Malarz przecież nie jest w stanie podlewać, 

choćby i doskonale naśladował naturę. A 

skąd wzięło się ciepło do wegetacji, by 

zrodzić kwiaty i przybrać gałęzie, jak i wydać 

liście wraz z cieniem zapewniającym 

schronienie? Albo też kto przyszedł i 

namalował przy liliach te najrozmaitsze 

barwy pięknego ogrodu? Czy widzisz biel, 

zieleń z czernią, kolor nieco blednący jak od 

choroby, a także ten ozdobiony nieślimaczą 

purpurą? Uważaj, obserwatorze, żebyś nie 

sięgał po lilie: tu nie wolno wkroczyć z 

nożem, żeby jakaś [roślina] – przypadkowo 

ugodzona – wnet nie zwiędła i żeby też nie 

zabrakło pokarmu dla ptactwa. Patrz, jak 

doskonały malarz został ukazany jako 

dozorca ogrodu, przedstawił też zwierzęta 

drapieżne, które ścigają tylko te, którym 
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γὰρ πετεινὰ μὴ νεμηθῇ τὴν πόαν / Εἰς 

αἱμασιὰς κυκλικὰς περιγράφει· / Καὶ τῶν 

λαγωῶν τὴν δοκοῦσαν τετράδα / Συνῆψεν 

εἰς ἓν προσφυῶς διαπλάσας, / Ὡς ἂν τὸ 

κοινὸν δυσδιαίρετον μένοι, / Καὶ μή τις 

αὐτῶν ἐκδραμὼν εἰς τὴν χλόην / Εὐθὺς ὑπ’ 

αὐτῶν ἁρπαγῇ κατὰ στόμα / Τῶν αἱμοχαρῶν 

τῆς φυῆς κτηνοσκόπων. / Εἴ που δέ τι, 

βέλτιστε, τοῦ κήπου βλέποις / Πτηνὸν 

προελθὸν εἰς τὰ κοῖλα τῶν κρίνων, / Καὶ 

συλλέγον τὸ σπέρμα τῆς ἀνθουργίας, / 

Κἀνταῦθά μοι θαύμασε τὸν σκιαγράφον· / 

Δίδωσι γὰρ δὴ καὶ τροφὴν τοῖς μετρίοις, / 

Καὶ δείκνυσι τὸν κῆπον, οὐ κήπου τόπον, / 

Ἀλλὰ χλιδῶσαν ἡδονῆς θρύψιν ξένης. 

natura daje na pożywienie rośliny, tak by 

łąka poddana wypasowi, nie została zbyt 

szybko oskubana i spustoszona. Żeby zaś 

ptactwo nie niszczyło trawy, otoczył je 

kolistymi zagrodami. A cztery zające, tak 

dobrze ukazane, zgromadził i należycie 

uformował w jedną grupę, by trwała jako 

wspólnota trudna do rozdzielenia, tak żeby 

jakiś z nich, gdy wybiegnie na łąkę, nie został 

w jednej chwili schwytany w paszcze przez 

tych krwiożerczych gnębicieli zwierząt. Jeśli 

zaś, mój drogi, zobaczyłbyś w jakiejś części 

ogrodu ptaka zbliżającego się do wnętrza lilii 

i zbierającego kwiatowy pyłek, nie dziw się 

tam malarzowi, bowiem zapewnia on 

pokarm dla najmniejszych i ukazuje ogród 

nie jako zwykłe miejsce tego rodzaju, ale 

jako coś niezwykle delikatnego i łagodnego – 

miejsce zadziwiającej przyjemności. 

 

Manuel Malaksos, Historia patriarchatu Konstantynopola 1454–1578 

(Πατριαρχικὴ Κωνσταντινουπόλεως ἱστορία ἀπὸ τοῦ ͵αυνδʹ ἕως τοῦ ͵αφοηʹ…) 

203–204, 7–22 

ἔχει γὰρ ὁ οὐρανός, καθὼς τὸν ἐβλέπομεν, 

ἥλιον φεγγάρη ἄστρη καὶ τὰ ἄλλα. ἔχει δὲ 

αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς παμμακαρίστου ἀντὶ τοῦ 

φωτὸς τοῦ ἡλίου τὸ ὡραιότατον καὶ 

λαμπρότατον χρυσὸν τέμπλον, ἀπάνω μετὰ 

τοῦ ζωοποιοῦ χρυσοῦ σταυροῦ, ὁποῦ ἔναι 

εἰς αὐτὸν ἐσταυρωμένος ὁ κύριος Ἰησοῦς 

Χριστὸς καὶ σωτὴρ παντὸς τοῦ ἀνθρωπίνου 

203–204, 7–22  

Niebo zaś ma, gdy spoglądamy na nie, 

słońce, księżyc, gwiazdy i inne [ciała 

niebieskie]. Z kolei ten kościół 

Błogosławionej zamiast światła słońca ma 

najpiękniejszy i najjaśniejszy złoty templon z 

[umieszczonym] na górze życiodajnym i 

złotym krzyżem, gdzie znajduje się 

ukrzyżowany Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel 
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γένους, καὶ αἱ εἰκόναι τῶν δώδεκα 

δεσποτικῶν ἑορτῶν, καὶ κάτωθεν τοῦ 

τέμπλου ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεγάλη καὶ λαμπροτάτη, καὶ 

ἐν τῷ δεξιῷ μέρει ἡ εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας 

θεοτόκου, τῆς παμμακαρίστου, ὡραιοτάτη 

καὶ λαμπρή, ἔχοντες πολύτιμες ποδαῖς 

χρυσαῖς. καὶ βημόθυρον μέγα ἐκλεκτόν, 

πολλῆς τιμῆς· καὶ αἱ πόρται τοῦ ἁγίου 

βήματος πάνχρυσαις, μὲ τὸν θεῖον 

εὐαγγελικὸν ἀσπασμὸν τῆς πανυπεράγνου 

θεοτόκου. καὶ ἀντὶ τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης 

καὶ τῶν ἀστέρων ἔχει τὰς ἀργυρᾶς κανδήλας 

καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν θείων εἰκόνων καὶ 

ὅλην τὴν εὐπρέπειαν τοῦ ναοῦ. 

203–204, 7–9 

ἔναι δὲ καὶ λέγεται αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς 

μεγάλης ἐκκλησίας τῆς παμμακαρίστου 

ἐπίγειος οὐρανός, νέα Σιών. 

całego rodzaju ludzkiego, a także 

przedstawienia Dwunastu Głównych Świąt, 

poniżej zaś wizerunek samego Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, wielki i najjaśniejszy, z 

kolei z prawej strony wizerunek najświętszej 

Matki Bożej, Błogosławionej, najpiękniejszy i 

jasny – oba mają niezwykle cenne złote 

podee. [Są] także wrota do sanktuarium, 

niezwykle doskonałe i o wielkiej wartości, 

skrzydła drzwi świętego sanktuarium [są] zaś 

całe złote i z ewangelicznym pozdrowieniem 

Przenajświętszej Matki Bożej. Zamiast zaś 

światła księżyca i gwiazd ma srebrne 

świeczniki oraz blask świętych obrazów i całą 

krasę świątyni. 

203–204, 7–9 

A świątynia ta nazywana jest wielkim 

kościołem Błogosławionej i stanowi niebo na 

ziemi, nowy Syjon. 

B. ZŁOTO W TECHNIKACH ARTYSTYCZNYCH 

O niezwykle cenionej i przesławnej sztuce złotniczej 

(Περὶ τῆς τιμιωτάτης καὶ πολυφήμου χρυσοχοϊκῆς), 

Paryż, Bibliothèque nationale de France, gr. 2327, fol. 280r–291r 

1. Περὶ τοῦ λαγαρίσαι τὸ χρυσίον 

Λαβὼν ἅλας θαλάσσιον, θὲς εἰς τρυγίαν 

στερρὸν καὶ φίμωσον αὐτὸν, ἄνωθεν, καὶ 

θὲς ἐντὸς πύραν ἕως οὗ να κάῃ· καὶ θὲς 

καμπανοῦ ἅλας βʹ μέρη κεκοσκινισμένον, 

καὶ κεραμίδην κεκοσκινισμένον τὸ τρίτον, 

καὶ βαλὼν εἰς βʹ γαστρία, πάτον ἅλας καὶ 

πάτον χρυσάφην, ἵνα ἔνῃ σφυρισμένον 

1. O oczyszczaniu złota 

Weź sól morską, dodaj do okruchów 

kamienia winnego, przykryj i postaw na 

ogniu, żeby się rozgrzało. Na funt [złota] weź 

dwie części przesianej soli i jedną trzecią 

pokruszonej cegły, włóż to do dwóch tygli: 

na przemian warstwę soli [z cegłą] i warstwę 

złota, które za pomocą młotka zostało 
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ὥσπερ λέπος καὶ να ἔνῃ κεχρησμένον 

γύρωθεν μετὰ πηλοῦ τῆς σοφίας. Καὶ ἔκτοτε 

βάλε αὐτὸ εἰς τὸ φουρνέλλον, ὥστε να 

ψηθῇ. Τὸ δὲ φουρνέλλον ἐστὶ ταῦτα. Λαβὼν 

χύτραν, τρύπησον μέσον εἰς τὰ πλάγια 

σταυροειδῶς, καὶ βάλε βʹ σίδηρα, καὶ θὲς τὰ 

γάστρια μετὰ τὸ χρυσίον εἰς τοῦ σταυροῦ 

τὴν μέσην, καὶ ποίησον εἰς τῆς χύτρας τὸν 

πάτον ὀπὴν, ἵνα ἐξεβαίνῃ ἡ τέφρα. Καὶ 

ἔκτοτε ἔμπλησον κάρβουνα, καὶ ἀγωνίζου 

ἵνα ψήνηται τὸ χρυσίον ἡ δὲ ἔνει τὸ χρυσίον 

κέντρον, πάλιν ἐπὶ τὴν αὔριον μάλαξον τὸ 

κεραμίδιν μετὰ ἅλας, καὶ πάλιν ἂς ψείνεται 

ἕως ὥρας. 

rozklepane możliwie cienko, po czym 

[naczynie] dookoła [obłóż] gliną – zgodnie ze 

sztuką. Następnie włóż je do pieca, żeby 

dotykały go [płomienie]. Piec zaś jest taki. 

Weź naczynie, zrób w nim otwory: [idąc] od 

środka do boków, czyli na kształt krzyża, 

połóż dwa żelazne pręty, postaw tygle ze 

złotem na środku krzyża, zrób otwór w dnie 

tego naczynia-pieca, żeby popiół mógł się 

wydostawać. Potem napełnij go węglem i 

spróbuj roztopić złoto, a jeśli nie zgromadzi 

się na środku, następnego dnia kolejny raz 

przygotuj drobną mieszaninę cegły z solą i 

ponawiaj te [wyżej opisane czynności], aż 

zobaczysz, że [złoto] się roztopiło. 

2. Εἰς τὸ λαγαρίσαι ἄργυρον 

Ποίησον χωνὶ μετὰ τέφρας καὶ κεράμου 

κοσκινισμένου, καὶ θὲς ἄσημον λίτραν αʹ ἐν 

τῷ χωνίῳ·καὶ κατάκοψον λίτραν μόλιβδον, 

καὶ βάλε ἐν τῷ χωνίῳ ὀλίγον, καὶ ἂς βράζει 

ἕως οὗ ψυχρανθῶσιν ἐφ’ ἑαυτοῖς· καὶ 

ἔκτοτε ποίησον ἑτέραν χώνην καινὴν ἐν τῇ 

γῇ, καὶ θὲς τὸν ἄσημον πάλιν μέσον ὥστε να 

ψυχρανθοῦν ἐφ’ ἑαυτοῖς βράζωντες· εἶθ’ 

οὕτως ἄρον αὐτὸ, καὶ θὲς ἐν χωνίῳ, καὶ 

λύσον αὐτὸ ἐν πυρὶ, καὶ χύσον ὡς θέλεις. 

2. O oczyszczaniu srebra 

Przygotuj tygiel [zrobiony] z popiołów i 

przesianej cegły, umieść w nim jeden funt 

srebra i jeden funt ołowiu w kawałkach, włóż 

tego trochę do tygla i doprowadź do 

wrzenia, a potem niech samo ostygnie. 

Następnie przygotuj inny, nowy tygiel z gliny 

i znów włóż do środka srebro, doprowadź do 

wrzenia i niech samo ostygnie. Potem zaś 

wyjmij to i przełóż do tygla, roztapiaj na 

ogniu i wylewaj, jak chcesz. 

3. Ἑρμηνεία τοῦ χρυσώματος 

Λαβὼν χρυσίον ἐξάγιον αʹ, σφύρισον αὐτὸ 

ἄκμονι ὥσπερ λεπτὸν, καὶ κατάκοψον, καὶ 

θὲς ἐν τῷ χωνίῳ ἐν τῇ πύρᾳ ὥστε 

ἐρυθριάσῃ. Καὶ τότε βάλλων μέσον τοῦ 

3. Objaśnienie złocenia 

Weź jedno eksagion złota, rozklep to na 

kowadle, żeby było cienkie, potnij na 

kawałki, postaw w tyglu na ogniu, żeby 

rozgrzało się do czerwoności. Następnie w 
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χρυσίου να ποιήσῃ ὥρᾳ πατὲρ ἡμῶν. Καὶ 

βάλλων διάργυρον ἐν τῷ χωνίῳ, καὶ μίξον, 

καὶ ἄρον ἀπὸ τοῦ πυρός· καὶ βαλὼν ὕδωρ 

εἰς χηβάδιν, καὶ ἄρον αὐτὸ, καὶ πλύνον 

καλῶς ἐν τῇ χειρί σου. Καὶ βαλὼν 

ὑδράργυρον ἕτερον, θὲς αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ 

τοῦ κογχυλίου, καὶ διαργύρωσον τὸν 

ἄσημον καὶ μετὰ νεραντζίου. Καὶ τότε 

χρύσωσαι αὐτὸ με τὸ χρυσωτήριον. Καὶ 

βαλὼν αὐτὸ ἐν τῇ πύρᾳ, ἄρον αὐτὸ καὶ 

τρίψον μετὰ βρούτζον χοιρείαν. Καὶ πάλιν 

βαλὼν αὐτὸ ἐν τῇ πύρᾳ κατὰ εʹ καὶ ϛʹ φορὰς, 

καὶ ὅταν ἴδῃς τὴν χρόαν ὅτι ἐξεβαίνει, 

πύρωσον πλέον, καὶ θὲς τῷ ὕδατι· εἶθ’ 

οὕτως σθλίβωσον αὐτὸ, καὶ πάλιν πυρώσας, 

θὲς ἐν τῷ ὕδατι. 

środek złota – po upływie „Ojcze Nasz” – 

wrzuć do tygla rtęć i wymieszaj, zdejmij z 

ognia i nalej wody do muszli, weź to, [co ma 

być pozłocone], porządnie przepłucz w 

swojej dłoni. Weź też drugą [porcję] rtęci, 

wlej ją do wody w muszli i pokrywaj 

amalgamatem srebro, aż stanie się złociste. 

Następnie złoć to za pomocą przygotowanej 

do tego mieszaniny. Potem umieść to w 

ogniu, wyjmij i otrzyj pędzlem ze świńskiej 

szczeciny. Znów włóż do ognia i tak pięć lub 

sześć razy, a gdy zobaczysz, że pojawiła się 

[zamierzona] barwa, zwiększ ogień, zanurz w 

wodzie, otrzyj to, ponownie rozgrzej i zanurz 

w wodzie. 

4. Χρύσωμα ἄλλον κλαπωτόν 

Χύσον ἄργυρον εἰς ῥιγλοχύτην, ἵνα ἔνει 

λαγαρισμένον ἑπταπλασίονα· εἶθ’ οὕτως 

πύρωσον αὐτὸ εἰς τὸν σύρτην εἰς πᾶσαν 

φορὰν βʹ ἢ γʹ. Εἶθ’ οὕτως ῥίνισον αὐτὸ με 

ῥινάριν δαμασκηνὸν ψιλὸν, καὶ κοπάνισον 

τὸ χρυσάφην λεπτὸν, ἵνα ἔνῃ μάλαγμα. Εἶτα 

θὲς τὸ πέταλον ἐπάνω εἰς τὸν ἄσημον· καὶ 

τυλίξας αὐτὸ μετὰ ῥαμματίου, καὶ θὲς ἐν τῇ 

πύρᾳ ὥστε ἐρυθριᾶν. Καὶ ἄρον αὐτὸ ἐκ τοῦ 

πυρός· καὶ σθλίβωσον αὐτὸ μετὰ ἐλιάκονον· 

καὶ ὅπου λείπει χρυσάφην, θὲς με τὸ 

ἀκόνην. Καὶ πάλιν θὲς μέσον τοῦ πυρὸς, καὶ 

ἄρον, σθλίβωσον κατὰ γʹ φοράς· καὶ ἔκτοτε 

σύρε νέμαν ἐν τῷ συρταρίῳ. 

4. Inne złocenie drutu 

Wlej srebro do formy tak, żeby odlew był 

siedmiokrotnie [dłuższy niż szerszy]. Tak też 

rozgrzej to na całej długości dwa lub trzy 

razy. Następnie wygładź to za pomocą 

drobnego pilnika ze stali damasceńskiej i 

wyklep złoto na cienki [płatek], żeby mogło 

powstać ścisłe połączenie. Potem umieść 

płatek na srebrze, owiń je złotem i włóż do 

ognia, żeby rozgrzało się do czerwoności. 

Następnie wyjmij to z ognia, przetrzyj 

popiołem z drewna oliwkowego, a gdzie 

brakuje złota [a gdzie złoto nie przylega], 

dociśnij je kamieniem polerskim i znów włóż 
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do ognia, wyjmij, przetrzyj trzy razy, a potem 

umieść [pozłocony] wyrób w ciągadle. 

5. Ἑρμηνεία· εἰς τὴν ἔγκοψις 

<Λαβὼν> ἄσημον λαγαρισμένον μέρη βʹ, 

βαλὼν αὐτὰ εἰς χωνὴν ἔσω ἐν τῷ πυρὶ, καὶ 

ἀνάδευσον τὸ χωνίον μετὰ ποδῶν 

προβάτου, καὶ να θέσῃς τὴν τεάφην ἐκείνην 

τὴν εἴσω ζυγισμένην πρὸς ὀλίγον ὀλίγην, 

ὥστε να ἐξέβη ὁ ἀτμός· καὶ τότε βάλε εἰς τὸ 

χωνίον· τρίψον τεάφην ἑτέραν εἰς ἕτερον 

χωνίον, καὶ πώμασον καλῶς ἔως τὴν μέσην· 

καὶ χύσον αὐτὰ μέσον, καὶ τότε τρίψον ἐν τῇ 

ἀκμώνῃ· καὶ θὲς ἐν τῇ κογχύλῃ, καὶ πλύνον 

καλῶς. Εἶθ’ οὕτως βάλε ὕελον βραχὺ εἰς 

ἀγγεῖον μολυβδοῦν, ἵνα βράσῃ. Ἔπειτα 

ῥίψον εἰς ἕτερον ἀγγεῖον, εἶτα εἰς τὸ 

γλυψημένον τοῦ ἀργυρίου ἢ τοῦ χρυσαφίου 

μετὰ σαπουνίου καὶ με τζαπαρικόν· καὶ θὲς 

ἐν τῇ πύρᾳ, καὶ ἔκβαλον αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς, 

ῥίνισον με κίσσηριν, καὶ σθλίβωσον μετὰ 

κάλαμον, καί με κάρβουνον ὕστερον καί με 

σηπόγαστρον. 

5. Objaśnienie dotyczące niella 

Weź dwie części oczyszczonego srebra, włóż 

je w tyglu do ognia, umieść to naczynie w 

[popiele z kości] baranich nóg, dodaj tam 

siarki, ale odważonej w niewielkiej ilości, 

żeby uchodziły opary, a następnie włóż do 

tygla. Zetrzyj drugą [porcję] siarki, umieść w 

innym tyglu, [zapełniając go] do połowy, i 

dobrze zamknij. Potem wyjmij to ze środka, 

zetrzyj na kowadle, przełóż do muszli i 

porządnie przepłucz. Następnie włóż topnik 

do naczynia z ołowiu i zagotuj, po czym 

przełóż to do innego naczynia i [posyp] 

wyrób ze srebra lub złota [przeznaczony do 

ozdobienia niellem] mydłem i solą sodową i 

[po nałożeniu niella] włóż go do ognia, 

następnie wyjmij, wygładź pumeksem, 

przetrzyj piórem i w glinianym naczyniu 

znów umieść na węglach [na ogniu 

węglowym]. 

6. Ἑρμηνεία τοῦ σμάρδου 

Τρίψον λεπτὰ τὸν σμάρδον ἐν τῇ ἀκμώνῃ, 

καὶ θὲς εἰς κογχύλην· καὶ πλύνον καλῶς. Εἶτα 

βάλε ἐν τῷ γλύμματι· θὲς αὐτὸ ἐν τῇ πύρᾳ 

ἐν φουρνελλίῳ σιδηροῦν καθὼς καὶ τὴν 

ἔγκοψιν ἐν φουρνελλίῳ· ἔστω δὲ τὸ 

φουρνέλλιον σιδηροῦν πέταλον 

καμαροειδῶς καὶ κοσκινοειδῶς τετρημένον· 

καὶ ἔνεγκον αὐτὸ, τρίψον, ὥστε ἴδῃς τὸν 

6. Objaśnienie dotyczące emalii 

Pokrusz drobno emalię na kowadle, włóż do 

muszli i porządnie przepłucz. Następnie 

umieść ją odpowiednich miejscach 

ozdabianego przedmiotu, włóż do ognia w 

piecu ten przedmiot na żelaznej blasze. 

Niech w tym piecu będzie też wypukła i 

dziurkowana pokrywa z żelaznej blachy, 

dmuchaj [za pomocą miecha], a przestań, 



370 
 

ἄσημον μεσμιρεῖν μετὰ μολίβδου ἐν ξύλῳ. 

Καὶ πάλιν θὲς ἐν τῇ πύρᾳ εἰς τὸ φουρνελλίῳ, 

να κινήσῃ δεύτερον ὁ σμάρδος. 

gdy zobaczysz, że emalia wypływa z ołowiem 

na drwa. Następnie znów wstaw na blasze 

do ognia, żeby emalia drugi raz przylgnęła. 

7. Ἑρμηνεία τοῦ σαπονίου 

 

Τρίψον ἅλας, καὶ μίξον ὄξει σάπωνον. 

Λείωσον καλῶς, καὶ θὲς ἐν τῇ πύρᾳ, ὥστε να 

καῇ εἰς τρυγείαν στερρόν· καὶ πάλιν θὲς 

τρυγείαν ἐν τῇ πύρᾳ ἂς καῇ καλῶς. Εἶτα 

ζύγισον αὐτὸ, καὶ θὲς μέρη βʹ τρυγείαν 

κεκαυμένην καὶ ἓν ἅλας θαλάσσιον· καὶ 

βαλὼν αὐτὸ εἰς κογχύλην, λείωσον αὐτὸ 

μεθ’ ὕδατος, καὶ σαπούνισον τὸν ἄσημον. 

7. Objaśnienie dotyczące środka 

czyszczącego 

Utrzyj sól i zmieszaj z mydłem w occie. 

Porządnie wymieszaj i postaw na ogniu, żeby 

prażyły się z okruchami kamienia winnego. 

Postaw znów okruchy kamienia winnego na 

ogniu, żeby się dobrze uprażyły. Następnie 

zważ tę mieszaninę i dodaj dwie części 

spalonych okruchów oraz jedną soli 

morskiej, przełóż do muszli, zmieszaj z wodą 

i czyść srebro. 

8. Ἑρμηνεία ἑτέρου σαπουνίου 

 

Λαβὼν σαπούνην, λείωσον καλῶς μετὰ 

ἅλατος πολλοῦ. Εἶτα θὲς ἐν τῷ πυρὶ εἰς 

τρυγείαν στερρὸν, καὶ ἀνάδευσον ὥστε να 

καῇ, οὐχὶ τελεία, ἀλλ’ ὥστε ἐν ἀγγείῳ ἄλλῳ 

λάμψει μέσον. Καὶ ἔκτοτε ἄρον αὐτὸ, καὶ 

τρίψας, λείωσον μεθ’ ὕδατος, καὶ 

σαπούνισον. Εἶτα θὲς εἰς ὕελον βοράχην 

παράνωθεν. Ἄλλοι δὲ σαπωνίζουν μόνον 

μετὰ ὕελον εἰς ψιλὴν δουλείαν· εἰς 

χρυσάφην ἐὰν τὸ ἔχουσιν. 

8. Objaśnienie dotyczące innego środka 

czyszczącego 

Weź mydło, dobrze wymieszaj z dużą ilością 

soli. Potem, razem z okruchami kamienia 

winnego, postaw na ogniu i zalej wodą, żeby 

się [ta mieszanka] uprażyła, nie do końca 

jednak, ale do momentu, aż wnętrze 

naczynia stanie się jasne [tak rozgrzane]. 

Wówczas zdejmij ją [z ognia], skrusz i 

zmieszaj z wodą i mydłem. Następnie dodaj 

szklany topnik [być może chodzi o boraks]. 

Inni czyszczą nim jedynie powierzchnię, 

którą mają zamiar pozłocić. 

9. Ἑρμηνεία τῆς βασιλικῆς κολλήσεως 

Λαβὼν χρυσάφην μέρη γʹ καὶ τὸ τέταρτον 

μέρος ἀσήμην ἀπὸ παλαιὰ σολδία· καὶ 

χύσον αὐτὸ εἰς ῥυγλωχύτην, καὶ ἐὰν ἔνη 

9. Objaśnienie dotyczące lutu królewskiego 

Weź trzy części złota oraz jedną srebra ze 

starej monety i [po roztopieniu] wlej do 

formy, a kiedy [opracowywany] przedmiot 
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ψιλὴ ἡ δουλεία, ποίησον τὸ ῥίνισμα·εἰ δὲ 

ἔστι χονδρὰ ἡ δουλεία, ποίησον τὸ πέταλον, 

καὶ κόλλησον μετὰ πανίου καμίνου μέρη βʹ, 

καὶ μετὰ ὕελον βοράχην τὸ τρίτον. 

jest cienki, zrób pilnikiem [lut w proszku], 

jeśli zaś gruby, zrób [z lutu] płatek i lutuj 

rozgrzany drut za pomocą dwóch części lutu 

oraz jednej szklanego topnika. 

10. Περὶ τῆς βασιλικῆς κολλήσεως τῆς 

ἀργυρῆς 

Λαβὼν ἀσήμην, σολδία παλαιὰ ϛγ γʹ 

χάλκομαν κόκκινον ἑξάγ. αʹ· μίξον αὐτὰ εἰς 

χωνίον ἐν τῷ πυρί· καὶ χύσον αὐτὰ εἰς 

ῥυγλοχύτην· καὶ ἀνέχεις ψιλὴν δουλείαν, 

ποίησαι τὸ ῥίνισμα, καὶ κόλλησον· εἰς δὲ 

χονδρὰν, ποίησαι τὸ πέταλον, καὶ κόλλησαι 

με σαπούνιον. Ἄλλοι δὲ θέτουν γʹ μέρη 

ἀσήμην, καὶ αʹ χάλκομαν. 

10. Objaśnienie dotyczące srebrnego lutu 

królewskiego 

Weź trzy eksagia srebra ze starej monety i 

jedno eksagion czerwonej miedzi, zmieszaj 

je w tyglu na ogniu, wlej do formy. Kiedy 

masz cienki przedmiot, zrób pilnikiem [lut w 

proszku] i lutuj, a gdy gruby, zrób płatek i 

lutuj z mydłem. Inni biorą trzy części srebra i 

jedną miedzi. 

 

11. Ἄλλη ἑρμηνεία εἰς τὴν ἀργυροκόλλησιν 

 

Λαβὼν ἀσήμην ἑξάγια γʹ, οἷον ἀσήμην 

θέλῃς ποιῆσαι· καὶ χάλκομαν ϛγ βʹ· θές τα εἰς 

χωνίον ἐν τῷ πυρὶ, ὥστε να λυθοῦν. Καὶ 

ἔκτοτε ἔπαρον κασσίτερον ϛγ αʹ· καὶ θὲς 

μέσον εἰς τὸ χωνίον, καὶ ἀνάδευσον, καὶ 

χύσον εἰς πανὴν ἐπάνω, καὶ πλάκωσον με 

μάρμαρον. Ἔπειτα τρίψον ἐν τῷ ἀκμώνῃ, καὶ 

σαπούνισον, καὶ κόλλησον. 

11. Inne objaśnienie dotyczące srebrnego 

lutu 

Weź trzy eksagia srebra, jakiego chcesz użyć, 

oraz dwa miedzi. Umieść je w tyglu na ogniu, 

żeby się roztopiły. Następnie weź jedno 

eksagion cyny, włóż do środka tygla i 

wymieszaj, potem wylej na płótno i rozklep 

na marmurze. Następnie skrusz na kowadle, 

wyczyść i lutuj. 

12. Ἕτερα κόλλησις ταχυτάτη ἡ ἀλαμάρσα 

 

Λαβὼν χάλκομαν κόκκινον καὶ 

ποντικοφάρμακον κόκκινον ὅσον τὰ βʹ, καὶ 

τρυγίαν οἴνου οὐχὶ τόσον· θὲς πάντων τὰ 

εἴδη, καὶ πάτον τὸ χάλκομαν, καὶ τὸ 

ποντικοφάρμακον, καὶ τὴν τρυγίαν· τρίψον 

12. Inna, szybsza metoda lutowania, 

alamarsa 

Weź czerwoną miedź i dwie części czerwonej 

trutki na myszy oraz nieco mniej kamienia 

winnego. Zbierz wszystkie składniki, 

zarówno całą miedź, jaki i trutkę oraz 

kamień. Rozetrzyj je na marmurze, a tygiel 
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εἰς μάρμαρον, καὶ φίμωσον τὸ χωνίον 

ταυλοειδῶς, ἢ ποίησον μίαν ὀπὴν εἰς τὴν 

μέσην. Ἔστω δὲ λεπτότατον κεκομμένον τὸ 

χάλκομαν. Ἔστω δὲ ἡ ὀπὴ μικρὰ ὥσπερ 

σουβλίου ἄνωθεν ἵνα ἐξεβαίνῃ ὁ καπνός. 

Ἔπειτα ἄρας, χύσον εἰς ῥυγλωχύτην· καὶ 

ὅταν θέλῃς να κολλήσῃς, θὲς ἀπὸ τὸ 

χάλκομαν τῶν εἰδῶν τὸ δον μέρος, καὶ ἀπετὸ 

ἀσήμην τὸ ποιεῖς τὰ γʹ μέρη· καὶ θὲς εἰς 

χωνίον ἵνα λυθῶσιν, καὶ χύσον εἰς 

ῥυγλωχύτην καὶ ποίησον τὸ ῥίνισμαν· καὶ 

ὅταν θέλῃς κολλῆσαι, σαπούνισον, καὶ θὲς 

τὸ ῥίνισμαν. 

zapieczętuj, przy czym zrób otwór 

prostokątny lub jeden na środku. Miedź 

niech będzie rozklepana bardzo cienko. Zaś 

otwór niech będzie mały jak w igle, żeby dym 

uchodził górą. Następnie zdejmij [pokrywę], 

wylej [tę mieszaninę] do formy, a kiedy 

będziesz chciał lutować, dodaj wraz z 

miedzią czwartą część [wymienionych] 

składników, w przypadku zaś srebra zrób z 

trzeciej części. Potem włóż do tygla, żeby się 

stopiły, po czym wylej do formy i spiłuj na 

proszek, a kiedy będziesz chciał lutować, 

oczyść i weź ten proszek. 

13. Ἑρμηνεία εἰς τὸ ποιῆσαι χρόαν 

χρυσαφίου 

Λαβὼν τὴν λεγομένην ὤχραν, θὲς ἐν τῷ πυρὶ 

ὡς ὅτε ἐρυθριᾷ·καὶ ἔκτοτε ἄρον, καὶ 

λείωσον ἐν ὕδατι μετὰ τζαπαρικοῦ, καὶ 

χρίσον τὸ χρυσάφην, καὶ θὲς αὐτὸ ἐν πυρὶ, 

καὶ γύριζε ὥστε να καπνισθῇ <καὶ> να ἔλθῃ 

ἡ χρόα· καὶ θὲς αὐτὸ ἐν ὕδατι. 

13. Objaśnienie dotyczące tego, jak zrobić 

złotą barwę 

Weź [ziemię] zwaną ochrą, trzymaj na ogniu, 

aż stanie się czerwona, po czym zdejmij, 

wymieszaj w wodzie z salmiakiem, następnie 

natrzyj [tym] przedmiot do „pozłocenia” i 

umieść go w ogniu i powtarzaj [tę czynność], 

aż pojawi się i ukaże się [zamierzona] barwa, 

potem włóż go do wody. 

14. Εἰς τὸ ποιῆσαι χρόαν ἐν ἀργύρῳ σκεύει. 

Χρυσόμαν 

Τρίψον τεάφην καὶ σκόρδον καὶ τρυγίαν 

ὁμοίως· καὶ θὲς αὐτὰ εἰς τρυγίαν στερρὸν με 

οὖρος καὶ ἅλας, ἵνα βράσῃ ἐν τῷ πυρί· καὶ 

θὲς τὸ ἔργον μέσον ὥραν πατὲρ ἡμῶν, καὶ 

ἄρον αὐτὸ, καὶ θὲς ἐν ὕδατι ψυχρῷ. Ταῦτα 

ποίει ἀπὸ εʹ καὶ ϛʹ φορὰς, ὥστε να βαθύνῃ ἡ 

χρόα τοῦ χρυσώματος. 

14. O tym, jak nadać złotą barwę srebrnemu 

przedmiotowi. „Złocenie” 

Utrzyj taką samą ilość siarki, czosnku i 

kamienia winnego, dołóż je do wysuszonych 

okruchów kamienia winnego z uryną i solą, 

[postaw] na ogniu, żeby się podgrzały. 

Następnie włóż do środka [tej mieszaniny] 

przedmiot [do „pozłocenia”] na jedno „Ojcze 

nasz”, potem wyjmij go i włóż do zimnej 
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Εἰς τὴν ἔγκαυσιν λείωσον ἀπὸ σολδία 

παλαιὰ μέρη γʹ καὶ τὸ δον μέρος μολίβδου, 

καὶ θὲς καὶ εἰς χωνὴν, καὶ χύσον εἰς τεάφην 

περισσὸν, καὶ σκέπασον. 

wody. Zrób tak pięć lub sześć razy, żeby 

barwa „złoconego” przedmiotu przeniknęła 

głęboko. 

Aby [uzyskać] niello, zmieszaj trzy części 

[metalu] ze starej monety i czwartą część 

ołowiu, włóż do tygla, wlej do dodatkowej 

siarki i przykryj [tygiel]. 

15. Εἰς τὸ γανῶσαι ἄργυρον 

Λαβὼν τζαπαρικὸν καὶ ἰάρην, λειώσας ἐν 

ὄξει, χρίσον τὸν ἄσημον εἰς τὸν ἥλιον, καὶ 

μελανίζει εὐθὺς, εἰ δὲ οὐκ εἰσὶν ταῦτα, 

κάπνισον τὸν ἄσημον μετὰ δᾳδίου. 

15. O [zmniejszaniu] blasku srebra 

Weź salmiak i grynszpan, wymieszaj w occie, 

pokryj [tym] wyrób ze srebra i [wystaw go] 

na słońce, a wnet sczernieje, jeśli zaś nie 

masz tych [składników] okopć srebrny 

przedmiot pochodnią. 

16. Σημείωσις 

Τὸν χαλκὸν λευκαίνει ἡ ἀστριοψιακὴ, καὶ 

ἀρνογλώσσου ὁ ζωμὸς, ἤγουν τοῦ 

πεντανεύρου· λευκαίνει καὶ γλυκαίνει τὸν 

ἄργυρον τὸ σαλονίτριον. Κίνα τὸν ἄργυρον 

εἰς τὸ χώνην εἰς τὸ χύμα· καὶ τὸ σαπούνην 

τῆς τρυγίας ξηρὸν κίνα εἰς τὸ χύμα, καὶ τὸ 

τζαπαρικὸν γλυκαίνει τὸν ἄργυρον εἰς τὸ 

χωνήν. 

16. Komentarz 

Miedź czyści astriopsiake (?) oraz sok babki, 

tej zwyczajnej, czyli o szerokich liściach. 

Srebro czyści i wygładza saletra. Umieść 

srebro w tyglu wraz z tą substancją, dodaj 

topnik z suchych okruchów kamienia 

winnego, a salmiak wygładza srebro w tyglu. 

17. Μυστικόν 

Βάλε ἀρτζέντο καὶ ὀλίγον ἰάρην, καὶ ἄς ἔνῃ 

τὸ ἀρτζέντο ὅσον χρῄζεις, καὶ τρίψον 

ἀμφότερα, καὶ βάλε εἰς τὸ χωνὴν, θέλῃς εἰς 

κασσίτερον, θέλῃς εἰς χάλκομαν, καὶ γίνεται 

ἀληθινὸν μάλαγμαν. 

17. Sposób mistyczny 

Weź srebro i nieco grynszpanu, aż będziesz 

miał srebra, ile potrzebujesz, rozetrzyj jedno 

i drugie i umieść w tyglu: jeśli chcesz z cyną 

albo z miedzią, a powstanie prawdziwe 

złoto. 

18. Περὶ τοῦ ποιῆσαι φουρμάς 

Ποίησον χύμαν ἐκ τὰ μέταλλα ἡ ἀλκίμην· καὶ 

χύσον αὐτὰ εἰς τόπον τυπαρίου· καὶ ἴσασον 

18. O przygotowywaniu form 

Zrób odlew ze stopu metali, wlej je w miejsce 

formy odlewniczej i wygładź porządnie to 
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τὸν τόπον ἤγουν τὸ κεφάλην τοῦ τυπαρίου 

καλῶς, εἴτε με ῥινὴν, εἴτε διὰ τοῦ τροχοῦ. 

Καὶ κατάπλασαι τὸ κεφάλην ἐκεῖνον ἔνθα 

μέλλεις ποιῆσαι τὸ τυπάριν με κερὴν 

λεπτὸν, καὶ ποίησον στεφάνην ἀπὸ κερὴν, 

καὶ θὲς γύρωθεν, ἵνα δέχεται ὕδωρ μέσα. 

Τότε ἔπαρον ψιλὸν σουβλίον, καὶ 

σημείωσον τὰ σημεῖα τοῦ τυπαρίου ὅλα 

ἐπάνω εἰς τὸ κερὴν ἐκεῖνον, ὥσπερ 

γράμματα ὥστε να φθάσῃ τὸ σουβλίον εἰς 

τὸ τυπάριν. Τότε τρίψον τὸ ἀρτζέντο καὶ τὸ 

ἰάρην εἰς ὕδωρ ἀπὸ λεμόνην, καὶ χύσαι τὸ 

ἐπάνω εἰς τὸ τυπάριν ἐπάνω εἰς τὰ 

γράμματα, εἰς τὴν ἀποτύπωσιν τοῦ 

ὁλοκοτίνου γύρωθεν καλοῦ, <ἵνα> μὴ 

δράμῃ ἔξωθεν. Καὶ εἰ μὲν θέλεις να τὸ 

ποιήσῃς βαθὺ, τήρα να σταθῇ ὅλην νύκτα· εἰ 

δὲ θέλεις να μηδὲν γένῃ βαθὺ, ἀστέκεται 

ἕως τὸ μεσημέρην. Καὶ ἐξελὼν, εὑρήσεις 

τετυπωμένον τὸ τυπάριν χρησίμως· 

χρησίμως γὰρ αὐτὸ κόπτει τὸ ἀρκέτιον τὸ 

ἄλκιμον. 

miejsce, czyli powierzchnię formy: albo 

pilnikiem, albo na tokarce. Pokryj tę 

powierzchnię – tam, gdzie zamierzasz zrobić 

wzór – cienką [warstwą] wosku, wykonaj 

otok z wosku i umieść wokół [miejsca pracy], 

ażeby w jego środku zatrzymać płyn. Potem 

weź cienką igłę i wydrap wszystkie wzory – 

jak litery – w wosku, przy czym postaraj się, 

żeby igła [przeniknęła] do metalowej formy. 

Następnie utrzyj srebro [raczej sublimat; 

chlorek rtęci] i śniedź w soku z cytryny, wylej 

to na formę [pokrytą woskiem] – jak [na 

przykład] na litery wyciśnięte wokół monety 

– tak żeby nie przelało się [poza woskowy 

otok]. A jeśli chcesz zrobić głęboki [wzór], 

zostaw, żeby stało przez całą noc, jeśli zaś 

chcesz, żeby nie był głęboki, niech postoi do 

połowy dnia. Po usunięciu [warstwy wosku], 

odkryjesz wzór wytrawiony odpowiednio – 

jako że ten sposób wytrawia stop metali 

odpowiednio. 

19. Περὶ χρυσογραμμίας ἕτερον 

Τρίψον βῶλον ὥσπερ κιννάβαριν· ἔπειτα 

ἔπαρον τοῦ ὠοῦ τὸ λευκὸν, καὶ θὲς εἰς 

ἀγγεῖον· καὶ βαλὼν ὕδωρ, τάραξον καλῶς, 

καὶ ἐξάφρισον ἕως ὅτε να ἐαγῇ ὁ ἀφρὸς 

ὅλος. Ἔπειτα βαλὼν ἀπὸ τὸ ὕδωρ τοῦ ὠοῦ, 

καὶ μίξον με τὸν βῶλον. Εἶθ’ οὕτως θὲς ὅπου 

χρῄζεις, καὶ ἀφ’ ὅτου ξηρανθῇ, θὲς πάλιν 

ἐπάνω εἰς τὸν βῶλον ἀπὸ τοῦ ὠοῦ τὸ 

19. O innym sposobie na złote litery 

Rozetrzyj bolus jak cynober, następnie weź 

białko jaja, włóż do naczynia, dolej wodę i 

dobrze wymieszaj, zdejmuj pianę, aż 

zbierzesz całą. Potem weź wody z jajkiem i 

zmieszaj z bolusem. Następnie kładź, gdzie 

potrzebujesz, a kiedy podeschnie, znów 

posmaruj ten bolus resztą jajka. Potem nałóż 
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λοιπόν· καὶ θέτε <εἰς> τὸν ἀέρα τὸν χρυσὸν, 

καὶ ἀφ’ ὅτου ξηρανθῇ, ἐπάνω, τρίβε καὶ 

σθλίβονε με τὸ παρακόνην. 

płatek złota, a kiedy wyschnie, pocieraj i 

poleruj kamieniem polerskim. 

20. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρυσὰ κεφάλαια ἐν 

βίβλοις 

Λάβε χρυσάφην καθαρὸν καὶ λέπτινον, καὶ 

ἀνάμιξον μετὰ ἀργυρίου, <θὲς> ἐν πυρὶ εἰς 

τὸ χωνήν. Εἶτα βάλε τιάφην, καὶ ἀνάμιξον 

μετ’ αὐτοῦ ἐπὶ μάρμαρον πορφυροῦν· καὶ 

τρίψον αὐτὰ ὅσον σοι δυνατὸν ἵνα γένηται 

ὥσπερ πασπάλη· καὶ θὲς αὐτὰ εἰς πινάκην 

ἀγάνωτον πήλινον· καὶ θὲς αὐτὰ ἐν πυρὶ 

μαλθακῷ, καὶ σκέπασον μετὰ ὀστράκου 

καθαροῦ· καὶ ἐπιμελήθητι ἵνα ἐκκαῇ ἕως οὗ 

ἐρυθριάσῃ. Ἔπειτα ψυχρανθήτω ἐν 

μαρμάρῳ πορφυρῷ, καὶ τρίψον μετὰ 

ὕδατος πολλοῦ καὶ μικροῦ σπογγαρίου· καὶ 

σύναξον αὐτὰ, καὶ βάλε εἰς ἀγγεῖον 

καθαρόν· καὶ ἔα αὐτὸ ὀλίγον, ἕως οὗ να 

καθαρίσῃ κάτω· καὶ ῥίψας το ὕδωρ, πάλιν 

πλύνον αὐτὸ ἕως οὗ καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς 

ὕλης· καὶ ὅταν θέλῃς, γράψεις. 

 

Βάλε ἀφ’ ἑσπέρας κομίδιν μεθ’ ὕδατος, καὶ 

σύγκαυσον μετὰ χρυσαφίου· εἶτα γράψον 

πρῶτον τὰ κεφάλαια· εἶτα θές τι ἕτερον 

μετὰ ὤχρας ἀναμιγμένα μετὰ τοῦ κομιδίου 

ἢ λαγχάνη μετὰ κινναβάρεως· ἐπάνω δὲ 

αὐτῶν τῶν κεφαλαίων γράφε μετὰ 

ζωγραφικοῦ κονδυλίου ὡς ἔθος ἐστὶν τῶν 

κονδυλίων, καὶ ἀποτέλει τὰ χρυσᾶ. 

20. O robieniu złotych inicjałów w księgach 

 

Weź złoto czyste i jak najdrobniejsze, 

następnie zmieszaj ze srebrem w tyglu nad 

ogniem. Potem weź siarkę, zmieszaj 

wszystko na porfirze i rozcieraj to z całej siły, 

żeby stało się jak drobna mąka, a potem 

wyłóż na nieszkliwiony gliniany talerzyk. 

Następnie postaw tę mieszaninę na małym 

ogniu i przykryj czystą cegłą, dopilnuj, żeby 

mieszanina podgrzewała się, aż stanie się 

czerwona. Następnie niech ostygnie na 

porfirze, a potem rozcieraj ją małą gąbką i z 

dużą ilością wody, następnie zbierz to i 

umieść w czystym naczyniu, a potem 

pozwól, żeby trochę postało – aż się oczyści. 

Wylej wodę i znów płucz, dopóki nie stanie 

się wolne od zanieczyszczeń, a wtedy, jeśli 

chcesz, pisz. 

 

Wieczór wcześniej dodaj gumę do wody i 

podgrzewaj ze złotem. Po czym najpierw 

zrób inicjały, a następnie połóż inną 

[mieszaninę] z ochrą zmieszaną z gumą lub 

też z cynobrem. Po tych inicjałach pisz 

pędzlem malarskim, jak robisz to zwykle, i 

tak wykonaj złocenia. 
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21. Περὶ τοῦ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κούπαν ἢ 

κλαδὴν· ἢ ἄλλον ἕτερον· καὶ τὸ ἄλλον 

ἀχρύσωτον 

Λαβὼν ὀστέα προβατίνας, καῦσον αὐτὰ ἐν 

πυρὶ, ἕως οὗ τεφρωθῶσιν. Εἶτα μίξον ὀλίγον 

γύψον μετὰ ψιμμιθίου, καὶ τρίψον καλῶς 

ἕως ἂν λειανθῶσιν, καὶ μίξον ἰχθυόκολλαν· 

πρόσπλαθε τοὺς τόπους ὅθεν βούλει 

χρυσῶσαι, καὶ ἂς ξηρανθῇ. Μετέπειτα δὲ 

χρύσονε τὸ ἕτερον. 

21. O złoceniu zwierząt, gałązek i innych 

rzeczy na naczyniu bez złocenia reszty 

[naczynia] 

Weź baranie kości, praż je w ogniu, aż się 

spopielą. Następnie zmieszaj nieco gipsu z 

bielą ołowianą, ucieraj porządnie, aż będą 

dobrze zmieszane, dodaj rybi klej: pokryj 

[tym] miejsca, których [nie] chcesz pozłocić i 

[czekaj] aż wyschnie. Potem zaś pozłoć 

resztę. 

22. Περὶ τῆς ἐγκαύσεως 

<Λάβε> βʹ μέρη ἀσήμην ἀπὸ σολδία παλαιὰ, 

καὶ γʹ χάλκομαν. 

22. O barwieniu w ogniu 

Weź dwie części srebra ze starej monety i 

trzy miedzi. 

23. Εἰς τὸ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κούπαν· καὶ ὁ 

κάμπος νὰ ἔναι ἄσπρος 

Λαβὼν τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ καὶ κεραμίδην 

τριμένον καὶ σιτισμένον, μὴ ἀναδεύσῃς. 

Ἔπειτα χρίσον τοὺς κάμπους, καὶ θὲς εἰς τὸν 

ἥλιον ἵνα ξηρανθῇ· εἶτα χρύσονε τὰ ζῶα. 

23. O złoceniu zwierząt na naczyniu, żeby tło 

pozostałe białe 

Weź białko jaja oraz startą i przesianą cegłę: 

ale nie mocz. Następnie natrzyj tło i wystaw 

na słońce, żeby wyschło, a potem złoć 

zwierzęta. 

24. Εἰς τὴν χρυσοκόλλησιν 

Θέτε ἀλαμάρσα μέρος αʹ, καὶ χρυσάφην 

μέρη βʹ· καὶ εἰς τὴν ἀργυρὴν θέτε ἀλαμάρσα 

μέρος αʹ, καὶ μέρη βʹ ἀσήμην. 

24. O złotym lucie 

Weź jedną część [tak zwanej] alamarsy 

[patrz recepta 12.] oraz dwie części złota, 

aby zaś [lutować] srebro, weź jedną część 

alamarsy i dwie części srebra. 

25. Περὶ τοῦ χρυσῶσαι χαλκὸν μὲ τὸν 

ἄσημον 

Ἀσήμην φίνον κοπάνισον ψιλὰ, καὶ 

κατάκοψον. Ἔπειτα ποίησαι ὥσπερ τὸ 

χρυσάφην· διαργύρωσον καὶ χρύσωσον. 

Ἔπειτα ἔπαρον τρυγίαν στερρόν· καὶ θὲς 

μέσον ἔλαιον, καὶ ἂς βράσῃ. Ἔπειτα βάλε 

25. O złoceniu miedzi za pomocą srebra 

 

Pokrusz srebro wysokiej jakości na drobne 

kawałki i potnij. Następnie postępuj jak ze 

złotem: zrób amalgamat i złoć. Potem weź 

kamień winny i dodaj do oliwy i niech się to 

zagotuje. Następnie wyłóż do naczynia i 
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τὴν κοῦπαν μέσον, καὶ ἂς σταθῇ ὀλίγον. Καὶ 

τότε ἔπαρον βαμβάκην, καὶ τρίψον· καὶ 

πάλιν τὸ βάνε εἰς τὸ ἔλαιον μέσον, καὶ 

τρίψον ἕως οὗ να στεγνώσῃ μέσα εἰς τὸ 

ἔλαιον ὁ ὑδάργυρος. 

niech trochę postoi, po czym weź bawełnę i 

ugnieć, a potem znów włóż do oliwy i 

mieszaj, aż rtęć zgromadzi się na środku 

oliwy. 

26. Περὶ τοῦ χρυσώματος τοῦ ἀέρος τοῦ 

μαλάγματος 

Περὶ τοῦ διαργυρῶναι. <Λαβὼν> τὸ ἀσήμην 

καλὰ καὶ καθαρά με λεμόνην ἢ με 

νεράντζην, καὶ βάλε το εἰς τρυγίαν, να 

ποιήσῃ καλά. Ἔπειτα ἔπαρον τὸν ἀέραν, καὶ 

βάλε εἰς τὸ ἀσήμην ἐπάνω. Καὶ παρευθὺς 

λύεται τὸ χρυσάφην εἰς τὸν διάργυρον. Καὶ 

τότε ἔπαρον ἓν σίδηρον πλατὺ καθαρόν· καὶ 

σθλίβονε ἐπάνω εἰς τὸ πῦρ· τρίβε δὲ με 

λαγωπόδαρον. Ἔπειτα ὅταν ἴδῃς ὅτι 

στεγνώνη, ἔπαρον ὀδόντι λύκου, καὶ 

σθλίβονε ἄνωθεν τοῦ πυρὸς, καὶ χρύσονε. 

26. O złoceniu z użyciem złotej folii 

 

Co do amalgamatu. Weź dobrej jakości i 

czyste electrum o [barwie] cytrynowej lub 

pomarańczowej, włóż do [roztworu z] 

okruchów kamienia winnego, żeby zrobiło 

się dobre [błyszczące]. Następnie weź płatek 

złota i połóż na electrum. Potem wnet złoto 

rozpuści się w rtęci, po czym weź czystą i 

szeroką blachę żelazną, wygładź nad 

ogniem: poleruj zajęczą łapką. Następnie, 

gdy zobaczysz, że przylega, weź wilczy ząb, 

poleruj nad ogniem i złoć. 

27. Κόλλησις ἀνκοπυρίνη 

Ἀρχή· ποίησον κόλλησιν, καὶ βαλὼν βʹ μέρη 

κασσίτερον, καὶ αʹ μόλιβδον ἐν τῷ χωνίῳ 

ἔσω, καὶ ὅταν λειωθῇ, βάλε τζαπαρικὸν 

ὀλίγον· καὶ τότε ἔπαρον τὰ κομμάτια τὸ 

ῥινὴ, ὥστε να ποιήσῃ ἡ κόλλησις. Καὶ βάλε 

ἐπάνω εἰς μάρμαρον ἴσιον· καὶ ἔπαρον τὰ 

κομμάτια ἐγλήγορα, καὶ θές τα εἰς τὸ 

μάρμαρον, διά να κολλήσῃ ἴσια. 

27. Lut bezogniowy (?) 

Najpierw zrób lut: włóż dwie części cyny i 

jedną część ołowiu do tygla, a kiedy się to 

stopi, dorzuć nieco salmiaku, po czym dodaj 

drobne opiłki, żeby zrobić lut. Następnie 

wyłóż na równy marmur, szybko weź kawałki 

[do zlutowania] i umieść je na marmurze, 

żeby zlutowały się razem. 

28. Ὅταν χρυσόνῃς ἄσημον καὶ οὐδὲν 

ποιάνῃ, βάλε ὀλίγον πτερὸν αον να καῇ· καὶ 

ὀλίγον καὶ κερὴν καθαρὸν να καῇ ἐπάνω εἰς 

τὸν ἄσημον· εἶθ’ οὕτως χρύσονε. 

28. Kiedy złocisz srebro, a [pozłota] w ogóle 

nie przylega, weź niewielkie pióro – zanim 

rozgrzejesz [przedmiot] – oraz [nałóż nim] 
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trochę czystego wosku na srebro, a potem 

złoć. 

29. Εἰς τὸ χρυσῶσαι ζῶα εἰς κάμπον κούπας 

καὶ ὁ κάμπος ἔναι ἀχρύσωτος 

Ἔπαρον πετζόλλαν καὶ ὀλίγον ἀσβέστην· καὶ 

ἀνάδευε εἰς τὸ πῦρ· ἔπειτα χρίε καὶ με τερὸν 

(?) τὸν κάμπον· καὶ ὅταν στεγνώσῃ, 

διαργύρισον τὰ ζῶα. 

29. O złoconych zwierzętach na tle naczynia 

– tło pozostaje niezłocone 

Weź klej skórny oraz trochę palonego wapna 

i wstaw do ognia. Następnie pokryj [tym] tło 

za pomocą pióra, a kiedy przylgnie, wetrzyj 

w zwierzęta amalgamat. 

30. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρόαν ὡραιοτάτην εἰς 

ἄσημον χρυσώμενον 

Ἔπαρον τιάφην μέρη γʹ, καὶ τρυγίαν 

καθαρὰν ἀπὸ Μονοβασίας μέρη βʹ, καὶ ἅλας 

μέρος αʹ, καὶ τρίψον καλῶς, ἂς βράσουν 

καλῶς μετὰ ὕδατος. Εἶθ’ οὕτως βάλε τὸ 

ἄσημον μέσον ἕως ὥραν πατὲρ ἡμῶν. 

Ἔπειτα ἔκβαλον τοῦτο, θὲς εἰς ὕδωρ ψυχρὸν 

καθαρὸν, καὶ βούρτζισον. 

30. O nadawaniu najpiękniejszej barwy na 

srebrze poprzez „złocenie” 

Weź trzy części siarki oraz dwie części 

kamienia winnego z [wina] z Monemwazji, a 

także jedną część soli, porządnie utrzyj i 

niech się dobrze zagotują z wodą. Następnie 

włóż do środka – na jedno „Ojcze nasz” – 

srebro. Potem wyjmij je, włóż do chłodnej 

wody i przetrzyj. 

31. Ὅταν σκάζῃ τὸ ἄσημιν 

Βαλὼν κεραμίδην χονδρὸν εἰς χωνὴν, καὶ ἂς 

βράσῃ καλῶς. Καὶ ἄνωθεν φύσα με τὸ 

καλάμην εἰς τὸ χωνήν· καὶ πίνει τὸν 

μόλιβδον. Ἐὰν γοῦν οὐδὲν ἐκαθάρισεν, 

πάλιν βάλε το δεύτερον. Εἶθ’ οὕτως 

σφύρισον, εἰ δὲ σκάζει, ῥίψον ἀφρὰ 

ὑδράργυρον καὶ κεραμίδην· βάλε εἰς τὸ 

χωνήν. 

31. Kiedy srebro jest zanieczyszczone 

Włóż grubo pokruszoną cegłę [oraz srebro] 

do tygla, żeby dobrze się to podgrzało, po 

czym za pomocą rurki dmuchaj z góry na 

tygiel: ołów zostanie wchłonięty. Jeśli jednak 

[srebro wciąż] nie jest czyste, wrzuć je 

kolejny raz. Następnie zaś wyklep je, a jeśli 

jest [wciąż] zanieczyszczone, połóż na nim 

rtęć oraz cegłę i umieść w tyglu. 

32. Εἰς τὴν κόλλησιν τοῦ σμάρδου 

Βάλε ἀσήμην φίνον μέρη ιʹ, καὶ αʹ χάλκομαν. 

Βάλε μβουράζω ἤγουν ὕελον βραχὺ, καὶ 

ποίησον εἴ τι θέλεις, καὶ σφύρισον ψιλὰ, καὶ 

σαπούνισον, καὶ κόλλησον. 

32. O lucie do emalii 

Weź dziesięć części dobrej jakości srebra i 

jedną część miedzi, dodaj szklany topnik i 

wykonuj, co chcesz: skrusz je drobno, 

wyczyść i lutuj. 



379 
 

33. Περὶ τοῦ ποιῆσαι σύρμαν κούφιον 

Ἔπαρον ἀσήμην φίνον, σφύρισον, καὶ 

κατάκοψον, καὶ χύσε το εἰς σίδηρον 

στρογγύλον. Ἔπειτα βάλε το εἰς τὸν σύρτην, 

καὶ σύρε το μίαν φοράν. Κόπτε με ῥινὴ, καὶ 

ποίει βούκινον, καὶ βάλε του στεφάνην· καὶ 

βάλε ἄνωθεν ὕελον θέλῃς ἄστρον, καὶ 

κόλλησον. 

33. O sporządzaniu cienkiego drutu 

Weź dobrej jakości srebro, wyklep je, potnij i 

umieść w żelaznym naczyniu. Następnie 

włóż do ciągadła i raz przez nie przewlecz. 

Przecinaj pilnikiem, zrób róg, nałóż otok (?), 

dodaj biały szklany topnik i lutuj. 

34. Περὶ τοῦ ποιῆσαι ἔγκαυσιν 

Βάλε ἀσήμην φίνον ϛγ αʹ, χάλκομαν ϛγ αʹ, καὶ 

μόλιβδον ϛγ αʹ· καὶ χώνευσον αὐτὸ εἰς 

χωνὴν, καὶ βάλε τριμμένην τιάφην πολλὴν, 

καὶ βάλε τὸ εἰς ἀφόριον τζουκάλην· καὶ χύσε 

μέσα να μηδὲν εὐγῇ ὁ ἀτμός. Καὶ ὅταν 

κρυώσῃ, μεταχώνευσαι τὸ βεργὴν εἰς 

ῥυγλωχύτην εἰς τεάφην. Ἔπειτα τρίψον καὶ 

πλύνον, καὶ βάλε ὅπου θέλεις. 

34. O sporządzaniu niella 

Weź jedno eksagion dobrej jakości srebra, 

jedno eksagion miedzi oraz jedno eksagion 

ołowiu: stop to w tyglu, dodaj mnóstwo 

roztartej siarki, umieść to w nowym 

naczyniu. Utrzymuj [tę mieszaninę] 

roztopioną, dopóki nie ujdą opary. 

Następnie, gdy przestygnie, przelej z siarką 

do formy na sztabkę. Potem pokrusz, 

przepłucz i kładź, gdzie chcesz. 

35. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χρόαν εὐμόρφην εἰς 

χρυσωμένον ἀσήμην 

Ἔπαρον κολοδίδαν κόρκομαν. Τρίψον 

καλῶς καὶ θὲς εἰς τρυγίαν στερρὸν μετὰ 

ὕδατος ἐν τῷ πυρὶ, καὶ τρυγίαν 

Μονοβασίας, καὶ ὀλίγον ἅλας, καὶ ἂς βράσῃ. 

Καὶ ἐπίθες μέσον ἕως ὥρας πατὲρ ἡμῶν. 

Ἔπειτα ἄρον αὐτὸ, καὶ θὲς ὕδατι ψυχρῷ· καὶ 

τοῦτο ποίει βʹ καὶ γʹ φοράς. 

35. O nadawaniu pięknej barwy na 

„złoconym” srebrze 

Weź żółtą kurkumę, porządnie rozetrzyj, 

wraz z kamieniem winnym – z wina z 

Monemwazji – oraz z niedużą ilością soli 

umieść w wodzie [stojącej] na ogniu, żeby się 

pogotowało. Zostaw [przedmiot do 

„pozłocenia”] w środku, aż upłynie jedno 

„Ojcze nasz”. Następnie wyjmij go i włóż do 

zimnej wody. Zrób tak dwa lub trzy razy. 

36. Περὶ τοῦ ποιῆσαι κόλλησιν τῶν 

κακκαβίων καὶ εἰς σουλινάρια λούτρον 

36. O sporządzaniu kleju dla małych naczyń i 

do łączenia rur 
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Βρέξον ἀσβέστην κοσκινισμένην, καὶ 

ἀνάδευσον καλῶς ἡμέρας πολλάς. Ἔπειτα 

ἔπαρον τὸ ἄνωθεν ἄνθος αὐτῆς, καὶ βράσον 

καὶ ποδοκέφαλα προβάτου καλῶς· καὶ τὸν 

ζωμὸν βάλε εἰς τὴν ἄσβεστον, καὶ βράσον 

καὶ τῆς πτελέας τὸ ἔσωθεν φλοῦν, καὶ μίξον 

αὐτὸ, καὶ ἀσπράδην ὠοῦ, καὶ κόλλησαι ὅ τι 

χρῄζεις. 

Zwilż przesiane wapno palone i mocz je 

porządnie przez wiele dni. Następnie zbierz 

to zgaszone wapno, ugotuj porządnie 

baranie głowy i nogi, wlej ten płyn do wapna, 

ugotuj też wywar z kory wiązu, wymieszaj go 

z białkiem jaja i sklejaj, cokolwiek 

potrzebujesz. 

37. Εἰς τὸ λαμπρῦναι μαργαρίτην 

Λαβὼν χειμωνικὸν ἢ πεπόνην, σχίσον μέσον 

αὐτῷ, καὶ θὲς τὸ μαργαριτάριν μέσον, καὶ 

θὲς τὸ πεπόνην μέσον ἐν τῷ φουρνέλῳ να 

ψειθῇ, καὶ λαμπρύνονται. 

37. O przywracaniu blasku perle 

Weź arbuza lub melona, podziel go na pół, 

umieść w środku perłę, włóż melona do 

pieca, żeby się rozpadł, a będą błyszczały. 

38. Ἄλλον 

Τάγησον τὸ μαργαριτάριν <εἰς> ὄρνιθα ἢ 

περιστέριν, καὶ ἂς σταθῇ <εἰς> ὥραν πατὲρ 

ἡμῶν· καὶ τότε σφάξον να τὸ ἐξεβάλῃς. 

38. Inny sposób 

Umieść perłę w ptaku – [np. w takim] jak 

gołąb – niech tam zostanie na jedno „Ojcze 

nasz”, po czym zabij [go], żebyś ją odzyskał. 

39. Περὶ τῶν συρμάτων τῆς χρυσοχοικῆς 

τέχνης 

Λαβὼν ἀσήμην καθαρὸν, λαγάρισον αὐτὸ 

με μόλιβδον ἑπταπλασίως <ἕως> 

γένηται ὡς χρυσός. Ἔπειτα τὸ σαπούνισαι 

καὶ ποίησαι τὸ νέμαν ψιλὸν εἰς τὸν σύρτην· 

καὶ δίπλωσον, καὶ κλῶσον. Ἔπειτα τὸ 

ποίησαι συρὲς, καὶ φύλλα, καὶ κλαδία, καὶ 

ἄστροι, καὶ τριανάγυλλα, καὶ κλώσματα 

στριφτὰ καὶ πλεγμένα, καὶ ζῶα, καὶ πετηνὰ, 

καὶ ἄλλα εἴ τι θέλεις. Ποίησαι πέταλον 

σιδηροῦν λεπτὸν ἴσον· καὶ λαβὼν 

τετράγκαθον, θὲς εἰς ἀγγεῖον μετὰ ὕδατος 

να βραχῇ νύκταν μίαν· καὶ τὸ πρωῒ, χύσον τὸ 

39. O złotniczych drutach 

 

Weź czyste srebro, czyść je za pomocą 

ołowiu o wadze równej jednej siódmej 

srebra, aż stanie się jak złoto. Następnie 

umyj, zrób cienki drut w ciągadle: wyciągnij 

dwa razy dłuższy [niż szerszy]. Potem rób z 

tego druciki, listki, gałązki, gwiazdki, 

różyczki, kręte i zaplatające się nitki, 

zwierzęta, ptaki i [wszystkie] inne [wzory], 

jakie chcesz. Sporządź cienką i równą blaszkę 

z żelaza, weź gumę tragakantową, włóż [ją] 

do naczynia z wodą, żeby moczyła się jedną 

noc, rano zaś wylej wodę, weź [gumy], ile 
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ὕδωρ, καὶ ἄφες ὅσον χρῄζεις· θές το ἐν τῷ 

πυρὶ, καὶ ἀνάδευσον καλῶς, ὥστε να γένῃ 

κόλλα. Ἔπειτα ἔπαρον τριχολαύδην, καὶ 

ἔπαρον πρὸς ἕνα σύρμαν, ἢ σύραν, ἢ 

φύλλον, καὶ θέτε τα κάτω μίαν εἰς τὴν 

κόλλαν. Ἔπειτα σύνθεναι εἰς τὸ πέταλον 

ἀπάνω εἰς τὸ σιδηροῦν, καὶ ποίει εἴ τι θέλεις 

πλουμία, καὶ ἀφ’ ὧν τὸ πληρώσεις, θές το ἐν 

τῷ πυρὶ, ἀπέξωθεν, ἕως οὗ να καῇ ἡ κόλλα 

πρὸς ὀλίγον. Καὶ τότε ἔπαρον ἀπὸ τὸ 

ἀσήμην αὐτὸ τὸ φίνον ϛγ αʹ, καὶ θές το εἰς τὸ 

χωνὴν, καὶ ἀνάδευσον αὐτά. Ἔστιν ἡ 

κόλλησις αὕτη· τότε ποίησαι τὸ 

σφυρισμένον ψιλὸν ὅσον δύναται, καὶ 

κατάκοψον με τὸ ψαλίδην λεπτῶς. Καὶ θὲς 

αὐτὸ κόλλησιν μέσον τῶν συρμάτων μετὰ 

πτερὸν βρεγμένον. Εἶτα θέλεις ποιῆσαι τὸ 

ῥίνισμα χονδρὸν καὶ θές το, καὶ παράνω 

βάλε ὑαλῆν βοράχη τετριμμένον ψιλὸν, καὶ 

κοκκίνισον αὐτὸ ἐν τῇ πύρᾳ. Ἔπειτα τὸ 

ἄσπρισον καὶ βούρτζισον τὰ ἀχείροτα·καὶ 

τότε λαγάριζε εἰς τὸν χαλκεπλύτην καὶ 

κέρατα βʹ ἡμισάδια, καὶ τὴν θελέαν γοῦν να 

βάνῃ εἰς τὴν ἀπέσω μερέαν ἀσήμην 

στρογγύλον μικρὸν διὰ δύναμιν· εἰς τὰ 

στρογγύλα γοῦν τὰ κομπεία· ὅπου οὐδὲν 

βάνεις σμάρδον θέλῃς κόλλησιν, ἀλλὰ 

μένειν ἀπὸ σολδία παλαιὰ, ἢ ἀπὸ ἄλλον 

ὅπου λέγεται ἀλαμάρσα. 

 

 

potrzebujesz, postaw na ogniu, zrób z niej 

porządną pastę, żeby stała się jak klej. 

Następnie weź pęsetę i bierz po jednej 

ozdobie: czy to druciku, czy też listku, i kładź 

je na kleju. Potem umieść [je] na [wcześniej 

przygotowanej] żelaznej blaszce, zrób, jakie 

chcesz ozdoby, a kiedy tylko [przedmiot] 

będzie gotowy, włóż go do ognia na 

zewnątrz, aż klej się nieco zwęgli. Wtedy 

dodaj jedno eksagion dobrej jakości srebra, 

umieść je w tyglu i roztop. Taki jest lut: 

wyklep je tak cienko, jak tylko możesz, potnij 

nożycami na kawałeczki. Następnie połóż 

ten lut na środku drutów za pomocą 

wilgotnego pióra. Potem zechcesz 

przygotować grube opiłki, rozłożysz je i 

posypiesz drobno zmielonym szklanym 

topnikiem i rozgrzejesz do czerwoności w 

ogniu. Potem wyczyścisz i wypolerujesz 

pozostałe elementy [nie przylutowane], po 

czym oczyścisz [używając do tego] dwa i pół 

karata umytej miedzi (?), a gotowa, niech 

będzie siłą włożona do wnętrza niewielkiego 

srebrnego naczynia – takie właśnie naczynia 

[są] chwalone. Gdzie w ogóle nie położyłeś 

emalii i chcesz lut, to [użyj tego], co zostaje 

ze starych monet, a gdziekolwiek indziej 

[użyj] tak zwaną alamarsę. 
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40. Ἄλλη μέθοδος μυστική 

Λαβὼν ἄσβεστον ἄβροχον, καὶ μίξον καὶ 

ἔλαιον μετὰ τῆς ἀσβέστου, καὶ πότισον 

καλῶς μίαν καὶ βʹ φοράς. Καὶ τότε βάλε ἐν 

τῷ ἀμβίκῳ, ἐπίβαλον δὲ καὶ ἐν τῷ 

φουρνελλίῳ στάκτην ἔχων κύκλωθεν καὶ 

ἐπάνω δακτύλων βʹ· καὶ ἐξήβαλον τὸ θεῖον 

ὕδωρ ἐν ἑτέρᾳ φιάλῃ. Καὶ τότε λαβὼν πανὴν 

λινὸν, καὶ βρέξον αὐτὸ ἐν τῷ ὕδατι τούτῳ· 

καὶ τίθες ἐν τῷ πυρὶ, καὶ εἰ μὲν ἅψει τὸ πανῆ, 

ἴσθι ὅτι οὐκ ὠφελεῖ. Καὶ πάλιν ἔπαρον τὸ 

ἔλαιον τῆς ἀσβέστου·καὶ βαλὼν αὐτὸ εἰς 

ἑτέραν ἄσβεστον, καὶ ποίησον αὐτὸ ὡς τὸ 

πρότερον, ἕως οὗ εὐτυχῆσαι αὐτὸ, ἤγουν 

ἕως οὗ μὴ καῆναι τὸ πανῆ ἐν τῷ πυρί. Καὶ 

τότε λαβὼν ἐκ τὸ ἔλαιον, καὶ θὲς κασσίτερον 

ἐν τῷ χωνίῳ, καὶ γίνεται χρυσός. 

40. Inna metoda mistyczna 

Weź niegaszone wapno, zmieszaj z nim 

oliwę, dobrze namocz – jeden lub dwa razy, 

po czym umieść w naczyniu do destylacji, 

włóż je do pieca mającego wokół popiołu na 

dwa palce. Do innego naczynia przelej tę 

boską wodę, po czym weź lniane płótno, 

namocz w tej wodzie, włóż do ognia, a jeśli 

tkanina spłonie, wiedz, że nie została dobrze 

przygotowana. Znów więc weź oliwę z 

wapnem i dołóż to do innego wapna – 

postępuj z tym jak poprzednio, aż ci się 

powiedzie, czyli kiedy płótno nie spłonie w 

ogniu. A teraz weź oliwę, włóż też cynę do 

tygla i zrobi się złoto. 

41. Ἕτερον ὕδωρ θεῖον 

Λαβὼν χάλκανθον λίτραν αʹ, καὶ 

σαλονίτριον λίτραν αʹ, καὶ κιννάβαριν � δʹ, 

τρίψας καλῶς ἐν θυείᾳ λιθίνῃ, καὶ βαλὼν ἐν 

τῷ ἀμβίκῳ, θὲς ἐν φουρνελλίῳ·καὶ φιμώσας 

μετὰ ζύμης καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν, τὸ αον ὕδωρ 

φύλαττε· τὸ δὲ βον τὸ κινούμενον ἐκ τῆς 

ῥυτῆς τοῦ ἀμβίκου ὅπου θέλει κοκκινίσει τὸ 

καπούτζιν τοῦ λαμπίκου. Αὐτὸ λέγεται τὸ 

ἰσχυρὸν ὕδωρ. Τότε ἔπαρον ἐξ αὐτῶν τῶν 

ὑδάτων � βʹ καὶ ὑδραργύρου � βʹ· καὶ βαλὼν 

αὐτὰ ἐν τῷ βικίῳ ἐν θερμοσποδιᾷ, καὶ 

γίνεται ὕδωρ τῆς ὑδραργύρου. Ἔπειτα 

λαβὼν ἐκ τὸ ἐπίλοιπον ὕδωρ � αʹ, καὶ 

41. Inna boska woda 

Weź jeden funt witriolu [uwodniony 

siarczan], jeden funt saletry oraz cztery uncje 

cynobru, utrzyj porządnie [te składniki] w 

kamiennym moździerzu, po czym przełóż do 

naczynia do destylacji, postaw je – po 

zapieczętowaniu zakwaszonym ciastem 

chlebowym oraz białkiem jaja – na palenisku, 

pierwszą wodę [która została w kolbie] 

odstaw, jeśli zaś chodzi o drugą wodę – która 

wypłynęła z rurki [z łącznika] alembiku po 

kondensacji w głowicy kolby – to zwana jest 

ona aqua fortis [kwas azotowy]. Następnie 

weź z jednej i drugiej wody po dwie uncje 
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ἄργυρον καθαρὸν � αʹ, καὶ θὲς αὐτὸ ἐν 

ἐτέρῳ βικίῳ ἐν θερμοσποδιᾷ, καὶ γίνεται 

ὕδωρ τοῦ ἀργύρου. Καὶ τότε μίξον τὰ βʹ 

ὕδατα ἐν τῷ ἅμα τοῦ ὑδραργύρου καὶ τοῦ 

ἀργύρου ἐν ἑτέρῳ βικίῳ ἀνοικτόν· καὶ 

βαλὼν αὐτὸ ἐν θερμοσποδιᾷ, καὶ γίνεται 

λευκὸν ὥσπερ κρύσταλλον. Εἶθ’ οὕτως 

λαβὼν ἐξ αὐτὸν τὸ κρύσταλλον ὅσον θέλεις, 

καὶ ἀπὸ τὸ ἔλαιον τῆς ἀσβέστου ἕτερον 

τόσον, καὶ ὑδράργυρον ἄλλον τόσον, καὶ 

τίθες ἐν ἑτέρῳ βικίῳ, καὶ ἀνάδευσον καλῶς, 

ἕως οὗ λειωθῇ ὁ ὑδράργυρος. Τότε βάλε 

αὐτὰ ἐν τῷ ἀμβίκῳ, καὶ ποίει ἐλαφρὰν 

πυρὰν, καὶ ἐξήβαλον τὸ ὕδωρ φορὰς γʹ ἀπὸ 

τὸν ἄμβικα, καὶ τίθες ἀεὶ ἀπὸ τὸν ἔλαιον 

αὐτοῦ ποτίζειν αὐτῷ· καὶ ὅταν γὰρ ποιήσεις 

αὐτὸ φορὰς γʹ, θέλεις ἰδεῖν ὅτι ἔγινεν ἔσω 

εἰς τὸν ἄμβικα ὥσπερ μίαν πέτραν. Καὶ τότε 

λαβὼν ἀπ’ αὐτὸν τὸ εἶδος � αʹ, καὶ 

ὑδράργυρον � αʹ, καὶ γίνεται ὅ τι θέλεις. 

oraz dwie uncje rtęci, umieść te [składniki] w 

naczyniu [stojącym] w rozgrzanym popiele, a 

powstanie rtęciowa woda [roztwór azotanu 

rtęci]. Potem weź jedną uncję z wody, która 

pozostała [kwasu azotowego], oraz jedną 

uncję czystego srebra i umieść to w innym 

naczyniu [stojącym] w rozgrzanym popiele, a 

powstanie srebrna woda [roztwór azotanu 

srebra]. Teraz zaś zmieszaj razem obie wody, 

rtęciową i srebrną, w innym naczyniu – 

[niech pozostanie ono] otwarte – i wstaw w 

gorący popiół, a stanie się [ten roztwór] biały 

jak kryształ. Potem weź, ile chcesz, z tego 

kryształu, [dodaj] tyle samo oliwy z wapnem 

i taką samą ilość rtęci i umieść w innym 

naczyniu, porządnie zwilżaj, aż rtęć rozpuści 

się. Teraz zaś umieść te [składniki] w 

alembiku, rozpal mały ogień, wylej z 

[odbieralnika] alembiku [powstałą podczas 

destylacji] wodę [płyn] trzy razy, za każdym 

razem też dodawaj oliwę, polewając [nią 

składniki], kiedy zaś zrobisz to trzy razy, 

zobaczysz, że w środku alembiku utworzył 

się pewien kamień. Teraz więc weź z tej 

substancji jedną uncję i stanie się, cokolwiek 

chcesz. 

42. Ὕδωρ ἵνα ἐκβάλῃς χρύσομαν ἀπὸ 

ἀσήμην 

Λαβὼν βʹ μέρη τζαπαρικὸν, καὶ σαλονίτριον 

μέρη γʹ, τρίψον καλῶς εἰς ὅλμον. Ἔπειτα 

βαλὼν ἐν τῷ ἀμβίκῳ, καὶ κλεῖσον καλῶς 

42. Woda do odzyskiwania złota ze srebra 

 

Weź dwie części salmiaku i trzy części 

saletry, utrzyj je porządnie w moździerzu. 

Następnie umieść to w alembiku, zamknij 
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μετὰ στάκτης καὶ κεραμίδην καὶ ὠῶν· καὶ 

θὲς ἐν φουρνελλίῳ ἵνα βράσῃ ὥρας γʹ. Εἶτα 

ἄνοιξον τοῦ ἐξεβῆναι τὸ φάρμακον· καὶ 

πάλιν σφάλισον αὐτὸ καὶ ἂς βράζῃ ἕως 

ὄρθρου μετὰ καλῆς βίγλας· καὶ 

πληρωμένων τῶν ὁρῶν ξεʹ, βάνε τὸ πῦρ 

πρὸς ὀλίγον, καὶ ἐπληρώθη τὸ θεῖον ὕδωρ. 

Καὶ ὅταν θέλῃς, ἐξηβάλε τὸ χρυσάφην ἀπὸ 

τὸ ἀσήμην. Κόψον τὸ ἀσήμην, καὶ βαλὼν 

αὐτὸ ἐν τῷ λαμβύκῳ, καὶ φίμωσον καλῶς. 

Εἶτα σείρωσον τὸ ὕδωρ, καὶ χώριζε τὸ 

χρυσάφην, καὶ γίνεται ῥίνισμαν, καὶ 

μάζωσαι με τὸ χρυσωτήριον. 

[go] popiołem, [startą] cegłą oraz jajkami i 

postaw na palenisku, żeby podgrzewało się 

przez trzy godziny. Potem otwórz [alembik] i 

wyjmij z niego powstałą substancję, na 

powrót zamknij ją i niech się podgrzewa do 

świtu pod odpowiednią kontrolą. [Czas 

maksymalny] procesu to 65 godzin, ogień 

zwiększaj stopniowo, a boska woda zostanie 

sporządzona. A kiedy zechcesz, złoto oddzieli 

się ze srebra. Potnij stop, umieść to w 

alembiku i dobrze [go] zapieczętuj. Potem 

wyczerp wodę i oddziel złoto, a powstanie 

proszek, który zbierz za pomocą narzędzia 

do złocenia. 

43. Ἕτερον ὡσαύτως 

Λαβὼν στυπτηρίαν λίτρας βʹ, σαλονίτριον 

λίτραν αʹ, βιτριόλῳ ῥωμάνῳ λίτρας ἥμισυ, 

τρίψον, θὲς ἐν λαμβίκῳ, καὶ βαλὼν ἐν 

φουρνελλίῳ, καὶ κλεῖσον καλῶς, καὶ 

κάτωθεν βάλε ὕελον ἄλλον, ἵνα ἐπιδέχεται 

τὸ δυνατὸν ὕδωρ, καὶ πληροῦται τὸ θεῖον 

ἄθικτον ἐπὶ ὥρας κδʹ· καὶ ὅταν βούλει, 

ἐξηβάλε τὸ χρυσάφην ἀπὸ τὸ ἀσήμην. Θὲς 

αὐτὸν τὸ δυνατὸν ὕδωρ ἔνδον ἐν ὑελίῳ ἐν 

θερμοσποδιᾷ, καὶ ὁ ἄσημος γίνεται ὕδωρ, 

καὶ πλέει ὡς ἀφρὸς ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ. 

Ἔπειτα λαβὼν τὸ ὕδωρ αὐτὸ με τὸν ἄσημον 

τὸν μεμιγμένον, καὶ βαλὼν ἐν τῷ 

φουρνελλίῳ μετὰ τὸν ἄμβικα, καὶ ποίησον 

ἐλαφρὰν πυράν· καὶ ἔκβαλον ἐκ τούτου τὸ 

43. Drugi sposób tak samo [działający] 

Weź dwa funty ałunu, jeden funt saletry, 

półtora funta rzymskiego witriolu, skrusz [te 

składniki], umieść w alembiku i postaw na 

palenisku, dobrze zamknij, ustaw poniżej 

inne szklane naczynie [odbieralnik], żeby 

zbierało mocną wodę [kwas], a boska woda 

wytworzy się w 24 godziny. A kiedy zechcesz, 

złoto oddzieli się od srebra. Wlej ten kwas do 

szklanego [naczynia stojącego] w gorącym 

popiele, a srebro stanie się płynne i będzie 

unosić się jak piana w tej wodzie [kwasie]. 

Potem weź tę wodę z wymieszanym [w niej] 

srebrem, postaw w tym alembiku na 

palenisku, rozpal mały ogień i wylej z niego 

[powstałą podczas destylacji] wodę przez 

otwory [kolby], a srebro pozostanie na dnie. 
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ὕδωρ ἐκ τῶν μαστῶν, καὶ τὸ ἀσήμην μένει 

κάτω. 

44. Τὸ λαγάρισμαν χρυσαφίου 

Λαβὼν μαρκαζήταν � ηʹ, καὶ τεάφην � δʹ, καὶ 

χωνεύσας ὁμοῦ ἐν τῷ χωνίῳ, καὶ γίνεται 

ἀντεμόνιον. Καὶ ὅταν θέλῃς λαγαρίσαι 

χρυσάφην χονδρὸν, θὲς τὸ χρυσάφην εἰς τὸ 

χωνὴν μέσον τοῦ πυρός. Εἶτα βαλὼν ἀπὸ τὸ 

ἀντεμόνιον ὅσον θέλεις μέσον τῆς χώνης, 

καὶ ἂς βράσῃ. Ὅταν δὲ ψυχρανθῇ, βαλὼν 

αὐτὸ ἐν βυσάλῳ ἑλληνικῷ ἐν τῷ πυρὶ, ὥστε 

να ψυχρανθῇ. 

44. Oczyszczanie złota 

Weź osiem uncji markasytu [antymonu], 

cztery uncje siarki – stop [te składniki] razem 

w tyglu, a powstanie antymonit [siarczek 

antymonu]. A kiedy zechcesz oczyścić złoto 

w grudkach, włóż je do tygla na ogniu. 

Następnie dodaj do tygla, ile chcesz, 

antymonitu – niech się rozgrzeje. Żeby zaś 

stygł [stopniowo], umieść go w ogniu na 

greckiej cegle, żeby wystygł [zupełnie]. 

45. Ἕτερον ὁμοῖον εἰς ἄσημον 

 

Ξύσον τὸ χρυσάφην ἀπὸ τὸ ἀσήμην, καὶ 

βαλὼν ἐν τῷ χωνίῳ τὰ ξύσματα, εἶτα τρίψον 

ἀπὸ τὸ ἀντεμόνιον μέσον τῆς χώνης, καὶ ἂς 

βράσῃ· καὶ μετὰ ταῦτα θὲς εἰς βύσαλον 

ἑλληνικὸν, ἵνα λαγαρισθῇ, ὥστε ψυχρανθῇ, 

καὶ γίνεται λαγαρισμένον μάλαγμα. 

45. Drugi taki sam sposób dla stopu złota i 

srebra 

Zeskrob złoto ze stopu, umieść w tyglu opiłki, 

po czym utrzyj je w tym naczyniu z 

antymonitem i niech się rozgrzeje, a potem 

postaw na greckiej cegle, żeby się oczyściło i 

tak też ostygło, a powstanie czyste złoto. 

 

46. Ὅταν σκάζῃ τὸ ἀσήμιν ἢ τὸ χρυσάφιν 

 

Θὲς μέσον τῆς χώνης ἄφρατον ὑδάργυρον 

καὶ κεραμίδιον, ἂς βράζῃ, καὶ 

γλυκαίνεται·ὅσον βαλεῖς πλέον, κάλλιον 

γίνεται. 

46. Kiedy srebro lub złoto jest 

zanieczyszczone 

Włóż do tygla spienioną rtęć [chlorek rtęci, 

sublimat?] i [sproszkowaną] cegłę, żeby się 

[to] rozgrzało, a [metal: złoto lub srebro] 

stanie się miększy: im więcej dodasz [rtęci i 

cegły], tym będzie ładniejszy. 

47. Τὸ ποῦ σταγμάτισις ὑδραργύρου 

Θὲς ὑδράργυρον ὅσον θέλεις, καὶ μόλυβδον 

ἄλλον τόσον, καὶ θές τα ἐν κλάσματι χύτρας 

47. Jak utwardzić rtęć 

Weź rtęci, ile chcesz, i tyle samo ołowiu, 

umieść je w odłamku naczynia na palenisku, 
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ἐν καμίνῳ· καὶ θὲς λουμπάρδιν ὀλίγην, καὶ 

γίνεται ἄσημος ἔκλεκτος. 

dodaj nieco brązu na armaty, a powstanie 

wyborny stop. 

48. Ἄλλον 

Θὲς ὑδράργυρον εἰς γαστρὴν, καὶ 

κρομμυδίου ζωμὸν, καὶ λουμπάρδιν, καὶ 

βάλε εἰς τὸ καμίνην, καὶ θέτε καὶ ἀξούγγιν 

μέσα, καὶ ἂς βράσῃ, ὥστε να γένῃ στάκτη, 

καὶ ἐξ αὐτὴν τὴν στάκτην βαλὼν εἰς ἄσημον 

μέσον εἰς τὴν χώνην, καὶ γίνεται μάλαγμα. 

48. Inny sposób 

Umieść w naczyniu rtęć, sok z cebuli oraz 

brąz na armaty i postaw na palenisku, 

umieść w środku [naczynia] i tłuszcz – niech 

się rozgrzeje, tak żeby stał się spopielony. 

Dodaj [trochę] z tego popiołu do stopu w 

tyglu, a powstanie złoto. 

49. Περὶ τοῦ ποιῆσαι γράμματα χρυσά 

Λαβὼν ἀέραν χρυσὸν, τρίψον εἰς μάρμαρον 

πορφυροῦν, καὶ θὲς μέσον μέλι ὀλίγον, καὶ 

τρίψον πολλά. Ἔπειτα θὲς εἰς κογχύλην καὶ 

πλύνον καλῶς μετὰ ὕδατος, ὥστε να 

ἐξεβάλῃς τὸ μέλιν. Εἶθ’ οὕτως σκεύασον 

μετὰ ὠοῦ τὸ λευκὸν, καὶ γράφε. Καὶ ὅταν 

ξηρανθοῦν, σθλίβωσον με λιθάριν ἢ με 

λυκουδόντι, καὶ γίνεται εὔμορφον. Στύψον 

γοῦν τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ με σφουγγάριν 

πολλάκις, ὥστε να γένῃ ὕδωρ, ἵνα μηδὲν 

μολυχυάσῃ· καὶ βάλε καὶ ποντικοφάρμακον 

λευκὸν τετριμμένον· καὶ ἂν σὲ μίνη 

χρυσάφην, πλύνε τὸ ὠὸν ἵνα ἐξέβῃ. 

49. O wykonywaniu złotych liter 

Weź cienki płatek złota, rozetrzyj go na 

porfirze, dodaj nieco miodu i mocno 

rozcieraj. Następnie przełóż do muszli i 

dobrze przemyj wodą, żebyś pozbył się 

miodu. Potem połącz z białkiem jaja i pisz. A 

kiedy litery wyschną, poleruj kamieniem lub 

wilczym kłem i stanie się piękne. Białko jaja 

zaś przygnieć kilka razy gąbką, aż stanie się 

płynne jak woda, żeby nic zaś nie spleśniało, 

dodaj białej roztartej trutki na myszy, a jeśli 

zostaje ci złoto, wypłucz jajko, aby zniknęło. 

50. Περὶ τοῦ ποιῆσαι ὡραιόχαλκος ὡσπερ 

χρυσόν 

Λαβὼν τούτια πτενὴ � αʹ, ὁμοίως κόπρον � 

αʹ, σύκα ξηρὰ καὶ μαῦρα � αʹ, τρίψον εἰς 

ὅλμον, καὶ ἀνάμιξον, καὶ ἔπαρον κασσίτερον 

� αʹ. Καὶ σφυρίσας, κατάκοψον, μίξον μετὰ 

τοῦ εἴδους ἐκείνου· καὶ θὲς ἐν τῇ χώνῃ, καὶ 

κλεῖσον ἄνωθεν μετὰ πηλοῦ, καὶ φύσα καὶ 

50. O robieniu pięknej – jak złoto – miedzi 

 

Weź jedną uncję drobnego tlenku cynku, tak 

samo jedną uncję ekskrementów oraz jedną 

uncję suszonych czarnych fig, utrzyj w 

moździerzu i wymieszaj, weź też jedną uncję 

cyny. A kiedy zostanie rozklepana, potnij, 

zmieszaj to [oraz miedź] z wcześniej 
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ἂς βράσῃ. Ὅταν νοήσῃς ὅτι ἐχύθη, 

ἀπόκλεισον καὶ χύσον, καὶ πάλιν ἀνάμιξον 

τὰ εἴδη· καὶ ποίησον ὡς τὸ πρότερον, ὥστε 

να θέσῃς ὅλον ἐκεῖνον τὸ εἶδος, καὶ γίνεται 

ὡς χρυσός. 

wymienionymi składnikami, umieść w tyglu, 

zamknij od góry gliną, dmuchaj [rozniecaj 

ogień], żeby się rozgrzało. Kiedy uznasz, że 

[zawartość] topi się, ponownie pokryj gliną i 

roztapiaj, kolejny raz zmieszaj składniki – 

zrób jak poprzednio – tak że zużyjesz 

wszystkie, a [stop] będzie jak złoto. 

51. Περὶ τοῦ σαπουνίου 

Λαβὼν πρωτίον τοῦ σαπουνίου, καὶ μίξον, 

καὶ ἅλας τρίψον. Εἶθ’ οὕτως κίνησον. 

51. O środku czyszczącym 

Najpierw weź mydło, dodaj sól i rozetrzyj. 

Następnie tak działaj. 

52. Ἕτερον 

Λαβὼν τζαπαρικὸν, καὶ ἅλας, καὶ ὕδωρ, καὶ 

τρίψον καλῶς. Εἶθ’ οὕτως τὸ κίνησον τὸ 

ὡραιόχαλκον. 

52. Drugi sposób 

Weź salmiak, sól, wodę i porządnie rozetrzyj. 

Następnie tak oto użyj tego do [czyszczenia] 

miedzi. 

53. Ὁ ὕελος 

Τὸ βοράχον τὸ ποιοῦν μετὰ τζαπαρικὸν καὶ 

στύψεως καὶ ἅλας. 

53. Szklisty [topnik] 

Ten szklany topnik tworzą wraz z salmiakiem 

ałun i sól. 

54. Περὶ τοῦ λευκᾶναι κασσίτερον 

Λαβὼν ποντικοφάρμακον κίτρινον ὅσον 

θέλεις, καὶ σαλονίτριον ἄλλον τόσον, τρίψον 

καλῶς. Εἶθ’ οὕτως τὸ ἀνάμιξον· ἔπειτα θὲς 

αὐτὸ εἰς ὕελον μέσον τοῦ πυρὸς εἰς 

ἀνθρακίαν, ἵνα καῇ ἕως οὗ [οὐ] μὴ ἐκβῇ 

πλέον καπνός· καὶ γίνεται λευκὸν ὥσπερ 

χιών. Εἶθ’ οὕτως ἐξέβαλον, καὶ τρίψον 

καλῶς, καὶ βαλὼν κασσίτερον εἰς τὴν χώνην 

� δʹ· καὶ ζύγισον καὶ ὀψιαστικὴν � αʹ· καὶ 

χώρισε αὐτὴν εἰς μέρη ϛʹ· καὶ ὅταν ἔλθῃ ὁ 

[χαλκὸς] κασσίτερος μέσον τῆς χώνης, βάλε 

τὸ αον μέρος καὶ πούμωσον μετὰ 

καρβώνων, καὶ ἂς βράζῃ ἕως οὗ να ἐξέβῃ ὁ 

54. O wybielaniu cyny 

Weź trutki na myszy – o cytrynowej barwie – 

ile chcesz, tyle samo sody [natronu] i 

porządnie utrzyj. Potem wymieszaj, po czym 

postaw to wraz z topnikiem na ogniu 

węglowym, żeby podgrzewało się, dopóki 

nie będzie więcej uchodził dym, a stanie się 

białe jak śnieg. Następnie zdejmij [z ognia], 

porządnie utrzyj, włóż do tygla cztery uncje 

cyny oraz odważ jedną uncję środka do 

czyszczenia cyny [rozdz. 16], rozdziel tę 

[mieszaninę] na sześć części [przez ważenie], 

a kiedy cyna trafi do tygla, dorzuć pierwszą 

część [mieszaniny] i przykryj węglem, żeby 
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ἀτμός. Καὶ πάλιν θὲς ἄλλον μέρος ὁμοίως ὡς 

τὸ πρῶτον, ὥστε να τὸ ἀποβάλῃς. Καὶ τότε 

χύσον εἰς κουπίδη σιδηροῦν, καὶ ἔσται 

ᾠκονομημένον. Καὶ ὅταν θέλῃς χρυσῶσαι 

ἄσημον, θὲς ὡς χρῄζεις ἢ ὡς θέλεις, καὶ 

βάλε. Καὶ ὅταν τὸ σμίγῃς με τὸ ἀσήμην, βάλε 

καὶ τρυγίαν ὀλίγην εἰς τὸ χωνὴν, ἤγουν τὸ 

δον. 

podgrzewało się, aż ujdzie dym. I znów weź 

inną cześć – tak samo jak poprzednio – żeby 

ją dorzucić. Następnie zlej [tę mieszaninę] do 

żelaznego naczynia, a będzie przygotowana. 

Kiedy zaś zechcesz pozłocić srebro – weź 

wedle potrzeby lub chęci – i umieść [to; 

realgar?] w tyglu [ze srebrem]. A gdy to 

zmieszasz ze srebrem, dodaj tam też nieco 

kamienia winnego – czyli ćwierć. 

55. Περὶ τοῦ ποιῆσαι χαλκὸν ὥσπερ χρυσὸν 

Λαβὼν θουθείαν μέρη γʹ, κούρκουμα μέρος 

αʹ, σταφίδας καὶ ἰσχάδας πυρροὺς καὶ μέλι 

καὶ κουκουκία καθαραστὰ μέρος αʹ, 

ἀμυγδάλων τὸ ἔσω φλοῦν, γλυκόριζον, 

κρόκον ὠοῦ, καὶ ζαφρὰν μέρος αʹ, χολὴν 

πυρροῦ βοὸς ξηρὰν μέρος αʹ, τρίψον τὴν 

θουθείαν, ὡς τρίβουσιν τὴν κιννάβαριν μετὰ 

ἐλαίου, καὶ ποίησον ὡς πηλῶδες. Καὶ τότε 

τρίψον τὰ ἄλλα εἴδη, καὶ ἕνωσον· καὶ λαβὼν 

χαλκὸν � γʹ, καὶ σφύρισον λεπτῶς ἐν τῇ 

ἀκμωνῇ, καὶ ἀνάδευσον τὰ εἴδη· καὶ θὲς ἐν 

τῇ χώνῃ, καὶ κλεῖσον μετὰ πηλοῦ τὴς τέχνης, 

καὶ θὲς ἐν τῷ πυρὶ, καὶ φύσα μετὰ μηχανῆς 

καλῶς, καὶ ὡς βράζει πλεώτερον, καὶ βάνης 

καὶ ἀπὸ τὰ εἴδη ταῦτα, τοσοῦτον γίνεται 

καλλίων ὥσπερ χρυσός. 

55. O robieniu miedzi jak złoto 

Weź trzy części tlenku cynku, jedną część 

kurkumy oraz po jednej części rodzynek, 

suszonych czerwonych fig, miodu, 

oczyszczonych monet, wewnętrznej 

[warstwy] kory migdałowca, lukrecji, żółtka 

jaja, szafranu, jak i jedną część suszonej 

czerwonej wołowej żółci, utrzyj tlenek cynku 

– jak ucierają cynober z oliwą – i przygotuj 

[go] jak glinę. Następnie utrzyj pozostałe 

składniki i połącz [je], weź też trzy uncje 

miedzi, wyklep [ją] cienko na kowadle, okryj 

tamtą mieszaniną i umieść w tyglu, zamknij 

[go] gliną [zgodną] ze sztuką, postaw na 

ogniu, dmuchaj dobrze za pomocą przyrządu 

[miechu], a gdy maksymalnie się rozgrzeje, 

dorzucisz te składniki, a miedź stanie piękna 

jak złoto. 

56. Ὓδωρ πιστῆς οἰκονομίας 

Λαβὼν τὴν ὀρνιθίαν γονὴν σώαν, 

ἀμόλυντον, ἄσπιλον, διέλε ταύτην ὡς ἐπὶ 

τῶν καρυκίων (χρειώδης γὰρ ἡμῖν ἐν 

56. Woda według pewnej metody 

Weź nietkniętego ptasiego potomka, 

czystego i bez skazy, podziel go jak do 

gulaszu (sztuka kulinarna bywa nam bowiem 
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πολλοῖς ἡ μαγειρικὴ τέχνη καθέστηκεν). 

Εἶτα ἐν δυσὶ χυτριδίοις μέρος ἑκάτερον τῶν 

ὑγρῶν ἐμβαλὼν, ποίησον τῶν διὰ 

μαστωτῶν ὀργάνων ὑστείαν μεγάλην· ὅσον 

να ἴδῃς ὅτι ἔλυσεν ἐκεῖνον, ὅπου ἔνι μέσα 

εἰς τὴν μπότζαν, καὶ ἐπίγεν εἰς τὸ φοῦντος 

ὡς ἂν κερὴν, καὶ τότε ἄφες το να κρυώσῃ, 

καὶ τζάκησαί το, καὶ θέλεις εὑρεῖν ἐκεῖνον 

ὁποῦ ἔνι μέσα πολύτιμον, καὶ ἐκεῖνον θέλει 

ἔσται διὰ τὴν χρείαν σου. Καὶ αὐτὸ τὸ 

βοτάνην ποιεῖ τὸν μόλιβδον τὸν 

κεκαθαρισμένον με τὸν ὑδάργυρον, ὁμοίως 

εἰς χρυσάφην φίνον εἰς πᾶσαν δοκιμήν. 

Λύσε αον τὸν μόλυβδον ὄντα λιτρῶν ηʹ· καὶ 

ὅτε λυθῇ ὁ μόλιβδος, ῥίψον ὑδάργυρον 

ᾠκονομημένον ἄλλαις ηʹ λίτραις, καὶ ἄφες 

να βράσῃ αον καλῶς, ἵνα καπνίσῃ. Καὶ τότε 

ῥίψον μίαν λίτραν ἀπ’ ἐκεῖνον τὸ βοτάνην, 

καὶ ἂς βράσῃ καλῶς μέσα. Καὶ ἀνακάτωνέ το 

μετὰ ἑνὸς ξύλου ἀναπτομένου ἕως ὥρας δʹ. 

Εἶτα εὔγαλον αὐτὸ ἔξω καὶ ἄφες το να 

κρυώσῃ, καὶ γίνεται μέλαν· ἀλλὰ χρωΐζει 

πρὸς ἐρυθράδαν, καὶ αὐτὸ ἔσται τὸ 

φάρμακον. Ἔτι δὲ λύσον μόλυβδον 

ᾠκονομημένον λίτρας ηʹ· καὶ ὅτε λυθῇ 

καλῶς, ῥίψον ὑδράργυρον ἕτερον λίτρας ηʹ· 

καὶ βαλὼν ἀπὸ τὸν βον βοτάνην λίτραν αʹ, 

καὶ ἂς βράσουν καλῶς ὥραν ἡμίσειαν, καὶ 

ἄφες ἵνα κριώσῃ. Ἔτι λύσον μόλυβδον 

λίτρας ηʹ καὶ μέσα τὴν λύσιν καλῶς ποίησον 

αὐτὸ πεντάκις, καθὼς προείπομεν· καὶ τῇ 

przydatna w wielu sytuacjach). Następnie do 

dwóch naczyń wlej po jednej części jednego 

i drugiego płynu, zrób wielką ekstrakcję za 

pomocą urządzenia z szyjkami [krówki 

destylacyjnej?], kiedy tylko zaś zobaczysz, że 

substancja rozpuściła się w retorcie i że 

opada na dno jak świeca, odstaw to, żeby 

ostygło, stłucz naczynie, a znajdziesz w 

środku cenną substancję, która będzie na 

twój użytek. A ta roślina uczyni ołów czystym 

przy pomocy rtęci, tak samo ze złotem – 

[zrobi je] najwyższej jakości – w każdej 

próbie. Najpierw rozpuść ołów o wadze 

ośmiu funtów, a kiedy ołów się roztopi, 

dorzuć rtęci – zgodnie ze sztuką – kolejnych 

osiem funtów, zostaw, żeby pierwszy 

składnik dobrze się rozgrzał – tak żeby dymił. 

Potem zaś dorzuć jeden funt tamtej 

[wspomnianej] rośliny – niech się dobrze 

zagotuje. Mieszaj za pomocą dołączonego 

kija przez cztery godziny. Następnie wynieś 

to na zewnątrz i zostaw, żeby ostygło, a zrobi 

się czarne, ale [czasem] przybierze barwę 

czerwoną i taki to będzie środek. A więc 

roztop ołów – zgodnie ze sztuką – o wadze 

ośmiu funtów, a kiedy dobrze się roztopi, 

dorzuć rtęci kolejne osiem funtów, dodaj też 

funt z tamtej rośliny, niech się dobrze [te 

składniki] podgrzewają przez półtorej 

godziny, potem odstaw, żeby [ta mieszanina] 

ostudziła się. Nadto roztop osiem funtów 
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ὑστέρᾳ φορᾷ δίδεισε χρυσίον εἰς ἄκρος. Ἔτι 

δὲ ἀπ’ ἐκεῖνον τὸ χρυσίον βάνεις λίτρας ηʹ 

μόλιβδον, καὶ λίτρας ηʹ ὑδράργυρον, καὶ 

ἀπὸ βοτάνην ἐκεῖνον γίνεται χρυσίον εἰς 

ἄκρος. 

ołowiu, a podczas roztapiania, potraktuj to 

odpowiednio pięć razy, jak już 

wspominaliśmy. Za drugim razem umocuj 

[kawałek] złota na końcu [kija?]. A z tym 

złotem osiem funtów ołowiu, osiem funtów 

rtęci, które dodasz wraz z tamtą rośliną, staje 

się jak tamto złoto. 

57. Καὶ ἄλλος φησίν 

Λαβὼν ὠὰ ὅσα βούλει. 

57. A ktoś inny rzekł 

Weź jajka, ile chcesz… [zob. Zosimus, Περὶ 

τοῦ θείου ὕδατος]. 

 

Klasztor św. Stefana w Meteorach (Στεφάνου Μετεώρων), Cod. 97, fol. 180v–256r 

Περὶ χρυσογραμμίας σιδήρου 

Μελάνισον <ἐν> ἀρχῇ τὸ σίδηρον· πύρωσον 

αὐτό καὶ τρῖψον τὸ σίδηρον μετὰ στέατι 

αἰγείῳ· καὶ ἄλειψον αὐτὸ μὲ χριστέλαιον· 

καὶ γίνεται μελανόν· εἰθ‘ οὕτως σκίασον 

κλαδὶν ἢ γράμματα καὶ καθάρισαι αὐτὰ 

μετὰ τὸ ὕπερον· καὶ στυψίασον τὰ 

γράμματα με τὴν στύψιν· εἰθ‘ οὕτως χρῖσον 

[χρύσον MS] αὐτὰ ὤσπερ τὸ ἄσημιν μὲ τὸν 

ὑδράργυρον καὶ ἄκρως πύρωνε· καὶ 

βουρτζίζε· καὶ χρύσωνε. 

O złotych literach na żelazie 

Najpierw poczernij żelazo: postaw na ogniu, 

rozetrzyj je z kozim tłuszczem, posmaruj to 

chrześcijańskim olejem, a stanie się czarne. 

Następnie tak szkicuj gałązkę lub litery, a 

czyść je za pomocą tłuczka, przetrzyj litery 

ałunem, potem zaś posmaruj je – jak w 

przypadku srebra – rtęcią, postaw na 

mocnym ogniu, wyczyść i złoć. 

 

ἑρμηνεία τῆς λυκο[…]ας 

Λαβὼν ἄσβεστον ὅσον χρίζῃς· θὲς αὐτὴν εἰς 

σκάφην [σκάνφη MS], καὶ βα<μ>βάκην 

στιβασμένον, καὶ λινέλι· καὶ δέρνε [δύρε 

MS] το ὅσον νὰ γένῃ ζυμάριν· ἔπ<ε>ιτα 

ἄλειψον τὰς μάζας τῶν μαρμάρων· εἰθ‘ 

οὕτως θὲς ὕδωρ [sic L: ὔδατι MS] ἐν λέβητι, 

καὶ τὸν ἀπέσω φλοῦν τοῦ πτελαία<ς> [φθέ- 

Objaśnienie dotyczące wapna z olejem 

Weź wapna, ile potrzebujesz, włóż je do 

naczynia, wraz z bawełną – bawełnę ubij – 

oraz olejem lnianym, ubijaj to, aż stanie się 

jak ciasto na chleb, następnie nasmaruj 

kawałki marmuru, po czym weź wodę w 

kotle, [i dodaj do niej] wewnętrzną część 

kory wiązu, jęczmień oraz nasiona lnu i niech 
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MS], καὶ κρίθαριν, καὶ λινόσπερμα καὶ ἅς 

βράσουν καλῶς· ἔπ<ε>ιτα ἔπαρον τὸν χύλον 

καὶ μῖξον καὶ ἄσβεστον καὶ μὲ κεραμίδιν 

τετριμμένον καὶ κοσκινισμένον, μὲ ᾠὸν 

ὀρνίθειον καὶ κάν<ν>αβιν ἢ λύων [?; λύον L; 

ft. λίνον], καὶ μίξας ὁμοῦ τὰ πάντα· εἰθ‘ 

οὕτως ἄλειψον καὶ μυστροσθλίβωσον 

[μυστροκλήβοσον MS] παράνω μὲ λινέλιν. 

się [to wszystko] dobrze zagotuje. Potem 

weź ten wywar i wymieszaj z wapnem oraz 

pokruszoną i przesianą cegłą, a także z 

kurzym jajem i konopiami lub lnem – 

zmieszaj to wszystko razem, a następnie 

nasmaruj i natrzyj łyżką olejem lnianym 

powierzchnię. 

εἰς τὸ χρυσῶσαι γράμματα 

Θὲς πάμπανυ πετάλην αἔραν· ξυλόκουκα γ' 

καὶ ὑδάργυρον [ξυλόκουκον] α'· τρῖψον 

πρῶτον τὸ χρυσάφην εἰς μάρμαρον 

κοκκίνον· καὶ στάζε πρῶτον χριστέλαιον 

καθαρὸν ἄδολον [ἄδου – MS]· μία ἢ δύο 

στάλαγμούς· καὶ ἔπειτα θὲς τὸν ὑδάργυρον 

καὶ ἔνωσον ἅμα· καὶ τρῖψον ἄμφότερα· πλὴν 

μετὰ προσοχῆς· καὶ εἰς τόπον νὰ μηδὲν 

πνέει ἀήρ· θὲς δὲ καὶ κρομμυδίου [κρομι-] 

ζωμόν· εἶτα βαλῶν ὅπου θέλεις θέσει· 

σύνασε αὐτὸ μὲ πτερόν· καὶ ὅταν θέλῃς 

γράφε καὶ χρύσονε. 

O złoceniu liter 

Weź prawdziwy i cienki płatek złota o wadze 

trzy ksylokouka, i jedno ksylokoukon rtęci, 

najpierw zetrzyj złoto na czerwonym 

marmurze [porfirze?], na początku też nakap 

czystego i autentycznego oliwy [lit. 

chrześcijańskiej]: jedną lub dwie krople, po 

czym weź rtęć, połącz razem [ze złotem] i 

utrzyj jedno i drugie, ale uważnie – w 

miejscu, gdzie nie wieje wiatr. Dodaj też sok 

z cebuli. Następnie [będziesz mógł] kłaść, w 

jakim chcesz miejscu. Zbierz tę mieszaninę za 

pomocą pióra i kiedy zechcesz, pisz i złoć. 

ἄλλον 

Λαβὼν ἄσβεστον κίτρινον ὅσον θέλῃς· καὶ 

ἅλας ἀμμονιακόν· καμπάνου ἄλλο τόσον· 

καὶ τρῖψον αὐτὰ λεπτῶς· καὶ θές τα εἰς 

τζουκάλιν μικρόν· καὶ σκέπασέ τα μὲ πηλὸν 

τῆς σοφίας· καὶ θὲς ἐν φουρνε(λ)λίῳ καὶ ἂς 

σταθῇ μίαν νύκταν· καὶ τὸ πρωὶ ἄρον αὐτὸν 

καὶ ἔασον ἵνα [ἦνα MS] ψυχρανθῇ· καὶ ἄρον 

ἐκ τὸ τζουκάλιν καὶ ζύμωσέ το· καὶ πρόσθες 

ἅλας αμμονιακὸν τετριμμένον ἄλλον τόσον· 

Inny sposób 

Weź, ile chcesz, wapna o cytrynowej 

[barwie] oraz salmiaku oraz taką samą ilość 

miedzi, utrzyj te składniki drobno i umieść w 

małym naczyniu, zapieczętuj gliną – zgodnie 

ze sztuką – wstaw do pieca, niech postoi 

[tam] przez jedną noc, rano zaś wyjmij to 

naczynie i pozwól, żeby przestygło. Weź z 

naczynia [mieszaninę] i ugnieć ją, dodaj też 

kolejną porcję [tej samej wagi, co wcześniej] 
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καὶ ποίησέ το πάλιν ὥσπερ πρώην μὲ τὸ 

πυλὸν [πηλὸν?] ἵνα μὴ εὐγῇ οὐδεμία ἀτμίς 

[ὐδῆμαμης MS]· καὶ πάλιν θές το ἐν τὸ 

φουρνε(λ)λίον· καὶ οὕτως ποίησε το πᾶσαν 

φορὰν ὥστε να στραφῇ εἰς τὸν καμπάνον 

τὸν πρῶτον· καὶ τότε ἐξήβαλε καὶ θές το εἰς 

ἀγγεῖον γύψινον νὰ (ἐ)ργ(άσῃς) [ναργ MS]· 

καὶ θὲς τὸ εἰς ἴσκιον νύκτα μίαν· καὶ ἀπ’ 

ἐκεῖνα τὰ νερὰ ῥῖξον εἰς ἄργυρον ἀπάνω εἰς 

κάρβουνα· καὶ ὅταν ἴδῃς ὅτι φυρῷην τὰ 

νερὰ, ῥῖξον νερὸν πλεότερον ὥστε νὰ 

σκεπάσθῃ ὁ ἄργυρος· ὥστε νὰ φυράσῃ τὸ 

νερὸν ὅλον· καὶ ἔπειτα μίξον τὸν [? πον MS] 

ἄργυρον με χάλκωμα καθαρὸν· καὶ λῦσον 

αὐτὸ εἰς τὸ χωνίον ἐν τῷ ἅμα· καὶ ἀνάδεξαί 

τα· καὶ χῦσον αὐτὸ εἰς ῥυγλωχύτην· καὶ θὲς 

καὶ θέλει εἶσθαι [ἤσαι MS] ᾠκονομήμενον 

[οἰκ- MS] διὰ πᾶσαν ὑπόθεσιν. 

startego salmiaku, kolejny raz użyj gliny jak 

poprzednio, żeby żadne opary nie uchodziły, 

znów wstaw je do pieca: w ten sposób rób za 

każdym razem, tak że zmieni się w 

początkową miedź, a wtedy weź ją i włóż do 

gipsowego naczynia, żebyś [mógł] dokończyć 

pracę. Postaw to w zacienionym miejscu na 

jedną noc. Potem wylej trochę tego płyn na 

srebro na węglach, a kiedy zobaczysz, że płyn 

wyparował, dolej więcej, żeby srebro było 

zakryte, [rób tak], aż cała płyn wyparuje, po 

czym zmieszaj to srebro z czystą miedzią, 

roztop to razem w tyglu, następnie zdejmij 

to [z ognia] i wlej do formy. Potem weź ten 

wyrób, a będzie odpowiedni do każdego 

celu. 

ἄλλον 

λάβε κασσίτερον καὶ θὲς εἰς χωνίον εν τῇ 

πυρᾷ· καὶ ὅταν λυθῇ, χῦσον αὐτὸ εἰς χύλον 

πηγάνου· καὶ κάμνη ἀγάπῃ·ὁ νοῶν νοείτω. 

Inny sposób 

Weź cynę, włóż do tygla na ogniu, a kiedy się 

stopi, wlej ją do wywaru z ruty i niech ci się 

pracuje z przyjemnością: bystry zrozumie. 

 

Klasztor św. Pantalejmona na górze Athos (Μονή Αγίου Παντελεήμονος, Άγιο Όρος), 

Cod. 259, fol. 33r–37v (wybór) 

Ἐρμεινεία τοῦ μουρδέντη 

Συργγὸν οὑγγία μία ψιμίθιον ὁγγία (μίαν;) 

γιάριν ἐξαγιν. α΄. ὅστρακον. ἐξαγια. Ѓ. ὅχραν 

ψιλὴν ἐξαγιον α’. Ταῦτα τρίψας πάντα 

καλῶς. μετὰ ληνελίου εἰς μάρμαρον, εἶτα 

συνάξας αὐτὰ ἀπὸ τοῦ μαρμάρου. καὶ 

Objaśnienie dotyczące mikstionu 

Zbierz jedną uncję bieli ołowianej, jedno 

eksagion grynszpanu, trzy eksagia muszli 

oraz jedno eksagion drobnej ochry. 

Wszystkie te [składniki] porządnie rozetrzyj 

na marmurze z [dodatkiem] oleju lnianego. 
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ἐμβαλὼν αὐτὸ εἰς πινάκιον ὅσον γὰρ ἕνει τὸ 

χρῶμα τῆς κατάμιγῆς μετὰ τοῦ τριβέντος 

[[αὐτης]] σὺν αὐτῶ λυνελίου ἕτερα μέρη .δ’. 

τα τρία λινέλιν καὶ τὸ ἕν βερονίκη, καὶ 

ἀναδούσας αὐτὰ ἐπὶ πολλὺ ἕως οὐ 

τζηπωθεῖ ἕνι καλὸν, καὶ ποίει ἔιτι δ΄ἀν 

βούλει. χρύσον εἰς τοίχον ἤ εἰς πέτραν. ἤ εἰς 

πορὴν <γ>ὑψομένον. ἤ εἰς φεγγία. ἤ εἰς 

πετζὴ καὶ ὅπου βούλει, χρύσον μάρμαρον 

ἔντὸς ἤ εκτὸς ἤ σποίτιον ἔξω. εἰς τὸν ἀέρα 

πρῶτον πότισον αὐτὸ λινέλιν μίαν φορὰν 

καὶ. ἄφες αὐτὸ νὰ στεγνώσει ἡμέρας .γ’. ἤ 

πλέον ἤ ἔλα«ττ»ο. ὡς καθὼς εἰδῆς αὐτὸ. 

εἶτα ἀλείψας αὐτὸ τὸ κολιτικὸν. ἥτοι 

μουρδέντη. καὶ ἄφες αὐτὸ τοῦ στεγνῶσαι. 

Καὶ χρύσον{ή} αὐτὸ ἀπάν«ω» ἀλώην καὶ 

ληνέλη καὶ ἀχαμνὸ βερονίκη. ὁμοίως καὶ εἰς 

πορὴν. μόνον τὸ πορὴν. ἡ [= εἰ] μὲν «ἕν»ι 

ἔξω ποίησον αὐτῶ ὡς καὶ τὸ μάρμαρον: ἡ δὲ 

ἕνι ἀπέσω [= ἐντὸς] μετὰ κόλας καὶ γύψον 

«ὁ»μοίως καὶ εἰς χάλκωμα καὶ εἰς σίδηρον, 

καὶ εἰς μόλυβδον, καὶ εἰς πετζὴ ὥσπερ καὶ τὸ 

μάρμαρον. τὸ δὲ πανὶ πότισον πρῶτον εἴτα 

πότησον αὐτῶ κόλαν ἀχαμνὴ. εἰς ὅσο μέλι 

δια να πέση τὸ χρυσάφιν, εἶτα ἄληψον: τὸ 

κ<ολιτικ>ὸν. ἤτοι μουρ<δ>έντι ὅταν δὲ 

στεγνῶσει ὡστε νὰ δέχεται τὸ δακτυλὸν σου 

νὰ κολῇ καὶ τότε βάλε τὸ χρυσάφιν. 

Następnie zgarnij je z marmuru i przełóż tę 

[mieszaninę] na talerzyk. Ile powstało tej 

roztartej farby z tej mieszaniny, [tyle weź i 

połącz] z nią cztery kolejne części oleju 

lnianego. Trzy [części] oleju lnianego i jedną 

[część] werniksu [żywicy], mieszaj je długo, 

aż dobrze połączą się w jedno, i rób, co 

chcesz. Nakładaj pozłotę na murze albo na 

kamieniu, albo na wapieniu, albo na świetle 

[na zewnątrz], albo na skórze i gdy chcesz, 

złoć marmur: zewnątrz czy na zewnątrz lub 

poza pomieszczeniem. Najpierw na 

powietrzu zwilż go jeden raz lnianym olejem. 

Zostaw go na trzy dni – albo dłużej, albo 

krócej – żeby wysechł. Kiedy poznasz to [że 

wysechł], nasmaruj go tym klejem, czyli 

mikstionem, i zostaw do przeschnięcia. 

Następnie kładź złoto na aloes, olej lniany i 

niezbyt gęsty werniks. Tak samo [postępuj] 

porowatym kamieniu – tylko porowatym. 

Jeśli zaś na zewnątrz, zrób to jak na 

marmurze, a jeśli wewnątrz: z klejem i 

gipsem, tak samo też na miedzi albo na 

żelazie, albo na ołowiu, także na skórze tak 

samo jak na marmurze. Co do tkaniny, 

najpierw zwilż, następnie posmaruj ją 

rzadkim klejem. Do [tego], ile [chcesz] 

miodu, żeby nakładać złoto, potem nasmaruj 

klejem, czyli mikstionem. Kiedy zaś 

przeschnie, tak że palec twój przyjmuje, żeby 
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kleić [sprawdź palcem, czy powierzchnia jest 

odpowiednio lepka], wtedy też kładź złoto. 

Ετέρα ἐρμεινεία 

Ληνέλη μησοψιμένω βάλλ«ε» εἰς πλάκαν 

καὶ ψιμίθη καὶ μἠνεον: καὶ ὅχραν ψιλὴν 

ὀλίγην. καὶ ὠ(ή α;)στράκει καὶ βαρδαράμον 

καὶ τρίψον αὐτὰ καλῶς ἐὰν γοῦν ἔνι 

ἀχαμνῶ. βάλε δαμή βερ«ο»νίκη. εἰς ὅσον 

θέλεις νὰ καταναλῶσεις. νὰ τὸ φθείρῃς τῆς 

ὤρας. καὶ τὸ ἀποθυκάρην, να «στέκ»εται 

μετὰ τοῦ ἑτέρου. καὶ οἶνοπότει εἰς τεῖχον. 

καὶ φεγγία. καὶ ἤτοι ἀλον θέλης, ἤ εἰς πετζὴν 

ἤ εἰς μαρμάρι βιβλίου ἤ εἰς χαρτὶ ὅπου ἄν 

θέλεις εἰς ξειρὸν τόπον καὶ ὅταν ἀψαχνίσει 

δαμή νὰ δέχε(ται) τὸ χέρι σου. νὰ μὴ δὲν 

κολύσει θέλει ἐπάνω τὸ χρυσαφην καὶ ἀν 

πολυμερισει τὸ μουρδέντι. εἰς τὸ ἀγγεῖον 

καὶ πίξει πολὰ τριψας αὐτὼ εἰς πλάκα μετὰ 

λινελίου πλην τὸ μουρδεντι οὐδὲν 

στηλβ{ο}όνεται τὸ χρυσάφην εἰς αὐτὸ. 

Drugie objaśnienie 

Podgrzany olej lniany umieść na płycie, także 

biel ołowianą i minię oraz trochę drobnej 

ochry, jak i muszlę i grynszpan – utrzyj te 

[składniki] porządnie, aż [będą miały] 

delikatną [konsystencję]. Dodaj werniksu – 

ile chcesz, żebyś rozpuścił – rozpuszczaj 

przez godzinę. [Weź] pojemnik, żeby 

pomieścić z tym drugim. Zwilż winem mur na 

zewnątrz – i gdzie tylko chcesz: albo skórę, 

albo marmur, albo kartę w księdze, a jeśli 

chcesz w miejscu suchym: czy nie wyschło 

całkiem, sprawdź swoją ręką. Kiedy złoto na 

tym nie chce się przykleić, przygotuj poprzez 

podgrzewanie mikstion w naczyniu, kiedy 

zgęstnieje, porządnie rozetrzyj na płycie z 

olejem lnianym – lecz na mikstionie złota się 

w ogóle nie poleruje. 

Ερμηνεία περὶ τοῦ χρυσογραμματος 

Επαρον φύλον χρυσάφη, καὶ καυκὶ καθαρὸν 

λίαν βαπτὸν, καὶ βάλε εἰς τὸ καυκὶ μέλι 

καθαρὸν. βούλα μία ἤ πλέον. καὶ βάλ«ε» και 

τὸ χρισάφηφύλο ἕν. ἤ ὅσον ἕνι χρεία νὰ 

γράψῃς μετ’ αὐτοῦ καὶ μέσον μετὰ τοῦ 

μέλιτος «εἰς» τὸ καυκὶ τρίψον νὰ 

<ἀ>νάκατωθῂ. μετὰ τοῦ δακτύλου. εἶτα. 

βάλε νερὸν ὁλίγον. καὶ ἀνακατώσε αὐτὸ καὶ 

τρίψον μετὰ τοῦ μέλιτος και τοῦ χρυσαφίου. 

καὶ ἀς ἀνακατωθῇ τὸ νερὸν εἶτα ἄφες αὐτὸ 

Objaśnienie na temat złotego pisma 

Weź drobno [starte] złoto i bardzo czyste, 

umyte naczynie, włóż do niego miód dobrej 

jakości, pieczęć jedną lub więcej, a 

[następnie] dołóż jeden płatek złota – ile 

potrzebujesz, żeby pisać tym: w naczyniu 

razem z miodem ucieraj, żebyś palcem 

wymieszał. Następnie dodaj trochę wody, 

mieszaj to i ucieraj z miodem i złotem, a 

kiedy wymieszasz wodę, wtedy zostaw to, 

żeby na dnie osiadło złoto, a woda i miód na 
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νὰ κατακαθήσῃ κατ<ω> απο χρυσαφην καὶ 

τὸ νερὸν καὶ μέλει ἀπάνω καὶ χίσε το καὶ 

μένη τὸ μάλαμα μοναχὸν εἰς τὸν πάτον, καὶ 

ἀνάλυσον κομίδη ἀλεξανδρινὸν ἀναλείσει 

δὲ οὕτως βάλε αὐτο καὶ ὰς ἀναλύσῃ μετὰ 

ὕδατος ὀλίγου καὶ λύει τὸ κομίδη καὶ 

γίνε(ται) νερὸν ὅλον. εἶτα βάλλε αὐτὸ τὸ 

κομιδόνερον εἰς τὸ χρυσάφ«η»ν. καὶ 

ἀνακατωσέ τω. καὶ θέλει γένη. ὡς ὅχρας 

θεωρία. καὶ γράφε τὰ γράμματα με κονδίλη 

καλάμου. ἤ μὲ ζωγραφηκῆς ὡς οἰνοκοπίας, 

καὶ ὅταν στεγνώσει στήλβωσε αὐτὰ μὲτὰ 

σκιλίου ὀδόντι ἤ τὰ κὲφαλαία, ἤ τὴν 

οἰνοκοπία καὶ φένε(ται). 

górze, płucz, a zostanie samo złoto na dnie 

[naczynia]. Rozpuść gumę aleksandryjską, 

tak zaś rozpuszczaj: weź ją i rozpuszczaj z 

niewielką ilością wody, a rozpuści się, kiedy 

wszystko stanie się płynem. Potem dodaj tę 

wodę z gumą do złota i mieszaj. I [jeśli] 

chcesz [dodaj jakiś] rodzaj ochry. I pisz złote 

litery za pomocą pióra z trzciny lub pędzlem 

jak do sporządzania malarskich złotych linii, 

a gdy wyschnie, poleruj psim zębem – czy to 

inicjały, czy to linie, a będzie [piękne]. 

Περὶ τοῦ <κο>λητικοῦ τῆ οἰνοκοπίας 

Σκορδόζουμον καὶ κομήδη ἀλεξανδρινὸ, καὶ 

ψιμίθη τρίψον αὐτὰ μὲτὰ ὅξους, καὶ ἀς 

«πλ»εονάζῃ τὸ σκορδόζουμον καὶ θέστα εἰς 

ἀγγεῖον. καὶ θέλει πίξει καὶ ὅταν θέλης νὰ 

εἰκονοπήσεις εἰκόνισμα. ἔπαρον ὀλίγον 

ὅσον σοὶ ποιεῑ χρία ἀπὲ τὸ πικτὸν μίγμα 

ἐκεῑνον, καὶ θέτε εἰς κογχίλα. καὶ βάλλε 

ὕδωρ καὶ τρίψον αὐτὰ μετὰ τοῦ δακτύλου 

σου καὶ θέλη λύσει καὶ «ο»ἰνοκοπᾶ εἰς 

«εἰ»κόνα εἴτι θέλης. καὶ ἄς στεγνώσει καλὰ 

ἠδὲ κολῆ ὀλίγον θέτε τὸ χρυσαφην μετὰ τοῦ 

δακτὐλου σου. καὶ πλακωνέ τω ἕως οὖ νὰ 

στεγνώσει. καὶ ὅταν στεγνώσει τρίψον αὐτὰ 

μεταχει κονδίλου ἤ μὲ βαμπάκιν. εἰδὲ καὶ 

ξυρανθῆ καὶ οὐδὲν κωλήσει τὸ δακτυλὸν 

σου χουχουλιζὲ το καμπόσω. 

O kleju do złotych kresek 

Sok czosnkowy, gumę aleksandryjską oraz 

biel ołowianą zetrzyj z octem, a sok 

czosnkowy niech przeważa, przełóż 

[następnie] do naczynia. Niech zgęstnieje, a 

gdy chcesz sporządzić obraz, weź nieco – ile 

ci potrzeba do pracy – tamtej gęstej 

mieszaniny i przełóż do muszli. Dodaj wodę i 

ucieraj to swoim palcem, a kiedy się 

rozpuści, rób linie na obrazie, jeśli chcesz. 

Kiedy zaś dobrze przeschnie, nieco posmaruj 

klejem i połóż palcem złoto. Przyciskaj, aż 

wyschnie, a kiedy wyschnie, przetrzyj 

pędzlem lub bawełną. Jeśli zaś przeskrobiesz 

i twój palec w ogóle się nie przykleja, mocno 

nachuchaj. 
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Ερμείνεία πῶς νὰ ποιήσῃς πλακώντι 

Επαρον μόλυβδον καὶ ποίησον αὐτ«ὸ»ν 

τμήματα πλατεία. καὶ βάλε ὄξον εἰς χύτραν 

ἤγουν εἰς τζουκάλην. καὶ κρέμασε τὰ 

τμήματα τοῦ μολύβδου. μέσον τῆς χύτρας, 

καὶ μὴδὲν ἐγγείζει εἰς τὸ ὄξος καὶ σκέπασον 

τὴν χύτραν καλῶς καὶ χώσε τὴν χύτραν εἰς 

κοπρεῖαν. μέσον εἰς οἴκον ζεστὸν καὶ ἀς 

ποιήσει ἡμέρας .ιε΄. ἤ δέκα. ἔπειτα ἐξεβαλε 

καὶ τίναξον αὐτὰ εἰς μάρμαρον καὶ τρίψε το 

καὶ βάλε το εἰς τυπάρη νὰ στεγνῶσῃ καὶ 

οὕτως ὑπάρχει ψιμίθι καλὸ. 

Objaśnienie, jak zrobić biel ołowianą 

Weź ołów i zrób z niego duże kawałki. 

Umieść w garnku – czyli w glinianym 

naczyniu– ocet. Zawieś kawałki ołowiu 

wewnątrz garnka, niech nie dotykają octu, 

dobrze przykryj naczynie, obłóż je 

ekskrementami. W domu podgrzewaj przez 

15 lub 10 dni. Następnie wyjmij, wytrząśnij 

[ołów] na marmur, utrzyj i umieść w 

otwartym naczyniu, żeby obsechł, a w ten 

sposób będzie dobra biel ołowiowa. 

περὶ πῶς ποιῆσαι βαρδάραμον: [= τζιγκιάρι] 

Βαλλὼν χάλκωμα κόματια καὶ ὅξον δυνατὸ 

εἰς ἀγγεῖον χαλκίον, καὶ σκέπασον τὸ 

ἀγγεῖον καὶ θὲς το εἰς τὸν ἥλιον, καὶ εἰς 

ἡμέραν πυρὰν καὶ καυσώδη [[ε]] ἕως οὖ νὰ 

πήξῃ καλῶς εἶτα χύσον αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον 

ἀπλὸν. καὶ ἔχει το ὅταν θέλης. νὰ ποιήσης 

ρουχισμὸν. ἤ κάμπον, πρόπλαθε πρῶτον 

ψιμίθη. καὶ ἐπάνω τὸ βαρδάραμον. 

O tym, jak zrobić grynszpan 

Umieść kawałeczki miedzi oraz mocny ocet 

w naczyniu z brązu, przykryj je i postaw na 

słońce, gdzie mocno przygrzewa, aż dobrze 

skrzepnie. Następnie umieść to [miedź] w 

innym naczyniu. a oto grynszpan. Kiedy masz 

robić partie szat lub tło, najpierw kładź biel 

ołowiową, a na nią grynszpan. 

Περί πῶς ποιήσαι χρυσα γράματα: 

Σουλμαν καὶ διάργυρον ἐπ’ ἴσης βάλε εἰς 

ἀγρικώνη. καὶ ξύδι δαμη. καὶ τρίψον αὐτὰ 

ἐπάνω τοῦ ἁγρακόνου μετὰ κομάτη 

κασήδιρον. ἤ μὲ μολίβδην. ἤ μὲ ἀσίμην, ἕως 

οὖ νὰ γενῇ νερὸν, καὶ ἐπαρε τὸ νερὸν ἐκείνο. 

{καὶ,} καὶ γράψε μὲτὰ τζηδίου κο<ν>δίλη 

ὅπου θέλης, καὶ ὅταν στεγνώσει στήλβωσον 

αὐτὸ. 

 

O tym, jak zrobić złote litery 

Sublimat i rtęć w tej samej ilości umieść w 

naczyniu z mocnym octem, utrzyj te 

[składniki] z kawałeczkiem cyny albo ołowiu, 

albo electrum, aż staną się płynne. Weź tę 

wodę i pisz pędzlem z [włosia] łasicy, gdzie 

chcesz, a kiedy wyschnie, poleruj tę 

[powierzchnię]. 
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περὶ πῶς νὰ ποιήσῃς μουρδέντη 

Ὅχραν καμίνου μισῆ. κ(αὶ) ψιμίθη καὶ 

μίναιον μυσὸν. πῶς νὰ. ποιήσῃς [[εἰς]] τὸ 

πανὶν. νὰ μὴδὲν τζακίζεται. κόλα ἀχαμνὴ καὶ 

ὅλίγο μέλ«ιν» καὶ καμπόσον σαποῦνι. καὶ 

ἄλιψον τὸ πανὶ ὅπου θέλης νὰ βάλῃς τὸ 

χρυσάφην, καὶ ὡσὰν στεγνώσει ἄλειψὲ το 

ἀπάνου καθαρὸν καὶ μὲ τὸ κονδίλην εἶτα 

πλακώνε το μὲ τὸ χέρι σου καλὰ ἵνα σώσι τὸ 

πανι καὶ βάλε ἐπάνω μουρδέντη: εἶτα τὸ 

χρισάφην. 

O tym, jak zrobić mikstion 

Palonej ochry pół , bieli ołowiowej i minii pół. 

Jak postępować na tkaninie, żeby nie 

popękała. Miękki klej, trochę miodu, sporo 

mydła. Posmaruj tkaninę, gdzie chcesz 

położyć złoto, a kiedy wyschnie, przetrzyj tę 

powierzchnię czystym pędzlem, następnie 

porządnie przygnieć ręką, żeby przytrzymać 

tkaninę i kładź na to mikstion, a potem złoto. 

περὶ πῶς νά ποιήσης χρυσάφην εἰς χαρτὶ 

στιλβομένο 

Κόλαν ἀχαμνὴ ἀπὸ ἀσπράδι ὅχραν καμένην 

βανε εἰς χιβάδι καὶ λύε το εἰς τὰ κάρβουνα 

καλὰ εἶτα πρόπαθλε εἰς φεγγία, ἤ εἰς 

κάμπον χαρτίου. καὶ στεγνώνει εἶτα τὸ 

στιλβώνει καὶ βάνη νερὸν καὶ ἀπὲ τὴν κόλαν 

δαμὴν εἰς ἄλλον χιβάδιν. καὶ ἄλειφε μὲ 

κονδίλην καμπόσον εἶτα ἔχει εἰς ἄλλον χαρτὶ 

τὸ χρυσάφην. καὶ βάνη το καὶ πάλιν 

πετρόνητο μὲ τὸ βαμπάκιν καὶ ὡσὰν 

στεγνώσει τὸ στηλβόνει δυνατὰ. 

O tym, jak zrobić na karcie błyszczące złoto 

 

Miękki klej z białka jaja, drobną ochrę włóż 

do muszli , rozpuść to porządnie na węglach, 

następnie rozprowadź na zewnątrz lub na 

powierzchni karty. Kiedy przeschnie, poleruj, 

dodaj wodę i klej do innej muszli, smaruj 

powierzchnię pędzlem, a na inną kartę weź 

złoto. Połóż je i znów za pomocą bawełny 

utwardzaj [dociskaj?], gdy zaś przeschnie, 

energicznie poleruj. 

περὶ νὰ ποι{η}ήσης κεφαλαια κ(αὶ) χρυσα 

Γύρευσον καὶ εὕρε σαλίτην καὶ ἔπαρον τὸ 

πτύελον αὐτοῦ ἤγουν τοὺ σαλίτη. εἰς χιβάδα 

ἤ ἄλλον ἀγγεῖον ὅ θέλεις. σε μίαν ὥραν 

μαθεῖν τὸ πῶς ἐξεβάλην τὸ πτύελον αὐτοῦ 

ἄκουσον. ὅταν εὕρης αὐτὸν θὲς εἰς τὸ 

ὀρθούνην αὐτοῦ κηρίον. ἀναμένον. καὶ 

οὗτος ἀπολεῖ τὸ ἑαυτοῦ πτύελον. ἤ δὲ οὐκ 

O tym, jak robić złote inicjały 

Przejdź się wkoło i poszukaj ślimaka, zbierz 

jego – czyli ślimaka – śluz do muszli lub 

innego naczynia, jak chcesz. Posłuchaj przez 

chwilę, żeby dowiedzieć się, jak zebrać ten 

jego śluz. Kiedy znajdziesz go, podstaw mu 

pod nos podgrzany wosk, a wtedy wypuści 

swój śluz. Jeśli zaś nie masz wosku, podstaw 
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ἔχης κηρίον βάλλε εἰς τὸ ῥουθούνι του 

ἄλλας καὶ οὕτως ἀπολεῖ αὐτοῦ [τὸν] 

«π»τύελον. καὶ θὲς εἰς αὐτὸ πολὴν ὀλίγην 

στίψιν, καὶ βάλλε χρυσάφην εἰς τὴν πλάκαν 

ἔξ ὼν βάνης εἰς τὸ κόνισμα. βάλε τὸ ἑαυτοῦ 

πτύελον μὲ τὴν στίψιν εἰς τὸ χρυσάφην καὶ 

τρίψον δυνατὰ, καὶ ὡσὰν τὸ τρίψεις βάλε 

καὶ κομίδη ἀλεξανδρινῶ καὶ ἀνακάτωσον, 

καὶ τότε γράφε μετὰ κονδιλίου ἤτι θέλης 

πρῶτον ποίει γράμματα μετὰ βαρζίου καὶ 

τότε γράφε ἐπάνω μὲ τὸ χρυσάφη. καὶ νὰ 

βάλλῃς εἰς κόνισμα ἤ εἰς τείχον ἤ ἄλλον ἤτοι 

θέλης. οὕτως ποῖει καὶ νὰ ἰδεῖς καὶ νὰ 

θαυμάσῃς. 

mu pod nos coś innego, a wypuści swój śluz. 

Dołóż do niego sporo drobnego ałunu, połóż 

złoto na talerzyk, z niego zaś przełóż na 

obraz. Połóż ten jego śluz z ałunem na złoto 

i z całej siły ucieraj, a kiedy rozetrzesz, dodaj 

gumę aleksandryjską i wymieszaj, potem zaś 

pisz pędzlem. Jeśli chcesz, najpierw zrób 

litery przy pomocy farby sporządzonej z 

drewna brasilis, następnie pisz po tym 

złotem. I kładź czy to na obrazie, czy na 

ścianie, czy gdzie chcesz. Zrób w ten sposób, 

a zobaczysz, że będziesz pod wrażeniem. 

ἔτερον περὶ χρυσογραφία<ς> 

Λάβε χρυσάφην καθαρὸν καὶ λέπτυνὸν ἀνά 

μιξον μετὰ ὑδιαργύρου ἐν τῷ πυρὶ εἶτα λάβε 

τιάφην καθαρὸν καὶ μῦξον μετ’αὐτοῦ ἐπὶ 

μαρμάρου καθαροῦ καὶ τρίψον αὐτὸν ὅσον 

ἐστὶν δυνατὸν ἵνα γένῃ ὥσπερ πέτάλην. θὲς 

αὐτὸ εἰς πίλινον πινάκι. ἀγάνοτον, καὶ θὲς 

αὐτῶ εἰς πῦρ μαλθακὸν καὶ σκέπασον μετὰ 

ὁστρακίου καθαροῦ καὶ ἐπιμελίθη το νὰ 

καγῇ ἕως οὖ κοκινήση εἶτα ψυχρανθήτω καὶ 

τεθήτω εἰς μάρμαρον. καὶ τρίψον αὐτὸ 

ὀλίγον μ(ε)τ(ά) ὕδατος καὶ μετὰ μικροῦ 

σπόγγου σύναξον αὐτῶ. καὶ βάλλε εἰς 

καυκίον καθαρὸν. καὶ ἄφες αὐτὸ ὀλίγον ἕως 

οὖ καθήσεται κάτω. καὶ ῥύψας τὸ ὕδωρ 

πλύνον πάλιν αὐτὸ ἕως οὖ καθαρί«σ»ει. 

ἀπὸ τῆς ὕλης. καὶ ὅταν θέλης νὰ γράφης 

Drugi [sposób] na złote litery 

Weź jak najcieńszy [płatek] czystego złota, 

zmieszaj go razem z rtęcią nad ogniem, 

następnie weź czystą siarkę i połącz z tamtą 

[mieszaniną] na czystym marmurze, ucieraj 

to z całej siły, żeby stało się jak delikatna 

mąka [lit. jak płatek]. Przełóż to na drogi 

gliniany i nieszkliwiony talerzyk, postaw go 

na małym ogniu, przykryj czystą cegłą, 

dopilnuj, żeby mieszanina podgrzewała się 

aż stanie się czerwona. Następnie niech 

ostygnie i będzie odstawiona na marmurową 

[płytę], a potem rozcieraj ją małą gąbką i z 

niewielką ilością wody, następnie umieść to 

w czystym naczyniu, a potem pozwól, żeby 

trochę postało – aż się oczyści. Wylej wodę i 

znów płucz, dopóki nie stanie się wolne od 
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βάλλε κομίδη μ(ε)τ(ὰ) ὕδατος ἐκείνου τοῦ 

ὕδατος συγκεράσας ἐν μυδολεπίῳ μετὰ 

χρυσαφίου γράφε ἀπάνω ὁχρὰν τὴν ὀχράν 

τρίψας μετὰ τοῦ εἰρημένου ὕδατος καὶ 

κομιδίου. 

<Ὄ>ταν βάνουν ὄρνιθας ὡὰ τοῦ πυρῶσαι 

τρίπισον ἕν ἐξ αὐτῶν μετα βελονίου καὶ 

ἔκβαλε τὸ ἄςπρον, καὶ ἄφες τὸν κρόκον καὶ 

βάλε διαργυρον ἐξάγιον ἕνα. καὶ βούλοσε 

μετα κηροὺ. 

zanieczyszczeń, a wtedy jeśli chcesz, pisz. 

Weź gumę z wodą i połącz w naczyniu (?) ze 

złotem. Pisz [złotem] po [zaprawie] z ochry, 

którą [wcześniej] utrzyj ze wspomnianą 

wodą oraz gumą. 

Kiedy weźmiecie kurze jaja do gotowania, 

zrób igłą otwór w jednym z nich i wyjmij 

białko, zostaw żółtko, dodaj jedno eksagion 

rtęci i zapieczętuj woskiem. 

ἕτερον δια νὰ γράψης γράματα χρυσἀ 

Ἔπαρε κομίδην ἀλεξανδρινὸν καὶ βάλτο εἰς 

γυαλὴν καὶ. ἄς σταθὴ τὸ νερὸν νὰ τὸ 

σκεπάση ὅσον χρυκὰς ὅτι νὰ μουσκέψη καὶ 

ἄς στάθη μίαν, νύκταν. καὶ τὸ ταχὺ ἔπαρον 

ἕνα γιαλὶν, ἤ σκουτέλην ὅπου νὰ εἶναι μέσα 

βαμένον. καὶ βάλε ἕνα φύλλον μάλαμα καὶ 

βάλτο εἰς γιαλὴν ἤ εἰς σκουτέλην ὁποῦ νὰ 

τύχῃ ἔπαρε ἀπὸ τὸ νερὸν τοῦ κομιδίου δύο 

σταλαγματίαις νερὸν καὶ στάξας εἰς τὸ 

φύλον καὶ τρίψας δυνατὰ μὲ τὸ δακτυλὸν 

σου, καὶ συμαζοξὲ το καὶ βάλλε νερ(ὸν) 

καθάριον εἰς τὸ τρίμα νὰ σταθῇ μίαν ὤραν 

ὥστε νὰ τὸ ιδῆς ὅτι εκαθάρησεν καὶ 

ἐκάθησεν κάτου. χίσε τὸ νερὸν ἔπαρε ἀπὸ 

τὸ νερὸν τοῦ κομιδίου καὶ συμαζωσὲ το, καὶ 

γράφης χαρτὶν. εἰδὲ καὶ ἕνε 

σκανδαλισμένον βάλλε πάλιν νερον 

καθάριον καὶ ἀς μείνη. τὸ ταχὺ χύσε το. 

βάλε του πάλιν ἐκ τοῦ νεροῦ τοῦ κομηδίου 

καὶ γράφε στήλβοσε τὰ γράμματα, καὶ νὰ 

Inny sposób, żeby pisać złotymi literami 

Weź gumę aleksandryjską, włóż do 

szklanego naczynia, woda [z gumą], ile 

potrzebujesz, niech postoi – przez jedną noc 

– przykryta, żeby namiękła. Weź szybko 

szklane naczynie lub talerzyk, gdzie na 

środku jest farba. Weź płatek złota i połóż 

albo w szklanym naczyniu, albo na talerzyku, 

gdzie dołóż także nieco wody z gumą oraz 

skrop dwiema kroplami wody płatek i 

rozcieraj z całej siły swoim palcem, połącz to 

i dodaj do tej utartej mieszaniny czystej 

wody, niech postoi przez godzinę, aż 

zobaczysz, że się oczyściło i osiadło. Odsącz 

wodę, weź nieco wody z gumą i wymieszaj 

to, po czym pisz na karcie, a jeśli jest 

wzburzone, dodaj znów czystej wody i niech 

poczeka. Szybko odsącz [wodę], kolejny raz 

dodaj nieco wody z gumą, pisz i poleruj 

litery. Połóż [wcześniej] na nich kawałek 

złota, czyli płatek. 
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βάλλῃς ἐπάνω τους χρυσάφην κομένον 

ἠγου<ν> φύλλα. 

Βόλον ἀρμένη ὡσὰν κουκὴν τρίψε τὸν 

βόλλον εἰς μάρμαρον τριψε τον δυνατὰ ἔχε 

ψαρόκολα ἀναλυμένην. ὡσὰν νερὸν καὶ 

στάζε εἰς τὸν βόλον ἔχε καὶ μέλι 

βρασμέν<ον> κοκινον καὶ σουρωνὲ τον 

ἀκριανη. καὶ στάξε ἐπάνω εἰς τὸν βόλον. καὶ 

δύο λουβία σκόρδα τὸν ζουμὸν τους ὅλα 

ἀντάμα τρίψον καὶ γράφε. ὅντε στεγνώσουν 

βάλλε τὸ μάλαμα. ἤ γουν ἀπὲ τὸ φύλλον 

ὅσον θέλης καὶ στηλβοσὲ τα: διὰ νὰ εὐ 

γάλης τὸ λάδι τ᾿ aὐγου. Τοῦ αὐγοῦ τὸ 

ἄσπρον βάλτο εἰς τὸ σκουτέλην καὶ ρἡξον 

μίαν σταλαματαίαν ρὡδοσταμνον δείρε το 

μὲ τὸ δακτυλὸν σου δυνατὰ καὶ τὸν ἀφρὸν 

φύσσα τον καὶ ἀπομένη τὸ λάδιν κάτου. 

Glinkę armeńską, dość czerwoną, rozetrzyj 

na marmurze, rozcieraj energicznie, weź 

rozpuszczony – niczym woda – klej rybi i 

namocz w nim glinkę, weź też miód, dobrze 

zagotuj, przecedź to i zwilż tym glinkę. Także 

sok z dwóch ząbków czosnku razem z tym 

rozetrzyj i pisz. A kiedy przeschnie, kładź 

złoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj to. Żeby 

było dobrze, [pędzlem z włosia] łasicy oliwę 

lub [białko] jaja. Białko jaja umieść na 

talerzyku, dołóż jedną kroplę z naczynia [z 

klejem?] i ubijaj z całych sił swoim palcem, a 

pianę usuń i następnie zostanie oliwa. 

περὶ πῶς νὰ κάμῃς γράμματα χρυσα 

Χολὴν νιχιθίου καὶ ἔλαιον κοινὸν καὶ ἀλώην 

κἰτρινην καὶ κρόκον ὁποῦ γένεται εἰς τοὺς 

κύπους καἰ χρυσοτίαφον ποιησον 

βούλμπεριν καὶ βάλλε εἰς χρυσιάδην 

σταγονίτικον καὶ ἀνάδεβε. εἰς χόβολην τὸ 

βάλλε, καὶ οὕτως γράφε. 

O tym, jak zrobić złote litery 

Żółć ciemna [czarna?], oliwa z oliwek, aloes 

barwy cytrynowej, szafran, jaki jest [rośnie] 

w ogrodach, złocista siarka – zrób 

mieszaninę [?] i kładź na złoto kropelkę i 

rozcieraj. Przełóż to do muszli i w ten sposób 

pisz. 

 

złoty tusz 

Mediolan, Biblioteca Ambrosiana, C 222, fol. 218v 

† ἡ χρυσαφία γι(νεται) οὕτως· ῥινίζεται τὸ 

χρυσάφιον μετὰ ῥινίου ψιλοῦ· εἶτα τρίβεται 

εἰς μάρμαρον Ῥωμ(αῖον) ἕως γένηται ὡς 

χροιάδ(ιν)· εἶτα λαμβάνεις θεῖον ἄπυρον 

Złoty tusz jest przygotowywany w taki 

sposób: napiłuj złota drobnym pilnikiem, 

następnie ucieraj je na rzymskim marmurze, 

aż stanie się jak pigment. Potem weź taką 



401 
 

τοῦ χρυσαφίου ἰσόσταθμον καὶ τρίβεις καὶ 

αὐτὸ εἰς ἕτερον μάρμαρον· καὶ μεθὸ 

στεγνώσεις τὸ τρίμμα τοῦ χρυσαφίου· μίξον 

τὸ ἄπυρον μετ' αὐτοῦ καὶ σύντριψον ἐπὶ 

μαρμάρω· καὶ οὕτως λαβὼν χωνίον 

χρυσοχ(οϊκὸν) ἐκπύρωσον αὐτὸ σφοδρῶς· 

εἶτα ἔμβαλε τὸ μίγμα ἐν αὐτῶ καὶ καῦσον 

ἕως ἐκλείπει τὸ θεῖον· καὶ οὕτως ἐκβαλὼν 

καὶ πλύνον αὐτὸ ὕδατι, γράψον·††† 

samą ilość siarki oraz wapna, co złota, i 

ucieraj tę [mieszaninę] na innym marmurze. 

Gdy zaś ubijesz opiłki złota, zmieszaj z tym 

wapno [z siarką] i utrzyj na marmurze. 

Następnie weź tygiel złotniczy i wnet postaw 

go na ogniu, po czym umieść w nim 

mieszaninę i praż, aż siarka zostanie 

pochłonięta, potem zaś zdejmij [z ognia] i 

przepłucz tę [mieszaninę] wodą, pisz. 

 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 281r 

Ἕτερον 

Λαβὼν κομμίδιν ἀλεξανδρινὸν λύσον εἰς 

σκουτέλι ὁμαλὸν καὶ ἅπλωσον εἰς ὅλον τὸ 

σκουτέλι καὶ θὲς ἐπάνω βαρυπέταλα ὅσα 

θέλεις. Καὶ τρίψον μετὰ τοῦ δακτύλου σου 

ἕως ἂν λυθῇ ὡς χνοῦς, καὶ βαλὼν νερὸν 

σακέλισον καὶ γράφε καὶ στίλβωνε ὁμοίως. 

Inny sposób 

Weź aleksandryjskiej gumy, rozpuść ją w 

płytkiej miseczce, rozprowadź po całej jej 

powierzchni [lit. po miseczce] i połóż na niej 

grubych płatków złota, ile chcesz. Następnie 

rozcieraj to palcem aż stanie się jak proszek, 

dodaj wody, opłucz i pisz oraz poleruj w ten 

sam sposób. 

 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 282r–282v 

Ἑτέρα χρυσογραφία 

Ρίνισον χρυσάφιν μετὰ ψιλοῦ ρινίου. Εἶτα 

τρίψον τοῦτο εἰς μάρμαρον ρωμαῖον καὶ 

σακέλισον αὐτὸ ἕως ἂν καθαρισθῇ, καὶ 

ἀποβρέξας κομμίδιν μετὰ ὕδατος γλυκέου 

ἕνωσον αὐτὸ μετὰ χρυσαφίου καὶ γράφε 

ἐπάνω τοῦ λαχᾶν, καὶ ὅταν στεγνώσῃ, 

στίλβωνε μετὰ λίθου αἱματίτου. 

 

 

Inna metoda pisania złotem 

Napiłuj złota drobnym pilnikiem. Potem 

rozetrzyj je na rzymskim marmurze, płucz aż 

się stanie się czyste, potem rozrób gumę w 

słodkiej wodzie, połącz ją ze złotem i pisz na 

zaprawie z laki, a kiedy wyschnie, poleruj 

hematytem. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261v 

Ἕτερον 

Χρυσᾶ γράμματα ἐὰν θέλῃς τοῦ φαίνεσθαι 

λαμπρά, ἔπαρον χρυσοπέταλον καὶ 

ἀρσενίκιν σχιστὸν ὀλίγον, καὶ τρίψον ὁμοῦ 

μετὰ ὕδατος ὡς τὸ ἀρκοῦν. Εἶτα ἐκβαλὼν 

γράφε, εἶτα ἂς στεγνώσουσι, εἶτα ἐπιτρίψας 

μετὰ αἱματίτου φαίνουνται μακρόθεν 

ἔκστιλβα ὡς ἥλιος. 

 

Inna metoda 

Jeśli chcesz, żeby złote litery błyszczały, weź 

płatek złota oraz nieco połupanego 

aurypigmentu i rozcieraj je razem z wodą, ile 

będzie trzeba. Następnie wyjmij i pisz, niech 

litery wyschną, a potem poleruj hematytem, 

a będą błyszczeć z daleka jak słońce. 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1v 

Ἕτερον 

Βαλὼν εἰς ἄγγος ὑέλινον μέλι καθαρόν, εἶθ’ 

οὕτως βαλὼν καὶ χρυσάφιν ὅσον βούλει, 

τρίβε τῷ ἑνί σου δακτύλῳ ἄχρις ἂν λυθῇ. 

Εἶτα βάλε ὕδωρ καὶ τρίβε, καὶ οὕτω πάλιν 

βάλε ὕδωρ ἄχρις ἂν διὰ τοῦ ὕδατος ἐκβῇ τὸ 

μέλι καὶ μείνῃ ὁ χρυσὸς καθαρός. Καὶ βαλὼν 

κομμίδι ἀλεξανδρεωτικὸν γράφε ἐπάνω 

βαρζίου. 

Inna metoda 

Po wlaniu miodu najwyższej jakości do 

szklanego naczynia, tak samo dodaj złota, ile 

chcesz, i rozcieraj, aż się rozpuści. Następnie 

dodaj wodę i rozcieraj, raz po raz dodawaj 

wodę aż zostanie usunięty miód i pozostanie 

czyste złoto. A po dodaniu gumy 

aleksandryjskiej, pisz na [zaprawie 

przygotowanej z drzewa] brasilis. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 2r 

Ἑτέρα μέθοδος εἰς τὸ ποιῆσαι γράμματα 

χρυσᾶ 

Βαλὼν εἰς ἀγγεῖον πλατὺ μολιβωμένον, οἷα 

εἰσὶ τὰ κωνσταντινουπολιτικὰ σκουτέλια, 

κόλλαν καθαρὰν λελειωμένην, τίθει ἐπάνω 

ταύτης χρυσαφίου φύλλα ὅσα βούλει. Εἶτα 

διὰ τοῦ δακτύλου ἄλειψον ἐπάνω μέλι 

καθαρὸν καὶ κατολίγον τρίβε καὶ ἀνακίνει 

ταῦτα μέχρις οὗ ζυμωθῶσι καλῶς καὶ 

Inna metoda robienia złotych liter 

 

Włóż do szerokiego naczynia pokrytego 

szkliwem ołowiowym – takie są miseczki 

konstantynopolitańskie – najwyższej jakości, 

dający się łatwo formować klej, na nim zaś 

połóż płatków złota, ile chcesz. Następnie 

palcem rozsmaruj miód najwyższej jakości, 

trochę porozcieraj i mieszaj te składniki aż 
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γένωνται ἓν σῶμα, καὶ ζύμωσον αὐτὰ ὥραν 

ἱκανήν. Εἶτα βαλὼν ὕδωρ χλιαρὸν καὶ 

καθαρὸν τρίψον καὶ πλῦνον αὐτὰ καὶ 

πλαγίασε τὸ ἀγγεῖον, χῦσον τὸ ὕδωρ καὶ 

ποίησον τοῦτο πολλάκις ἔστ’ ἂν κρατῇ τὸ 

μέλι καὶ ἡ κόλλα, καὶ μεθό, ἄν ἴδῃς ὅτι 

ἐκαθαρίσθη ὁ χρυσὸς ὁ γεγονὼς ὥσπερ 

ζύμη, ἕνωσον αὐτῷ κομμίδιν τὸ ἀρκοῦν καὶ 

οὕτω γράφε τὸ χρήζεις. 

zostaną dobrze ugniecione i staną się 

jednolitą masą, a ugniataj odpowiednio 

długo. Potem nalej letniej i czystej wody, 

rozetrzyj i przepłucz, a naczynie przechyl, 

polewaj wodą raz po raz, dopóki jest miód i 

klej, aż zobaczysz, że złoto, które było jak 

surowe ciasto, jest oczyszczone, połącz je z 

odpowiednią ilością gumy i w ten sposób 

pisz, co potrzebujesz. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261v 

Ἕτερα περὶ χρυσογραμμίας 

Ἔπαρον χρυσάφι ὡς χρυσώνουν οἱ 

χρυσοχόοι καὶ ἀνάλυσον μετὰ ὑδραργύρου 

καὶ στέγνωσον αὐτὸ εἰς τὸ χωνὶν ἔνθα τὸ 

ἀναλύσεις. Εἶτα βάλον εἰς μάρμαρον καὶ 

τρίψον μετὰ ἅλατος. Καὶ βάλε αὐτὸ εἰς 

χηβάδα καὶ πλύνον αὐτὸ μετὰ ὕδατος ἕως 

οὗ καθαρίσει. Καὶ λάβε κομμίδι ἀπὸ 

προυνέαν καὶ ἀνάλυσον αὐτὸ μετ’ ὕδατος 

καὶ βάλε εἰς τὸ χρυσάφιν, καὶ γράψε 

ὑποκάτω κόκκινα, εἴτι βούλει μετὰ λαχᾶ, 

εἶτα ἐπάνω μετὰ τοῦ χρυσαφίου. Τὸ δὲ 

χάλκωμα καὶ τὸ ἀσήμι ρίνισον αὐτὸ μετὰ 

ψιλοῦ ρινίου. Εἶτα τρίψον αὐτὸ μετὰ ὕδατος 

καὶ ἅλατος, καὶ κατάμιξον αὐτὸ μετὰ 

κομμιδίου, καὶ στίλβωσον αὐτὸ μετὰ 

αἱματίτου ὅτε γράψεις. 

 

 

 

Inna metoda dotycząca pisania złotem 

Weź złoto, jakim złocą złotnicy, rozpuść je za 

pomocą rtęci i pozostaw do wyschnięcia w 

tyglu, w którym je rozpuszczałeś. Następnie 

przełóż na marmur i rozcieraj z solą. Włóż to 

do muszli i płucz wodą aż się oczyści. Weź 

gumę ze śliwy i rozpuść ją w wodzie, dołóż 

do tego złoto i pisz: z czerwonym 

barwnikiem pod spodem, jeśli chcesz z laką, 

a następnie na tym złotem. Napiłuj drobnym 

pilnikiem miedzi i srebra. Potem rozetrzyj to 

z wodą i solą oraz zmieszaj z gumą, następnie 

poleruj hematytem, gdy już napiszesz. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1r 

Ὅπως γίνεται ἡ χρυσογραμμία 

Ρίνισον κοκκία χρυσάφι γ  ́ καὶ καμπάνισον 

αὐτὰ καὶ βάλε κοκκίον ἓν ὑδράργυρον εἰς 

τζουκάλιν ἀπάννιστον, (ἤγουν καθαρόν add. 

ead. m. supra lineam), καὶ ἂς ἑψηθῇ ὁ 

ὑδράργυρος ὀλίγον, καὶ ἀνάμισαι αὐτὸ μετὰ 

χαλκώματος πυρροῦ. Καὶ κείσθω τὸ 

τζουκάλιν εἰς καρβούνια δυνατὰ καὶ βάλε τὸ 

χρυσάφιν καὶ ἀνάμισον πάντα καὶ βάλε καὶ 

κομμίδι σαρακήνικον, κοκκίον ἕν, καὶ πάντα 

ἀνάμιζε αὐτὸ ἕως γένηται τὸ χαλκοῦν 

χρυσοῦν. Εἶτα ἐκβαλὼν αὐτὸ βάλε εἰς ὕδωρ 

ἕως τὴν μέσην καὶ μόνον του ἐκεῖνο μέλλει 

ἀναλύσειν. Εἰ δὲ οὐδὲν ἀναλύσῃ πάλιν ἂς 

μείνῃ. Τὸ δὲ κονδύλιν τὸ γράφον ἔστω 

χαλκοῦν, τὸ δὲ κονδύλιν τὸ γράφον τὸν 

λαχᾶν ἔστω κάλαμος. 

 

Jak powstają złote litery 

Napiłuj trzy kokkia złota, zmiażdż je i dodaj 

jedno kokkion rtęci do nowego i czystego 

glinianego naczynia, następnie niech się rtęć 

trochę podgrzeje, potem zaś zmieszaj to z 

miedzią o ognistej barwie. Niech to gliniane 

naczynie będzie nad dużym ogniem z węgla, 

następnie dorzuć złoto i wszystko wymieszaj, 

dodaj jedno kokkion saraceńskiej gumy i 

mieszaj to wszystko, aż miedź stanie się 

złota. Gdy zdejmiesz naczynie z ognia, zanuż 

je w wodzie do połowy wysokości, a 

zawartość sama się rozpuści. Jeśli się nie 

rozpuściło, niech jeszcze zostanie. Pióro do 

pisania niech zaś będzie miedziane, a pióro 

do laki powinno być z trzciny. 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 280v–281r 

Ἕτερον 

Βάλε μόνον χρυσάφιν εἰς χουνὶν καὶ εἰς 

ἕτερον χουνὶν βάλε κασσίτηρον καὶ μολίβιν 

ἴσα, καὶ ἕψε τὸ χρυσάφιν ἕως λύσῃ, τὸν δὲ 

κασσίτερον καὶ τὸ μολίβιν ἔχε βράζοντα εἰς 

τὸ ἕτερον χουνίν, κράτει δὲ τὸ χωνὶν τοῦ 

χρυσαφίου ἀπάνω εἰς τὸ χωνὶν τοῦ 

κασσιτέρου σὺν μολιβίου, ἵνα ἐφθάνῃ ὁ 

καπνὸς αὐτόν. Ποίει δὲ αὐτὸ ἕως νὰ 

ξηρανθῇ τὸ χρυσάφιν, καὶ τότε τρίβε αὐτὸ 

καὶ γράφε μετὰ κομμιδίου. 

Inna metoda 

Do jednego tygla włóż tylko złoto, do 

drugiego zaś cynę i ołów w takiej samej 

ilości, następnie podgrzewaj złoto, aż się 

stopi, cyna i ołów niech się zaś gotują w 

drugim tyglu, a ten ze złotem trzymaj nad 

naczyniem z cyną i ołowiem, aby docierał do 

niego dym. Rób tak, aż złoto wyschnie, a 

wtedy rozetrzyj je i pisz z dodatkiem gumy. 



405 
 

Escorial, Real Biblioteca Φ III 7, fol. 2v–3r 

Μέθοδος χρυσογραφίας 

Λαβὼν καθαρὸν χρυσάφι κατάλυσον αὐτὸ 

εἰς λεπτά, καὶ βαλὼν ἐν χωνευτηρίῳ μετὰ 

ὑδαργύρου, ἀνάλυσον αὐτὸ ἐν τῷ πυρί. Καὶ 

ἔκτοτε ἀναμίξας αὐτὸ μετὰ καθαρᾶς τεάφης 

διπλασίονος τούτου ἢ καὶ πλείονος, θὲς 

αὐτὸ ἐν μαρμάρῳ πορφυρῷ, καὶ τρίψον 

ἱκανῶς ὅσον σοι δυνατόν. Καὶ οὕτως ἔμβαλε 

πάλιν αὐτὸ εἰς τὸ πῦρ μετὰ χωνίου μείζονος 

καὶ πωματίσας ἔκκαυσον αὐτὸ εἰς τοσοῦτον, 

μέχρις ἂν ἴδῃς ὅτι ἐξέλιπεν εἰς τέλος ὁ 

καπνὸς τῆς τεάφης καὶ ἀπελείφθη αὐτὸ 

μόνον. Καὶ οὕτως ἐκβαλὼν τοῦ πυρός, μετὰ 

ὥραν μικρὰν θὲς αὖθις ἐν τῷ μαρμάρῳ καὶ 

τρίψον ἰσχυρῶς καὶ ἱκανῶς μετὰ ὕδατος. Καὶ 

ἔκτοτε παρασυνάξας ἐπιμελῶς μετὰ 

σπόγγου βάλε αὐτὸ ἐν καυχίῳ καινῷ καὶ 

ἀπόπλυνον πλειστάκις ἕως οὗ ἴδῃς αὐτὸ 

καθαρώτατον ρύπου παντός. Καὶ οὕτως 

ἔχων αὐτὸ ἐν ἰδίῳ ἀγγείῳ, χρῶ τούτῳ ἐν οἷς 

βούλει. 

Πλὴν ὅταν θελήσῃς θεῖναι αὐτὸ ἐν 

κεφαλαίῳ ἢ ἐξομπλίῳ, ποίει το οὕτως 

(τούτως cod.)· προανάλυε κομμίδι καὶ 

βαλὼν αὐτὸ ἐν χυβαδίῳ, ἔμβαφε τὸ 

τριχοκόντυλον ἐν αὐτῷ πρῶτον, καὶ οὕτως 

μετὰ τοῦ κομμιδίου βάφε αὐτὸ καὶ εἰς τὸ 

χρυσάφιον, καὶ μιγνύων καλῶς τό τε 

χρυσάφι καὶ τὸ κομμίδι ἐν τῷ τριχοκοντύλῳ 

γράφε ὅπου βούλει. Ὅταν δὲ ἴδῃς ὅτι 

Metoda pisania złotem 

Weź czyste złoto i podziel je na małe kawałki, 

następnie włóż je razem z rtęcią do pieca 

hutniczego i rozpuszczaj to w ogniu, a potem 

zmieszaj z czystą siarką, której niech będzie 

dwa razy tyle – lub więcej – co złota. Przełóż 

to wszystko na porfir i rozcieraj, z całej siły. 

Następnie na powrót postaw tę mieszaninę 

w większym tyglu na ogniu i przykrytą 

podgrzewaj, aż zobaczysz, że siarka już nie 

wydziela dymu i że zostało samo złoto. 

Zdejmij je z ognia i po około godzinie znów 

połóż na marmurze i rozcieraj energicznie z 

użyciem wody. Następnie ostrożnie zgarnij je 

gąbką, przełóż do nowego naczynia o 

szerokim wylewie i przepłucz kilka razy, aż 

zobaczysz, że jest całkowicie czyste, bez 

żadnych zanieczyszczeń. W ten sposób 

trzymaj je w osobnym naczyniu i używaj do 

woli. 

 

Ale kiedy chcesz kłaść złoto na inicjałach lub 

ornamentach, zrób w ten sposób: rozpuść 

gumę i włóż ją do muszli, najpierw zanurz w 

tym pędzel, a potem tak samo zanurz go 

także w złocie, porządnie wymieszaj złoto z 

gumą na pędzlu i pisz, gdzie chcesz. Kiedy zaś 

zobaczysz, że wyschło tak dobrze jak mogło, 

poleruj je za pomocą hematytu lub 

sardonyksu. 
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ἐστέγνωσεν ὅσον ἐνδέχεται καλῶς, 

στίλβωνε αὐτὸ μετὰ λίθου ἢ αἱματίτου ἢ 

σαρδονιχίου. 

 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 280v–281r 

Περὶ χρυσογραμμίας 

Βάλε χρυσάφιν εἰς χωνὶν χρυσοχονικὸν μετὰ 

ὑδραργύρου, ἔμψησον αὐτό. Εἶτα βάλε τὸ 

αὐτὸ εἰς ἑξάμιτον (ἑξάμηνον cod.) πανὶ καὶ 

ἀποπίασον καλῶς. Εἶθ’ οὕτως βάλε εἰς 

βεβράβινον χαρτὶν καὶ τρίψον ἰσχυρῶς μετὰ 

τῆς παλάμη‹ς› σου, ἕως ἂν καθαρισθῇ μὴ 

ἔχον τι ἀπὸ τοῦ ὑδραργύρου μαῦρον καὶ 

τρίβε αὐτὸ εἰς ἁδρὸ ἀκόνιν. Εἶτα σακέλιζε 

αὐτό, καὶ ἔκτοτε τρίβε εἰς ρωμαῖον 

μάρμαρον, μετὰ ρωμαίου τριβιδίου. Εἶτα 

βάλε αὐτὸ εἰς χωνίν πάλιν, βάλε καὶ θεῖον 

κατὰ τρία κουκία ἐξάγιον, καὶ βράζε μαλακῷ 

πυρί, ἕως ἂν μὴ ποιῇ καπνὸν τὸ χουνὶν ἀπὸ 

τὸ θεῖον. Ἐχέτω δὲ τὸ χουνὶν ποῦμα ἔχον 

τρύπαν μικρήν, καὶ ὅταν γένηται ξηρόν, 

τρίβε αὐτὸ καὶ γράφε μετὰ κομμιδίου καὶ 

στίλβωνε μετὰ λίθου αἱματίτου. 

O pisaniu złotymi literami 

Włóż złoto i rtęć do tygla odpowiedniego do 

topienia złota, podgrzewaj je. Następnie 

wyłóż to na utkane [lit.] z sześciu nici płótno 

i mocno dociśnij. Potem przełóż na pergamin 

i energicznie rozcieraj dłonią, aż stanie się 

czyste, tak że nie będzie miało nic z czarnej 

rtęci, następnie rozcieraj je na chropowatej 

osełce. Następnie przepłucz i rozcieraj na 

rzymskim marmurze za pomocą rzymskiego 

kamienia. Potem włóż to znów do tygla, 

dodaj trzy kokkia siarki na eksgion innych 

składników i podgrzewaj na słabym ogniu, aż 

z naczynia nie przestanie się wydobywać 

dym z siarki. Trzeba, żeby tygiel miał 

pokrywkę z małym otworem, a kiedy 

mieszanina będzie sucha, rozetrzyj je i pisz z 

dodatkiem gumy oraz poleruj hematytem. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261r–261v 

Χρυσαφίου μέθοδος 

Λάβε χρυσάφι καθαρὸν καὶ λεπτύνας 

ἀνάμιξον μετὰ ὑδαργύρου ἐν τῷ πυρί. εἶτα 

λάβε τεάφη καθαρὰν καὶ μίξον μετ’ αὐτοῦ 

ἐπὶ μαρμάρου πορφυροῦ καὶ τρίψον αὐτὸ 

ὅσον σοι δυνατόν, ἵνα γένηται ὥς πετάλι 

Metoda przygotowywania złota 

Weź czyste złoto, a gdy je drobno rozetrzesz, 

wymieszaj z rtęcią nad ogniem. Następnie 

weź czystą siarkę, wymieszaj z nimi na 

porfirze i rozcieraj tę mieszaninę z całej siły, 

żeby stała się jak płatek [raczej πασπάλη – 



407 
 

(πεπάλι cod.). Θὲς αὐτὸν ἐν χωνίῳ τῷ 

προτέρῳ ἢ καὶ ἐν μείζονι ὁποῖον ἔχουσι καὶ 

οἱ χρυσοχόοι. Καὶ καθίσας αὖθις ἐν τῷ πυρί, 

μαλθακοτέρῳ δὲ τοῦ προτέρου, σκέπασον 

μετὰ ὀστράκου καθαροῦ κείμενον ἐκεῖ καὶ 

καιόμενον ἕως οὗ ἐκκαῇ εἰς τέλος ἥ τε 

τεάφη καὶ ὁ ὑδάργυρος. Εἶτα ἐκβαλὼν καὶ 

ψυχράνας θὲς αὖθις ἐν τῷ ρηθέντι 

μαρμάρῳ καὶ τρίψας μετὰ ὕδατος ἱκανῶς 

σύναξον μετὰ σπόγγου καθαροῦ καὶ βαλὼν 

ἐν καυχίῳ καινῷ, ἄφες αὐτὸ τοῦ καθίσαι 

κάτω καὶ ἐναπομεῖναι τὴν ὕλην ἄνω. Εἶτα 

ρίψας τὸ ὕδωρ πλύνον αὐτὸ τοῦ 

καθαρισθῆναι τὴν ὕλην καλήν. Ὅταν δὲ 

θέλῃς γράψαι ἀνάλυσον κομμίδι καὶ ἔχων 

καὶ ὤχραν μετὰ κομμιδίου καὶ αὐτὴν 

τετριμμένην καλῶς. Γράφε μετ’ αὐτοῦ 

πρότερον εἴτι βούλει, ἐπάνω δὲ ταύτης 

γράφε τὸ χρυσάφι. 

 

drobna mąka]. Włóż to do wcześniej użytego 

tygla – albo do większego, jaki mają złotnicy. 

Znów wstaw do ognia, ale słabszego niż 

poprzednio, przykryj czystą cegłą i niech tam 

pozostanie i się podgrzewa, aż siarka i rtęć 

zupełnie się spalą. Potem wyjmij tę 

mieszaninę, żeby wystygła, następnie znów 

wyłóż na wspomniany kamień i odpowiednio 

rozcieraj z wodą, a potem zbierz to czystą 

gąbką, włóż do nowego naczynia o szerokim 

wylewie i odłóż, żeby (woda) odstała się i 

żeby pozostała sama materia [na dnie]. 

Następnie wylej wodę i przepłucz materię, 

żeby była dobrze oczyszczona. Kiedy 

będziesz chciał pisać, rozpuść gumę, a potem 

dodaj do niej dobrze roztartą ochrę. 

Najpierw pisz tym, co chcesz, a następnie na 

tę powierzchnię kładź złoto. 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261v 

Ἄλλο 

Βάλον εἰς τζουκάλι ἀπάν‹ν›ιστον ὑδάργυρον 

ἐξάγια ϛ � καὶ χρυσοτεάφη ὡσαύτως, 

χρυσάφι δὲ ἐξάγιον ἕν. Εἰ δὲ θέλεις ποιῆσαι 

ὀλίγον κοκκία ἓξ ὑδαργύρου καὶ 

χρυσοτεάφη ὁμοίως ς � καὶ χρυσάφι κοκκίον 

α �. Ἕψησον δὲ αὐτὰ ἕως οὗ καῇ ἡ τεάφη καὶ 

ὁ ὑδάργυρος. Ὅταν δὲ ψυχρανθῇ τρίψον 

ἐπιμελῶς εἰς μάρμαρον πορφυροῦν. 

Ἀνάλυσον δὲ κομμίδι ἀλεξανδρινὸν καὶ 

Inny sposób 

Włóż do czystego glinianego naczynia sześć 

eksagia rtęci i tyle samo złocistej siarki, a 

złota jedno eksagion. Jeśli zaś chcesz zrobić 

mniej: sześć kokkia rtęci i też sześć złocistej 

siarki, a złota jedno kokkion. Podgrzewaj to, 

aż siarka i rtęć się spalą. Gdy zawartość 

wystygnie, rozetrzyj ją starannie na porfirze. 

Następnie rozpuść aleksandryjską gumę i 

włóż do brązowego kałamarza. Powinieneś 
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βάλε εἰς χαλκοῦν καλαμάριν. Ἔχε καὶ 

χαλκοῦν κοντύλι. Καὶ γράφε εἴτι βούλεις. 

Ὅταν δὲ στεγνώσῃ στίλβωνε μετὰ 

αἱματίτου. 

 

mieć też brązowe pióro. A potem pisz, co 

chcesz. A gdy wyschnie, poleruj hematytem. 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261v–262r 

Ἄλλη 

Ἔπαρον τὸ μάλαγμα καὶ κόψον αὐτὸ εἰς 

λεπτὰ καὶ βάλε τα εἰς ὑδάργυρον. Εἶτα 

τρίψον ὁμοῦ ταῦτα εἰς μάρμαρον 

πορφυροῦν ἐπιμελῶς σφόδρα. Ἔχων δὲ ἐν 

μέρει τεάφην τετριμμένην μίξον αὐτὴν μετὰ 

τοῦ χρυσαφίου, ὅταν αὐτὸ ἀποτρίψῃς, καὶ 

τρίψον πάλιν ἐπιμελῶς. Εἶτα βάλε αὐτὰ εἰς 

χωνὶν χρυσοχόου καὶ θὲς εἰς τὸ πῦρ ἕως οὗ 

καιόμενον ἐκκαυθῇ εἰς τέλος ἡ τεάφη καὶ ὁ 

ὑδάργυρος καὶ ἀπομείνῃ μόνον τὸ 

χρυσάφιν ὡσὰν ὑγρόν. Γράψον δὲ τὰ 

κεφάλαια καὶ ἄλλο εἴτι καὶ βούλει μετὰ 

λαχᾶ. Ἐχέτω δὲ ὁ λαχᾶς καὶ ὀλίγο κομμίδι 

καὶ ἀμμωνιακόν. Ἐπάνω δὲ τούτου γράφε τὸ 

χρυσάφι μετὰ χαλκοῦ κονδυλίου. Εἶτα ἄφες 

ξηραίνεσθαι. Μετὰ δὲ ταῦτα ἔχων 

μεταξωτὸν θέτε ἐπάνω τούτου, καὶ 

στλίβωνε ὀλίγον. Εἶτα ἐπαίρων αὐτὸ 

στλίβωνε μετὰ τοῦ αἱματίτου καὶ γίνεται 

ἄριστον. 

Inna metoda 

Weź złoto, podziel je na kawałki i dodaj do 

rtęci. Następnie bardzo starannie rozcieraj 

to wszystko razem na porfirze. Weź nieco 

pokruszonej siarki i zmieszaj ją ze złotem – 

gdy będzie już roztarte – i znów starannie 

rozcieraj. Następnie włóż tę mieszaninę do 

złotniczego tygla i postaw na ogniu, aż siarka 

oraz rtęć całkowicie się spalą i zostanie 

samo, do pewnego stopnia płynne, złoto. 

Wykonuj nim, zmieszanym razem z laką, 

inicjały i cokolwiek chcesz innego. Trzeba, 

żebyś miał lakę, nieco gumy i amoniaku. Pisz 

po tym złotem brązowym piórem. Następnie 

zostaw do wyschnięcia. Potem weź jedwab i 

połóż na tym i nadaj nieco połysku. 

Następnie zabierz jedwab i poleruj 

hematytem, a stanie się wspaniałe. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1v 

Ἕτερον 

Εἰ βούλῃ γράψειν μετὰ μαλάγματος 

ποίησον οὕτως· λαβὼν μάλαγμα λείωσον 

μετὰ ὑδραργύρου καθὼς ποιεῖ ὁ χρυσοχόος. 

Εἶθ’ οὕτως ἔκβαλον καὶ πλῦνον καλῶς καὶ 

πάλιν πλῦνον. Εἶτα βαλὼν αὐτὸ εἰς χωνίον 

καινούργιον, βαλὼν καὶ τεάφην, θὲς ἐπάνω 

τοῦ πυρός. Ἔστω δὲ ἡ τεάφη διπλῆ ὑπὲρ τὸν 

ὑδράργυρον. Ἕστω δὲ ἐπάνω τοῦ πυρὸς 

ἄχρις ἂν καῇ ὁ ὑδράργυρος. Εἶτα ἐκβαλὼν 

αὐτὸ πάλιν πλῦνον καλῶς καὶ θὲς αὐτὸ εἰς 

μάρμαρον πορφυροῦν καὶ ἄρχου καὶ τρίβε 

το. Βαλὼν δὲ ὀλίγον ἅλας πάλιν τρίψον καὶ 

πάλιν βαλὼν ἕτερον ὀλίγον ἅλας τρίψον 

ἄχρις ἂν γίνηται καθὼς ἡ ὤχρα κίτρινον. 

Εἶτα συνάξας βάλε εἰς ἄγγος καὶ εἰ θέλεις 

γράψειν λείωσον κομμίδιν 

ἀλεξανδρεωτικὸν καὶ ἑνώσας μετὰ 

κινναβάρεως γράψον μετ’ ἐκείνου, καὶ ὅταν 

στεγνώσῃ καλῶς, ἔχε σαρδονύχιν καὶ θὲς 

ἐπάνω βλαττὶν εἰς τὰ γράμματα μεταξωτὸν 

καὶ στίλβωσον αὐτό, εἰ δὲ οὐκ ἔνι 

σαρδονύχιν, μετὰ ὀδόντος κυνός. 

 

Inny sposób 

Jeśli chcesz pisać złotem, zrób w ten sposób: 

weź złoto i połącz z rtęcią – jak robi to 

złotnik. Następnie wyjmij to [, co powstało], 

dobrze przepłucz i powtórz tę czynność. 

Potem umieść to w nowym tyglu, dodaj 

siarkę i postaw na ogniu. Siarki niech będzie 

dwa razy tyle, co rtęci. Niech naczynie 

zostanie na ogniu, aż zupełnie spali się rtęć. 

Następnie zdejmij i znów dobrze przepłucz, a 

potem przełóż na porfir i zacznij rozcierać. 

Dodaj nieco soli i znowu rozcieraj, kolejny raz 

dodaj trochę soli i rozcieraj, aż stanie się 

żółtawe jak ochra. Potem zbierz tę 

mieszaninę i włóż do naczynia, a jeśli chcesz 

pisać, rozpuść gumę aleksandryjską oraz 

zmieszaj z cynobrem i pisz tym, kiedy zaś 

dobrze wyschnie, weź sardonyks, połóż na 

literach purpurowy jedwab i poleruj – jeśli 

nie ma sardonyksu – psim zębem. 

zaprawy pod złoto w płatkach i w proszku 

Paryż, Bibliothèque nationale de France, gr. 2408, fol. 226v 

Ὀφείλει ποιεῖν τὸν λαχᾶν οὕτως 

Κοπάνισον βαρζὶν καὶ ποίησον αὐτὸ ὥσπερ 

χνοῦν καὶ βάλε αὐτὸ εἰς δριμὺ ὄξος ἀφ’ 

ἑσπέρας καὶ ἔστωσαν ὁμοῦ τὰ ἀμφότερα δι’ 

Lakę trzeba przygotować w ten sposób 

Zmiażdż drewno brasilis – zrób tak, żeby było 

niczym proszek – i włóż je na wieczór do 

mocnego octu, i niech tak będzie przez całą 
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ὅλης τῆς νυκτός. Τὸ πρωὶ δὲ ἕψησον αὐτὸ 

εἰς καθαρὸν ἀγγεῖον ἕως ἂν ἐναπομείνῃ τὸ 

τρίτον. Καὶ τότε σακέλισον αὐτὸ μετὰ 

πανίου. Καὶ πάλιν πλῦνον τὴν αὐτὴν χύτραν 

καὶ βάλε αὐτὸ ἐν αὐτῇ, ἤγουν εἰς ὅπερ 

ἑψήθη ἀγγεῖον. Καὶ ἂς βράσῃ. Ἀφ’ οὗ δὲ 

βράσῃ, βάλε στύψιν ἀλεξανδρινὴν ἔτι 

αὐτοῦ βράζοντος. Εἶτα βάλε καὶ κομμίδι ἐὰν 

θέλῃς, ἀφ’ οὗ γένηται χλιαρότερον. 

noc. Rano zaś gotuj to w czystym naczyniu, 

aż zostanie jedna trzecia. Wówczas 

przefiltruj to przez tkaninę. Następnie znów 

przepłucz ten sam tygiel i włóż do niego tę 

zawartość, która się w nim podgrzewała. I 

niech się gotuje. A kiedy tylko się zagotuje, 

dodaj aleksandryjski ałun, gdy się to jeszcze 

gotuje. Potem dodaj też gumę – jeśli chcesz 

– kiedy tylko mieszanina stanie się letnia. 

 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 281r–281v 

Ἕτερον. περὶ σκευασίας τοῦ λαχᾶ ἑρμηνεία 

Τρίψον βαρζὶν καλὸν καὶ βάλε εἰς πανίον 

λινὸν καινούργιον, χοντροπάνι· τρίψε καὶ 

στύψη σαρακήνικην καὶ βάλε μετὰ τοῦ 

βαρζίου εἰς τὸ πανίον, καὶ ποίησον τοῦτο ὡς 

ἀπόδεσμα μετὰ σφηκώματος, εἶτα βάλε εἰς 

πινακόπουλον τεσσάρων ὠῶν ἀσπράδια, 

καὶ συκέας γάλα ὀλίγον, καὶ ὕδωρ γλυκύ, τὸ 

ἥμισυ τῶν ἄσπρων τῶν ὠῶν. Καὶ ἑνώσας 

ἀμφότερα κράτει τὸν ἀπόδεσμον τοῦ 

βαρζίου, καὶ κλῶθε αὐτὸ ἔσωθεν τῶν 

μιχθέντων ὑγρῶν ἐπὶ ὥραν ὀλίγην. Ποίει δὲ 

τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἀνὰ ἓξ φορὰς τὴν 

ἡμέραν. 

 

Inny sposób. Wyjaśnienie dotyczące laki 

Zetrzyj dobrego drewna brasilis i połóż je na 

nowym, grubym lnianym płótnie: zetrzyj 

saraceńskiego ałunu i dodaj do drewna na 

płótnie, zrób z tego jakby woreczek ze 

sznurkiem. Następnie umieść w małym 

naczyniu białka z czterech jaj, trochę mleka 

[soku] figowego, słodką wodę oraz pół białka 

jaja. Gdy połączysz obie mieszaniny, chwyć 

mocno woreczek z drewnem i przez krótki 

czas wyciskaj z jego wnętrza wilgoć. Rób tak 

przez trzy dni, sześć razy dziennie. 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 3r 

Ἑτέρα σκευασία βαρζίου 

‹Τ›ρίψον βαρζόξυλον καλὸν καὶ λευκὸν ὠοῦ 

βάλε καὶ ἀνάμιξον μετ’ αὐτοῦ καὶ γάλα 

συκῆς καὶ στύψεως τὸ ἀρκοῦν καὶ οἶνον τὸν 

Inna metoda sporządzania laki 

Zetrzyj dobrego drewna brasilis, dodaj białko 

jaja i zmieszaj je, dodaj też sok figowy oraz 

ałun w odpowiedniej ilości, a także wino 
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κάλλιστον καὶ ἀνάμιξον ταῦτα καλῶς, καὶ 

ποιησάτω εἰς τὸν ἥλιον ἡμέραν α ́ ἢ β ́. Εἶτα 

ἐκβαλὼν αὐτὸ χρῶ ἔνθα βούλει. Πλὴν ὅταν 

θέλῃς διασυντόμως κεφαλαιῶσαι βιβλίον 

ἔνι λίαν καλόν. Εἰ δὲ βραδέως, οὐ διαμένει, 

ὄζει γὰρ τάχιστα. 

najlepszej jakości, następnie dobrze to 

wszystko wymieszaj i niech postoi na słońcu 

przez dzień lub dwa. Potem zabierz i używaj, 

gdzie chcesz. O ile tylko chcesz natychmiast 

robić inicjały, jest to bardzo dobry [sposób]. 

Jeśli jednak [chcesz pracować] powoli, ta 

mieszanina [długo] nie wytrzyma i szybko 

zacznie źle pachnieć. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 3r 

Σκευασία βαρζίου, ἡ διὰ τοῦ ἡλίου 

Λαβὼν βαρζόξυλον βαθὺν ξύσον αὐτὸ μετὰ 

ὑέλλου. Καυκίον οὖν γεμίσας ἀπὸ τούτου 

τρίμματα, βάλε εἰς ὑέλλινον ἀγγεῖον 

καινούργιον κρασίον τὸ κρεῖττον, 

καρτελούραν μίαν, ἢ ἀπὸ μονεμβασίου 

οἴνου ἢ ἀπὸ γραίγου ἢ κυπρίου, καὶ βάλε καὶ 

τὰ τρίμματα τοῦ βαρζοξύλου, καὶ 

κρέμμασον αὐτὸ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ 

θέρους διημερεῦον εἰς τὸν ἥλιον. Ποιησάτω 

οὖν ἡμέρας ιε ́ καθεκάστην ἡμέραν 

ταράσσων αὐτὸ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας καὶ 

ἄλλοτε διὰ ξυλαρίου καθαροῦ. Εἶτα μετὰ 

τὰς ιε ́ ἡμέρας τρίψον στύψιν καλῶς καὶ 

ἐκβαλὼν πρότερον ἀπὸ τῶν τριμμάτων τὸ 

ἥμισυ στράγγισον καὶ ρίψον αὐτό. Ἀεὶ οὖν 

βάλλε ὀλίγην ὀλίγην στύψιν καὶ βλέπε καὶ 

δοκίμαζε αὐτό, βάφων (cod. βάφον) διὰ 

κονδυλίου. Ὅταν οὖν ἴδῃς ὅτι ἐγένετο 

καλόν, κοκκινόξανθον βαθύν, παῦσον τῆς 

στύψεως καὶ εὐθὺς κρέμασον αὐτὸ εἰς τὸν 

Przygotowywanie laki na słońcu 

Weź ciemnego drewna brasilis i za pomocą 

szkła oskrob je. Napełnij pojemnik 

powstałymi wiórkami, a do szklanego 

naczynia – kartelury – nalej świeżego 

dobrego wina: albo z Monemwazji, albo z 

Grecji, albo z Cypru. Następnie dodaj 

drewniane wiórki i zostaw tę mieszaninę w 

lecie tak, żeby cały dzień była na słońcu. 

Niech tak stoi przez piętnaście dni – a ty 

przemieszaj to dwa lub trzy razy dziennie 

czystym kijem. Po piętnastu dniach zetrzyj 

porządnie ałunu i najpierw wyjmij połowę 

wiórków wyciśnij i odłóż. I tak raz po raz 

dodawaj po odrobinie ałunu, patrz i 

sprawdzaj to, zanurzając pióro. A kiedy 

zobaczysz, że stało się dobre, czyli głęboko 

czerwonozłociste, przestań z ałunem i 

wystaw tę mieszaninę wprost na słońce. 

Niech stoi przez dzień. Potem rozpuść 

aleksandryjską gumę w odpowiedniej 
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ἥλιον. Καὶ ποιησάτω ἡμέραν μίαν. Εἶτα 

λειώσας κομμίδιν ἀλεξανδρεωτικὸν τὸ 

ἀναλογοῦν (ὀλίγον δὲ χρήζει τὸ βαρζίν) 

βάλε μέσον. Ἀεὶ δὲ ἔστω ὁ ζωμὸς μετὰ 

τρίμματος. 

 

proporcji – drewno brasilis potrzebuje 

niewiele – i dodaj. Płyn niech zawsze zawiera 

wiórki. 

Escorial, Real Biblioteca Φ III 7, fol. 3r 

Εἴδησις τῆς τοῦ λαχᾶ σκευασίας 

῎Επαρον λαχᾶν ἐξάγια ιβ � καὶ πλύνας αὐτὸν 

καλῶς ἐκ τοῦ ρύπου στέγνωσον ἐν ἡλίῳ 

καλῶς. εἶτα λειοτρίβησον ὅσον ἐνδέχεται ἐν 

ἰγδίῳ καὶ οὕτως βαλὼν αὐτὸν ἐν χύτρᾳ 

καινῇ μετὰ ὕδατος τρέχοντος ἢ ὑετοῦ, 

λίτρας τρεῖς, βράσον μικρόν. Ἔχων δὲ 

τετριμμένον νίτρον ἐξάγιον ἓν καὶ στύψιν τὸ 

ἥμισυ τούτου ἔμβαλον ὁμοῦ ἐν τῇ χύτρᾳ, 

καὶ οὕτως ὡς βράσει πάλιν μικρὸν ἔκβαλον 

καὶ σακέλισον αὐτὸν ἐν χαλκῷ τινι ἀγγείῳ ἢ 

ἐξ ἀνάγκης ἐν ὀστρακίνῳ, ἁπλοῦν δὲ ὡς 

λεκάνη, καὶ οὕτως ὡς πήξῃ ἔκβαλον καὶ 

κατάτεμε αὐτὸν εἰς οἷα βούλεις τμήματα καὶ 

ξήρανον ἐν ἡλίῳ καὶ ἔχε. Ὅταν δὲ βούλῃς 

τρίψαι ἐξ αὐτοῦ, βάλε αὐτὸν ἀφ’ ἑσπέρας ἐν 

ὕδατι ὑετοῦ ἢ τρέχοντος καὶ τὸ πρωὶ τρίψας 

γράφε καὶ εὔχου ὑπὲρ ἡμῶν. 

Wiedza na temat laki 

Weź dwanaście eksagia laki i porządnie 

wypłucz z niej zanieczyszczenia i dobrze 

wysusz na słońcu. Następnie utrzyj ją – tak 

drobno jak to możliwe – w moździerzu i 

przełóż do nowego naczynia z trzema litrami 

wody bieżącej lub deszczowej i trochę 

podgrzej. Weź jedno eksagion roztartej sody 

oraz pół ałunu i dodaj razem do naczynia, a 

kiedy znowu trochę się podgrzeje, zdejmij i 

przelej tę mieszaninę do naczynia 

brązowego lub – w potrzebie – do 

ceramicznego, czyli po prostu do miski, a gdy 

tylko stwardnieje, wyjmij i potnij na takie 

kawałki, na jakie chcesz, wysusz na słońcu i 

zatrzymaj. Kiedy zaś chcesz, zetrzyj trochę, 

włóż na wieczór do wody – deszczowej lub 

bieżącej – a rano utrzyj, pisz i pomódl się za 

nas. 
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Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 281v–282r 

Ἕτερον, κατὰ τὴν Σύρων παράδοσιν, περὶ 

τοῦ λαχᾶ σκευασία 

Λάβε ὕδωρ γλυκὺ ὡς λίτρας γ � καὶ βάλε εἰς 

τζουκάλι γανωμένο καὶ ἕνωσον μετ’ αὐτοῦ 

βοτάνιν λεγόμενον σουνὰ ἀσαφίρ, ἐξάγια ϛ �, 

καὶ ἂς βράσωσιν ἀμφότερα ἕως ἂν νοήσῃς 

ἑψηθῆναι (ἐμψηθήναι cod.) τὴν βοτάνην 

καλῶς. Καὶ τότε σακέλισον τὸ ὕδωρ, καὶ 

ρίψας τὰ τζίπουρα τῆς βοτάνης (βοτάνην 

cod.) πλῦνον τὸ τζουκάλιν. Εἶτα βάλε εἰς τὸ 

σακελισθὲν ὕδωρ λαχᾶν καλὸν λίτραν μίαν, 

καθαρισμένον καλῶς καὶ τζακισμένον ὡς 

μέγεθος ἐρεβίνθου. Θὲς αὐτὸ εἰς ἀθρακιὰν 

καὶ ἕψε. Τάρασσον ἀνέτως καὶ ὅταν ἴδῃς ὅτι 

ἐγένετο κόκκινον βαλὼν σαρακήνικον 

στύψιν καὶ ἀφρόνιτρον οἷον βάλλουσιν εἰς 

τὸ ψωμίον, καὶ ἂς βράσῃ μετ’ αὐτὸν ὀλίγον, 

καὶ σακελίσας χρῶ. 

Inny sposób – według tradycji syryjskiej – 

przygotowywania laki 

Weź trzy litry słodkiej wody, wlej do 

szkliwionego naczynia i dodaj sześć eksagia 

rośliny zwanej suna asafir [czyli nardu; 

νάρδος], niech się ta mieszanina podgrzewa, 

aż zauważysz, że roślina porządnie się 

rozgotowała. Wtedy przefiltruj wodę, odrzuć 

resztki rośliny i wypłucz naczynie. Potem do 

tej przefiltrowanej wody wrzuć funt dobrej 

laki: porządnie oczyszczonej i pokruszonej na 

kawałki o wielkości ziaren ciecierzycy. 

Postaw to na węglowym ogniu i podgrzewaj. 

Spokojnie mieszaj, a kiedy zobaczysz, że 

stało się czerwone, wrzuć saraceński ałun i 

sodę – jaką dodają do chleba – niech się z 

tym trochę pogotuje, a potem przefiltruj i 

używaj. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 261v 

Ἑτέρα μέθοδος 

Ἕνωσον λαχᾶν, ἀμμωνιακὸν καὶ κομμίδι καὶ 

γράψον εἴτι βούλεις. Εἶτα δὲ μέσον ὑγροῦ 

καὶ ξηροῦ θὲς τὸ πετάλι καὶ ἄς στεγνώσῃ 

καλῶς. Εἶτα λαβὼν μεταξωτὸν θὲς ἐπάνω 

αὐτοῦ καὶ στίλβωνε ὀλίγον. Μετὰ δὲ ταῦτα 

στίλβωνε ἄνευ τοῦ μεταξωτοῦ πάντα ἐκεῖνα 

μετὰ αἱματίτου. 

Inna metoda 

Zmieszaj razem lakę, gumę amonową oraz 

gumę [arabską] i pisz, jeśli chcesz. Następnie 

– gdy powierzchnia nie jest mokra, ale i nie 

sucha – połóż płatek złota i niech dobrze 

wyschnie. Potem weź jedwab, połóż na tym 

i nadaj trochę blasku. Następnie wszystko to 

poleruj hematytem – bez jedwabiu. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 262r 

Ἐξάγια δ � ὁ λαχᾶς, κοκκία η � τὸ νίτρον καὶ 

στύψη κοκκία δ �, νερὸν λίτραν α �. 

Cztery eksagia laki, osiem kokkia sody i 

cztery ałunu, litr wody. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Pal. gr. 243, fol. 262r 

Σύνθεσις λαχαί (sic) 

Ἐν πρώτῳ λάβε λαχᾶν ἐξάγια ιβ ́, καὶ νίτρον 

ἐξάγιον α ́ καὶ στύψιν ἥμισυ ἐξαγίου. 

Πλύνας οὖν τὸν λαχᾶν καλῶς μετὰ ὕδατος 

τρέχοντος ἢ ὑετοῦ, θὲς αὐτὸν εἰς τὸν ἥλιον 

ἕως οὗ στεγνώσῃ. Εἶτα λαβὼν λειοτρίβησον 

αὐτὸν ἐν ἰγδίῳ σὺν τῷ νίτρῳ καὶ τῇ στύψει. 

Εἶτα ἐπάρας χύτραν καινὴν βάλον ὕδωρ 

ὑετοῦ ἢ τρέχοντος λίτρας τρεῖς καὶ θὲς ἐν 

πυρὶ καὶ ἀρξαμένου βράζειν τοῦ ὕδατος θὲς 

ἀπέσω τὰ προειρημένα εἴδη ἀναδεύων 

μετὰ καλάμου. Καὶ μετὰ τὸ βράσαι ὀλίγον 

δοκίμασον ἐν χαρτίῳ καὶ πάλιν ὡσαύτως, 

ἕως οὗ ἴδῃς ὅτι ἐστὶν ἐρυθρὸς πρὸς τὸ σὸν 

θέλημα. Εἶτα σακέλισον ἐπὶ κονδυλίου ἢ ἐπὶ 

βατζελίου χυτοῦ, καὶ θὲς αὐτὸ ἐπ’ 

ἀνθράκων ἐν μαλθακῷ πυρὶ καὶ ἄφες ἕως 

οὗ παγῇ, καὶ ἐξελὼν ἀπὸ τοῦ πυρὸς θὲς 

αὐτὸ εἰς τὸν ἄνεμον ἵνα παγῇ, καὶ κόψας 

κομμάτια ξήρανον αὐτά. Καὶ ὅταν βούλῃ 

γράψαι βάλε κομμάτι εἰς χηβάδι ἀφ’ 

ἑσπέρας μετὰ ὕδατος, καὶ τὸ πρωὶ βράσον 

αὐτὸ εἰς ἄνθρακας. Εἶτα θὲς βαβάκι καὶ 

γράφε. 

 

 

Sporządzanie laki 

Najpierw weź dwanaście eksagia laki, jedno 

eksagion sody i poł ałunu. Porządnie 

przepłucz lakę wodą bieżącą lub deszczową, 

wystaw ją na słońce, aż wyschnie. Następnie 

zabierz i drobno utrzyj w moździerzu razem 

z sodą i ałunem. Potem weź nowe naczynie, 

wlej trzy litry wody – bieżącej lub deszczowej 

– postaw na ogniu, a kiedy woda zacznie się 

gotować, dodaj wcześniej wymienione 

składniki, mieszając trzciną. A kiedy się 

trochę podgotuje, sprawdzaj na karcie – za 

każdym razem tak samo – aż zobaczysz, że 

jest czerwone, zgodnie z wolą. Następnie 

zaczerpnij na pióro lub [przelej] do naczynia 

odlanego z brązu, a potem postaw na małym 

ogniu i zostaw aż stwardnieje, wtedy zdejmij 

z ognia i wystaw na wiatr, żeby wyschło, a 

potem suche potnij na kawałki. A jeśli chcesz 

pisać, umieść kawałek na wieczór w muszli i 

rano podgrzej na ogniu węglowym. 

Następnie weź bawełnę i pisz. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Urb. gr. 125, fol. 308r 

Περὶ τοῦ ποιῆσαι λα‹χᾶν› 

Λαβὼν αὐτὸ τὸ μυρεψικὸν εἶδος 

καλούμενον λαχᾶν ἐξάγια ϛ �, πλῦνον αὐτὸ 

μετὰ χλιαροῦ ὕδατος ὀμβρίμου ἕως 

τετράκις. Εἶτα στέγνωσον αὐτό. Βαλὼν γοῦν 

τὸν τοιοῦτον λαχᾶν καὶ νίτρον σχεστὸν (sic) 

ἐξάγιον α � καὶ στύψιν ἐξαγίου τὸ ἥμισυ, 

ταῦτα πάντα ἑνώσας τρίψον εἰς τὸ ἰγδὶν 

καλῶς καὶ βάλε εἰς τὸ τζυκάλιν μετὰ ὕδατος 

γλυκέος ἐξάγια γ � καὶ βράσον αὐτὸ μέχρις ἂν 

πήξῃ καὶ οὕτως ἕξεις πεποιημένον λαχᾶν. 

O przygotowywaniu laki 

Weź sześć eksagia tego tak zwanego 

aromatycznego rodzaju laki, przepłucz ją 

cztery razy pod ciepłą wodą deszczową. 

Następnie wysusz. Potem weź tę lakę, jedno 

eksagion pokruszonej sody i poł ałunu, 

wszystko to wymieszaj, porządnie utrzyj w 

moździerzu, przełóż do naczynia ze słodką 

wodą w ilości trzy eksagia i podgrzewaj, aż 

stwardnieje i w ten sposób zdobędziesz 

gotową lakę. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 3r 

Ἑτέρα μέθοδος εἰς τὸ ποιῆσαι γράμματα 

χρυσᾶ 

Ἕνωσον κομμίδιν μετὰ βαρζίου καὶ γράψον 

γράμματα. Εἶτα τίθει ἐπάνω πετάλιον καὶ 

τρίψον τὸ πετάλιον ἐπικείμενον τοῖς 

γράμμασι καλῶς. Εἶτα ἀποσπόγγισον αὐτὰ 

διὰ ποδὸς λαγῶ καὶ ἐναπολειφθήσονται τὰ 

γράμματα χρυσᾶ. 

Inna metoda wykonywania złotych liter 

 

Zmieszaj gumę i czerwony pigment 

sporządzony z drzewa brasilis i pisz litery. 

Następnie połóż na nich płatek złota i 

starannie zetrzyj ten leżący przy literach 

płatek. Potem przetrzyj to zajęczą łapką, a 

zostaną złote litery. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1v 

Ἕτερον 

Λαβὼν ἀρμένιον βῶλον καὶ πετζόκολλαν καὶ 

γύψον ἕνωσον αὐτά. Εἶτα τρίψον αὐτὰ 

καλῶς ὅσον ἔνι δυνατόν. Εἶθ’ οὕτως 

σύναξον αὐτὰ καὶ οὕτω διάβασον τὸ χαρτὶ 

μετὰ κονδύλι καὶ ἂς στεγνώσῃ καλῶς, καὶ 

τότε ἐπάνω βάλε ἀρμένιον βῶλον. Καὶ θὲς 

Inny sposób 

Weź armeński bolus, klej skórny, gips i 

zmieszaj je. Następnie z całej siły porządnie 

rozetrzyj. Potem dobrze połącz te składniki i 

tak przenoś na kartę za pomocą pióra, niech 

dobrze wyschną, a wtedy kładź na to 

armeński bolus i nakładaj złoto, jak chcesz. 



416 
 

τὸ χρυσάφιν ὡς βούλεις. Εἶτα πότισον αὐτὸ 

νερὸν μετὰ κονδύλι καὶ ὅταν στεγνώσῃ 

στίλβωσον αὐτὸ μετὰ σαρδονυχίου. 

 

Następnie zwilż to mokrym pędzlem, a gdy 

wyschnie, poleruj sardonyksem. 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1v 

Ἕτερον 

Λαβὼν ἀρμένιον βῶλον καὶ ‹ἀ›μανιακὸν καὶ 

σκορόδου ζωμὸν καὶ κομμίδιν, πάντα 

ἐπίσης. Τρίψον αὐτὰ καλῶς, εἶθ’ οὕτω 

γράφε. Βαλὼν οὖν ἐπάνω χρυσάφιν 

γίνονται γράμματα χρυσᾶ. 

Inny sposób 

Weź armeński bolus, gumę amonową, sok 

czosnkowy i gumę [arabską] – wszystkiego 

po równo. Dobrze rozetrzyj te składniki, a 

potem w ten sposób pisz. Kładąc zaś na to 

złoto, litery staną się złote. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1r 

Ὅταν μέλλῃς ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ μετὰ 

πεταλίου, ποίησον οὕτως· τρίψον μεθ’ 

ὕδατος ἰσχυρῶς ὤχραν καὶ ἐκβαλὼν αὐτὴν 

ἀπὸ τοῦ μαρμάρου βάλε εἰς χηβάδα. Εἶτα 

βάλε ἰχθυόκολλαν χαυνὴν καὶ ἀνάμιξον 

αὐτὴν λεπτῶς. Καὶ ἔκτοτε γράψον ὅσα 

γράμματα βούλει. Καὶ ἀφ’ οὗ ξηρανθῶσιν 

ἔπαρον ὠοῦ τὸ λευκὸν καὶ βάλε εἰς ὕελον 

καὶ ἀνάδειρον αὐτὸ μετὰ τριῶν ἢ τεσσάρων 

κλωνίων συκῆς, ἄχρις οὗ δηλονότι λυθῇ καὶ 

γένηται ὡς ὕδωρ. Καὶ μετὰ τοῦτο σύρον 

ἐπάνω τῶν γραφέντων γραμμάτων τὸ 

λευκὸν τοῦ ὠοῦ καὶ εὐθὺς τίθει τὸ πετάλιον 

μετὰ χαρτίου ἐπάνω εἰς τὰ γράμματα. Καὶ 

ἴσθι ἐὰν οὐδὲν πιάσῃ τὸ πετάλιον εἰς ὅλον 

τὸ κεφάλαιον ἐπικάθισον αὐτὸ μετὰ 

βαββακίου καθαροῦ καὶ μετὰ τὸ στυγνῶσαι 

καὶ ξηρανθῆναι τὰ γράμματα στίλβωσον 

Kiedy zamierzasz wykonać złote litery ze 

złota płatkowego, zrób w taki sposób: 

energicznie zetrzyj z wodą ochrę i przełóż ją 

z marmuru do muszli. Następnie dodaj 

miękkiego kleju rybiego i zmieszaj dokładnie. 

A potem rób złote litery, jakie chcesz. Kiedy 

tylko zaś wyschną, weź białko jaja, włóż do 

szklanego naczynia, ubijaj je trzema lub 

czterema gałązkami figowca, aż całkowicie 

się rozbije i stanie jak woda. Następnie 

powlecz tym białkiem jaja zapisane litery i 

wprost na nie połóż płatek złota za pomocą 

kartki [tzw. złoto transferowe]. A wiedz, że 

jeśli płatek nie przylega do całego inicjału, 

dociśnij go czystą bawełną, kiedy zaś litery 

ściemnieją i wyschną, poleruj hematytem 

albo kryształem górskim, albo sardonyksem, 

albo też psim zębem. 
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αὐτὸ μετὰ λίθου αἱματίτου ἢ κρυοῦ ἢ 

σαρδονυχίου ἢ ὀδόντος κυνός. 

 

Paryż, Bibliothèque nationale de France, gr. 1612, fol. 78r 

Ὀγιὰ νὰ βάλῃς χρυσάφιν εἰς τὸ χαρτίν 

Ἔπαρε γύψον, ἀφρογυψιά, τριμμένον ψιλὸν 

μὲ τὸ νερόν, καὶ μαῦρον, καὶ κιννάβαριν. Καὶ 

τρίψε τα μὲ τὸ νερόν, καὶ ἀπόκεις ἄφες τα 

νὰ στεγνώσουν εἰς βήσαλον, καὶ ὡσὰν 

στεγνώσουν, τρίψε τα ὅλα μὲ πετζόκολλα 

πολυκαιρισμένην, ἀμὴ δὲν ἔνε πολὺ 

δυνατή, καὶ ἀπέκει τα σείρωσε μὲ πανὶν 

λινὸν ψιλόν, καὶ τότε βάνεις καὶ ἄριστα μὲ 

γόμα ἀράμπικη καὶ βάνεις καὶ ὀλίγον 

ζαχάριν, καὶ ἀπέκει ἀλείφεις το ὅπου θέλεις, 

καὶ ὡσὰν στεγνώσουν, πάλιν τὸ ξεῖς μὲ τὸ 

μαχαιρόπουλον πιτήδια ὡσὰν τὸ εἰκόνισμα 

καὶ ἀβαλίρεις το πολλὰ ὄμορφα καὶ ἀπόκεις 

βάνεις τὸ χρυσάφιν καὶ πλακώνεις το μὲ τὸ 

βαμπάκιν, καὶ ἀπέκει τὸ μπουρνίρεις καὶ ἔνε 

ἔμορφος. 

O kładzeniu złota na kartę 

Weź gips, gips „spieniony” 

[prawdopodobnie chodzi o gesso sottile] – 

dokładnie rozetrzyj z wodą – oraz ciemną 

farbę i cynober. Rozetrzyj te składniki z wodą 

i potem niech wyschną na cegle, a kiedy 

będą suche, zetrzyj wszystko z 

wysezonowanym klejem skórnym – niech 

nie będzie nazbyt silny – następnie przefiltruj 

to przez delikatne lniane płótno, a potem 

dodasz najlepszej gumy arabskiej, trochę 

cukru, następnie zaś położysz to, gdzie 

chcesz, a kiedy wyschnie, zdrapiesz 

nożykiem starannie [nierówności] – jak w 

przypadku obrazu tablicowego – i wygładzisz 

wszystko pięknie, a następnie położysz złoto 

i przyciśniesz bawełną, potem zaś 

wypolerujesz i będzie piękne. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 15, fol. 167r 

Χρυσάφιον ἐν γράμμασιν οὕτω τίθεται 

ἀσφαλῶς 

Λάμβανον κιννάβαρι καὶ λύεται ἀντὶ ὕδατος 

διὰ λευκοῦ ὠοῦ. Εἶτα ἐμβάλλεται γάλα 

συκῆς καὶ διὰ τὴν τοῦ γάλακτος ὀσμὴν 

προσεπιβάλλεται κρόκος ὀλίγος. Εἶτα 

ἐμβάλλεται βάμπαξ καὶ ἐκπιέζεται συνεχῶς 

Tak kładzie się złoto w sposób pewny 

 

Weź cynober i niech zostanie 

rozprowadzony nie w wodzie, a w białku jaja. 

Następnie dodaj sok figowy, a ze względu na 

zapach tego mleka dorzuć też trochę 

szafranu. Potem weź bawełnę i ciągle 
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ἵνα ταράττῃ τὰ ἐμβαλλόμενα. Ἔπειτα 

γράφεται. Καὶ ἐᾶται μέχρις ἂν παγῇ ὥστε μὴ 

διὰ τοῦ δακτύλου λύεσθαι. Καὶ τότε 

λαμβάνεται μετὰ τοῦ δακτύλου τὸ 

χρυσάφιον καὶ τίθεται καὶ ἐπάνω σύρεται 

βάμπαξ καθαρός. Οὕτω τοίνυν τίθεται 

ἀσφαλῶς, διὰ δὲ τοῦ βάμπακος καὶ 

λαμπρύνεται. 

ugniataj, żeby wszystkie składniki 

wymieszały się. Następnie można pisać. I 

niech będzie pozostawione aż stwardnieje, 

tak że nie będzie się ścierało palcem. Potem 

złoto bierze się palcem, nakłada na tę 

powierzchnię i wygładza czystą bawełną. Tak 

też teraz [złoto] położone jest pewnie, a 

dzięki bawełnie błyszczy się. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 952, fol. 192v 

Ἕτερον 

Μετὰ ἀμανι‹α›κὸ καὶ συκῆς γάλα καὶ λεπτὸν 

ὠοῦ γράψας, θὲς ἐπάνω βαρυπέταλον καὶ 

σπόγγισον μετὰ βαμβακίου καὶ στίλβωσε 

αὐτὸ μετὰ λίθου αἱματίτου. 

Inny sposób 

Kiedy napisałeś za pomocą gumy amonowej, 

soku figowego i odrobiny [białka] jaja, połóż 

na tym gruby płatek złota, przetrzyj bawełną 

i poleruj hematytem. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 1r–1v 

Πῶς δεῖ ποιῆσαι ἐν ἄλλῳ τρόπῳ 

χρυσογραμμίαν 

Θὲς πετάλιν χρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν ἢ 

κασσιτήρινον μετ’ εἴδους κολλητικοῦ. Εἶτα 

βάλε εἰς καυκίον παστέλλον καὶ ἐν αὐτῷ 

ἐπίβαλον ὕδατος τὸ ἀναλογοῦν καὶ θὲς αὐτὸ 

εἰς τὸν ἥλιον ἵνα λυθῇ καὶ ἑνωθῇ μετὰ τοῦ 

ὕδατος. Εἰ δ’ οὐκ ἔστιν ἥλιος, πλησίον τοῦ 

πυρός, καὶ μετ’ αὐτοῦ τρίψον μουρτάρι, 

ὅπερ κοινῶς λέγουσιν ἀπίδιν. Καὶ μετὰ 

τούτου γράψον εἰς τὸ πετάλιν γράμματα καὶ 

ἐξόμπλιον οἷον βούλει προβαλὼν αὐτὸ εἰς 

χηβάδα μετὰ βαββακίου. Καὶ μετὰ τὸ 

ξηρανθῆναι τρίψον αὖθις ἕτερον χρῶμα, 

Jak w inny sposób należy wykonywać złote 

litery 

Połóż płatek złota albo srebra, albo cyny, 

używając jakiegoś rodzaju kleju. Następnie 

umieść w naczyniu pastę, wlej do niego taką 

samą ilość wody, wystaw na słońce, przez co 

składniki rozpuszczą się i połączą z wodą. 

Jeśli zaś nie ma słońca, [umieść] blisko ognia, 

a potem rozetrzyj owoc murtari, jak zwykle 

nazywają gruszkę. Potem wykonaj na płatku 

litery i kształty, jakie chcesz, przenosząc je do 

muszli za pomocą bawełny. A kiedy wyschną, 

znów rozetrzyj drugi kolor, jaki chcesz, z 

werniksem oraz lnianym olejem i pokryj 
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ὁποῖον βούλει, μετὰ βερονίκης καὶ 

λινελαίου καὶ σκέπασον μετὰ τοῦ τοιούτου 

χρώματος τὸ ὅλον πετάλιον καὶ τὰ γραφέντα 

πάντα. Καὶ μετὰ τὸ ξηρανθῆναι θὲς τὸ 

χαρτίον ἐκεῖνο ἐν ᾧ ἐτέθη τὸ πετάλιον 

νύκτωρ ἢ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἢ εἰς μάρμαρον ἢ ἐν 

τῇ γῇ ὡς ἂν δέξηται ὁ τόπος τῶν γραμμάτων 

νοτίαν, καὶ ἀναβάσῃ. Καὶ μετὰ τοῦτο σύρον 

τὸν δάκτυλόν σου ἢ γυμνὸν ἢ μετὰ πανίου 

καὶ μέλλουσι σηκωθῆναι πάντα ὅσα 

ἔγραψας. Καὶ ὁ τόπος τῶν γραμμάτων 

φανήσεται χρυσοῦς. Εἶτα σπόγγισον αὐτὸ 

μετὰ σπογγαρίου ὑγροῦ καὶ ἔκτοτε πάλιν 

βερονίκισον αὐτὸ καὶ θὲς εἰς τὸν ἥλιον. 

takim kolorem cały płatek i wszystko, co 

napisane. Gdy to wyschnie, odłóż tę kartę, 

na której leży płatek na noc lub i na dzień: 

albo na marmur, albo na ziemię dopóki 

miejsce, które zajmują litery, przyjmuje 

wilgoć oraz podnosi się. Potem zaś przejedź 

po tym albo swoim nagim palcem, albo 

tkaniną, awszystko, co napisałeś, będzie 

wypukłe. A miejsce liter okaże się złote. 

Następnie przetrzyj to wilgotną gąbką, znów 

pokryj werniksem i wystaw na słońce. 

 

Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 914, fol. 2r 

Σκευασία εἰς τὸ ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ 

Λαβὼν ἀκόνιν πράσινον κόψας ἐξ αὐτοῦ 

τρίψον καλῶς μετὰ πορφυροῦ μαρμάρου. 

Εἶτα λειώσας μεθ’ ὕδατος ἕνωσον αὐτὸ μετὰ 

κομμιδίου τοῦ ἀρκοῦντος. Εἶτα γράψον ἐξ 

αὐτοῦ γράμματα οἷα ἂν ἐθέλῃς. Καὶ μεθὸ 

ξηρανθῶσι τρίψον καλῶς ἐπάνω αὐτῶν 

μάλαγμα καθαρὸν ὁποιοντῷ (sic cod. 

autogr., pro ὁποῖόν τι?) ἢ καὶ μετὰ φλωρίου, 

καὶ γενήσεται χρυσογραμμία ἀρίστη. 

 

 

 

 

 

Recepta na przygotowanie złotych liter 

Weź zielony kamień polerski, pokrusz na 

kawałki i porządnie rozetrzyj na porfirze. 

Następnie rozpuść w wodzie i zmieszaj z 

odpowiednią ilością gumy. Potem pisz tym 

litery, jakie chcesz. A kiedy wyschną, 

starannie zetrzyj na nie czyste złoto w 

jakiejkolwiek formie albo z florena, a staną 

się wspaniale złocone. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 952, fol. 192v 

Πρὸς χρυσᾶ ποιήσας γράμματα 

Μί‹λ›τον λειώσας γράψον μετὰ κομμιδίου 

καὶ ξηρανθὲν σύρε ἐπάνω χρυσάφιν καὶ 

φανήσεται. 

Na temat wykonywania złotych liter 

Gdy rozetrzesz czerwoną ochrę, pisz z gumą, 

a kiedy wyschnie, połóż na nią złoto i będzie 

błyszczało. 

 

imitacje złota 

Paryż, Bibliothèque nationale de France, gr. 2408, fol. 226v 

Τὴν χρυσαλοιφὴν οὕτως 

Λινέλαιον καὶ ρητίνην καὶ ἀλόην καὶ κρόκον. 

Καὶ τὸ μὲν λινέλαιον βάλε εἰς μίαν χύτραν 

καὶ τὴν ρητίνην εἰς ἄλλην, καὶ ὅτε βράσωσιν 

ἕνωσον αὐτά. Εἶτα βάλε ἔνδον τούτων τὴν 

ἀλόην καὶ τὸν κρόκον καὶ ἱκανῶς πάλιν 

βράσας αὐτὰ γένηται εὔχρηστος. Πάλιν 

ἅπαντα κοπάνισον εἰς ἰγδίν. 

Tak wykonuj złoty lakier 

Olej lniany, żywica, alos i szafran. Umieść olej 

lniany w jednym (ceramicznym) naczyniu, w 

innym zaś żywicę, a kiedy się zagotują, 

zmieszaj je. Następnie dodaj do tego aloes i 

szafran, jeśli znów odpowiednio to 

zagotujesz, stanie się przydatne. Na powrót 

wszystko rozetrzyj w moździerzu. 

 

Rzym, Biblioteca Angelica, gr. 17, fol. 326r 

Περὶ τὸν (sic) χρυσαλοιφὴν ἣν καὶ 

χρυσοπέτζιν κοινῶς λέγουσιν 

Ἔπαρον λινέλι καὶ ρητίνη ἤτοι ρετζίνι καὶ 

βράσον τὸ λινέλι [cod. ληνένελι], χώρισον 

εἰς χύτραν, καὶ χώρισον τὴ ρητίνη εἰς ἄλλην 

χύτραν, καὶ ὅταν βράσῃ καλῶς ἕκαστον 

αὐτῶν, ἕνωσον αὐτὰ ὁμοῦ τὰ δύο εἰς τὴν 

μίαν χύτραν καὶ τότε ἔχε ἀλόη καὶ κρόκον 

τριμμένα καλὰ καὶ βάλε καὶ αὐτὰ ἔσω εἰς 

τὴν χύτραν αὐτὴν καὶ ἂς ὁμοφωτοῦν ἤγουν 

νὰ βράσουν καλὰ τὰ τέσσαρα ταῦτα, καὶ 

τότε βάλε αὐτὰ εἰς ἰγδοκόπανον καὶ δεῖρε τα 

καλὰ καὶ καλά. Καὶ ἔχε εἰς χρείαν καὶ ἄλειφε. 

O złotym lakierze, zwykle zwanym „złotą 

skórą” 

Weź olej lniany i żywicę, zagotuj olej i oddziel 

go w jednym naczyniu, a żywicę w innym, a 

kiedy każde z nich się dobrze zagotuje, 

zmieszaj je razem w jednym naczyniu, weź 

dobrze starte aloes i szafran i dodaj do 

tamtych składników, niech się na jednym 

palenisku wszystkie dobrze gotują, 

następnie przełóż je do moździerza i 

rozcieraj starannie. A potem masz do użycia, 

więc nakładaj. 
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Rzym, Biblioteca Vaticana, Vat. gr. 952, fol. 192v 

Σκευασία χρυσογραφίας ἄνευ χρυσοῦ 

 

Ἐλλύδου, ἤτοι ἀμιάντου, ὀγγίαν α  ́

 

Κολοφωνίας ξανθῆς ὀγγίαν α � 

Ρητίνης φρυκτῆς ὀγγίαν α � 

Κομμίδι ὀγγίαν α � 

Ἀρσενίκιν σχιστὸν ὀγγίαν α � 

Χολὴν χελώνης ὀγγίαν α � 

Κρόκκου ὀγγίας ἥμισυ � 

Ωῶν ε � τὰ λεπτά 

Ποίει δὲ οὐ μόνον ἐν χαρτίοις καὶ σωματίοις, 

ἀλλὰ καὶ μαρμάροις καὶ ὑέλοις. 

Przygotowanie złotych liter bez złota 

 

Jedną uncję jaskółczego ziela, zwanego 

amiantem. 

Jedną uncję jasnej żywicy. 

Jedną uncję palonej żywicy. 

Jedną uncję gumy. 

Jedną uncję pokruszonego aurypigmentu. 

Jedną uncję żółci żółwia. 

Pół uncji szafranu. 

Pięć części jaja (białek). 

Używaj nie tylko na papierze i pergaminie, 

ale też na marmurze i szkle. 

 

mozaiki 

Compositiones ad tingenda musiva… 

5 De inauratione musiborum: 

Facis petalam plus crossam queius usans. 

Post hec, facis illa alia et pones pectaculum 

heramentinum ut incensum non herebit. 

Post hec pone pectalum aureum super 

pectalum vitri et supra ponis pectala multum 

suptilia – supra petalum auri – et mittis 

utraque in furnace, donec incoat solvi 

petalum vitri; et postea eicis, ut refricdet, et 

tolle. Frigas faciem in tabulam plumbinam 

ismironienan, donec adtenues faciam; et 

coloras illud. 

5. O złoceniu mozaik: 

Robisz taflę [szklaną] grubszą niż zwykle. 

Następnie robisz inne, [potem] położysz ją 

na miedziany arkusz, żeby rozgrzewana nie 

przykleiła się. Potem połóż złoty płatek na tę 

[grubszą] taflę szkła, na to zaś – czyli na 

płatek złota – kładziesz bardzo cienkie tafle 

[szklane] i wkładasz jedną [z tak 

przygotowanych szklanych płyt] do pieca, aż 

szklana tafla zacznie się topić. Następnie 

wyjmujesz, żeby ostygła, [następnie] weź ją. 

Pocieraj powierzchnię [tego szkła] na 

pokrytym szmerglem ołowiowym stole, aż ją 

wyrównasz, [następnie] barwisz to. 



422 
 

Herakliusz, De coloribus et artibus Romanorum 

V De fialis auro decoratis: 

Romani fialas, auro caute variatas, / Ex vitro 

fecere sibi, nimium preciosas; / Erga quas 

gessi cum summa mente laborem, / Atque 

oculos cordis super has noctuque dieque / 

Intentos habui, quo sic attingere possem / 

Hanc artem, per quam fialae valde 

renitebant; / Tandem perfexi tibi quod 

Carissime pandam. / Inveni petulas inter 

vitrum duplicatum / Inclusas caute. Cum 

sollers sepius illud / Visu lustrassem, super 

hoc magis et magis ipse / Commotus, 

quasdam claro vitro renitentes / Quaesivi 

fialas mihi, quas pinguedine gummi / Unxi 

pincello. Quo facto imponere cepi / Ex auro 

petulas super illas; utque fuere / Siccatae 

volucres homines pariterque leones / 

Inscripsi ut sensi; quo facto desuper ipsas 

Armavi vitrum docto flatu tenuatum / Ignis; 

sed postquam pariter sensere calorem / Se 

vitrum fialis tenuatum junxit honeste. 

V O naczyniach dekorowanych złotem: 

Rzymianie sporządzają sobie szklane 

naczynia, umiejętnie ozdobione złotem i 

niezwykle cenne, którym to z największą 

uwagą poświęciłem pracę i na których 

koncentrowałem się dniem i nocą, tak że 

mogłem zdobyć tę umiejętność, dzięki której 

naczynia tak bardzo błyszczą. Całkowicie 

odkryłem to, co ci, najdroższy, objaśnię. 

Znalazłem płatek złota ostrożnie zamknięty 

pomiędzy dwoma warstwami szkła. Gdy tak 

coraz częściej bystro spoglądałem na to, 

stając się tym coraz to bardziej i bardziej 

zafrasowanym, pozyskałem dla siebie kilka 

naczyń błyszczących przejrzystym szkłem, 

które nasmarowałem tłustą gumą za 

pomocą pędzelka. Zrobiwszy to, zacząłem 

kłaść na nich płatki złota, a kiedy wyschły, 

wyryłem na nich ptaki, ludzi i lwy – jak 

uważałem. Wykonawszy to, nałożyłem na 

nie cienkie szkło – uzyskane w ogniu dzięki 

umiejętnemu dmuchaniu. A gdy następnie 

doświadczyły tak samo gorąca, cienkie szkło 

należycie połączyło się z naczyniami. 
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OBJAŚNIENIE ISTOTNYCH TERMINÓW 

termin znaczenie 

ἀήρ powietrze; złoto płatkowe, tło 

αἰθήρ przestrzeń powietrzna 

βαρυπέταλον gruby płatek złota 

μάλαγμα określenie na złoto, którego pierwotną postać zmieniono, 

niejako „zmiękczono”, poprzez połączenie – polegające na 

ucieraniu lub stopieniu – z innymi substancjami; 

potwierdzone jedynie w tekstach późnobizantyńskich (też 

w formie μάλαμα) 

πεταλουργία sztuka sporządzania płatków złota – osoby zajmujące się 

nią to: petalourgoi (πεταλουργοί), chryselatai 

(χρυσηλάται) oraz technitai petalourgoi (τεχνῖται 

πεταλουργοί) 

ποικιλία różnorodność – także estetyczna 

φεγγείον nimb 

φῶς światło 

χρυσογραφία sztuka pisania i malowania złotym tuszem – zwane też 

chrysogrammia (χρυσογραμμία) 

χρυσόκλαβα mający złote naszycia w formie pasów (łac. clavi) 

χρυσομανιάκια złote naszyjniki w formie obręczy, wyróżniające 

bizantyńskich urzędników (łac. torques), zwane także 

kloioi (κλοιοί) 

χρυσοπέταλον płatek złota 

χρυσός złoto 

χρυσόταβλος mający złoty tablion 

χρυσοΰφαντος mający wzór wyszyty złotymi nićmi 

χρυσοχόος złotnik 

χρύσωμα coś wykonanego ze złota, złocenie 

χρύσωσις złocenie 

χρυσωτής pozłotnik 



424 
 

BIBLIOGRAFIA 

ŹRÓDŁA 

Achilles Tatius, Leucippe and Clitophon, red. E. Vilborg, Stockholm 1955; 

Acta conciliorum oecumenicorum. Series secunda, volumen tertium. Concilium universale 

Nicaenum secundum. Pars 1–3, red. E. Lamberz, Berlin–Boston 2016; 

Actes de Xéropotamou, red. J. Bompaire, Paris 1964 (Archives de l'Athos III); 

Aftoniusz Sofista, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia 

retoryczne i ich modelowe opracowanie, oprac., przekład i komentarz H. Podbielski, Lublin 

2013, s. 179–229 (Źródła i Monografie 402); 

Agatarchides z Knidos, O Morzu Czerwonym, w: Agatarchides z Knidos, Dzieje, przekład, wstęp 

i komentarz G. Malinowski, Wrocław 2007, s. 351–711 (Acta Universitatis Wratislaviensis 

2913); 

Agatharchides, De mari Erythraeo (excerpta), w: Geographi Graeci minores, t. 1, red. K. Müller, 

Paris 1855, 111–194; 

Agnelli qui et Andreas liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, red. O. Holder-Egger, Hannover 

1878, s. 265–391 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et 

Italicarum saec. VI–IX); 

Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, red. I. Bruns, Berlin 1887 

(Commentaria in Aristotelem Graeca suppl. 2.1); 

Alexandri in librum de sensu commentarium, red. P. Wendland, Berlin 1901 (Commentaria in 

Aristotelem Graeca 3.1); 

Analecta hymnica graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, t. 4, red. A. Kominis, G. Schirò, 

Roma 1976; 

Analecta Patristica, red. F. Diekamp, Roma 1938, s. 127–129 (Orientalia Christiana Analecta 

117); 

Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecae regiae Parisiensis, t. 4, red. J.A. Cramer, 

Oxford 1841; 

Annae Comnenae Alexias, red. A. Kambylis and D.R. Reinsch, Berlin–New York 2001 (Corpus 

Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis XL/1); 

Anna Komnena, Aleksjada, t. 1, przeł., wstępem i przypisami opatrz. O. Jurewicz, Wrocław 

2005 (I wyd. Worcław 1969); 

Anthologia Graeca, t. 1, red. H. Beckby, München 1965; 



425 
 

Anthologia Graeca, t. 3, red. H. Beckby, München 1968; 

Anthologia Graeca, t. 4, red. H. Beckby, München 1968; 

Aphthonii progymnasmata, red. H. Rabe, Leipzig 1926 (Rhetores Graeci 10); 

Arati phaenomena, red. J.-M. Martin, Firenze 1956 (Biblioteca di Studi Superiori. Filologia 

Greca 25); 

Aristotelis meteorologicorum libri quattuor, red. F.H. Fobes, Cambridge, Mass. 1919; 

Aristotle, De anima, red. W.D. Ross, Oxford 1961; 

Aristotle, Parva naturalia, red. W.D. Ross, Oxford 1955; 

Arystoteles, Dzieła wszystkie. O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoologia. 

O częściach zwierząt, t. 3, tłum., wstęp i koment. P. Siwek, Warszawa 2003; 

Asterius of Amasea, Homilies I–XIV, red. C. Datema, Leiden 1970; 

Athenaeus, The Learned Banqueters, t. 6, red. S. Douglas Olson, Cambridge, Mass. 2010 (Loeb 

Classical Library 327); 

Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie (Peristephanon), Przedsłowie, Epilog, 

przeł. M. Brożek i inni, wstęp i oprac. M. Starowieyski, Kraków 2006 (Źródła Myśli Teologicznej 

40); 

Basile de Césarée, Homélies sur l'hexaéméron, red. S. Giet, Paris 1968 (Sources chrétiennes 26 

bis.); 

Bentchev I., Griechische und bulgarische Malerbücher. Technologie , in den griechischen und 

bulgarischen Malerbüchern des 16.–19. Jahrhunderts: Nektarij, Anonymus I und II, Dionysios 

von Phourna, Georgi Damjanov, Panagiotes Doxaras, Christofor Žefarovič, Zacharij Petrovič, 

Christo Jovevič, Cod. D. slavo 39, Dičo Zograf, Zacharij Zograf, Recklinghausen 2004; 

Billò C., Manuele Crisolora, «Confronto tra l’Antica e la Nuova Roma», „Medioevo greco” 2000, 

0, s. 1–26; 

Brockhaus Konversations-Lexikon, t. 8, Leipzig 1894–1896, s. 130, 

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=127576, 

dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]; 

Brun G., “De coloribus”: prima edizione di un trattato ellenistico-romano sulla fabbricazione di 

colori, w: Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari vol. VII A, Atti della Settima 

Conferenza Nazionale del Colore, Roma 15–16 settembre 2011, red. M. Rossi, Roma 2011, s. 

311–318; 

Burnam J.M., A Classical Technology Edited from Codex Lucensis 490, Boston 1920; 



426 
 

Caffaro A., Scrivere in oro. Ricettari medievali d’arte e artigianato (secoli IX–XI). Codici di Lucca 

e Ivrea, Napoli 2003 (Nuovo Medioevo 66); 

Caley E.R., The Leyden Papyrus X. An English Translation with Brief Notes, „Journal of Chemical 

Education” 1926, 3, s. 1149–1166; 

Caley E.R., The Stockholm Papyrus. An English Translation with Brief Notes, „Journal of 

Chemical Education” 1927, 4, s. 979–1002; 

Cennino Cennini's il libro dell'arte. A New English Translation and Commentary with Italian 

Transcription, red. Lara Broecke, London 2015; 

Choricii Gazaei opera, red. R. Foerster, E. Richtsteig, Leipzig 1929; 

Christophori Mitylenaii versuum variorum collectio cryptensis, red. M. De Groote, Turnhout 

2012 (Corpus Christianorum. Series Graeca 74); 

Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii Imperatoris 

amplectitur, red. I. Ševcenko, Berlin–Boston 2011 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 

Series Berolinensis 42); 

Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Libri I-IV, red. J.M. Featherstone, 

J. Signes-Codoñer, Berlin–Boston 2015 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 

Berolinensis 53); 

Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 1, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. 

Ruelle, Paris 1888; 

Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 2, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. 

Ruelle, Paris 1888; 

Collection des anciens alchimistes grecs. Tome 3, red. M. Berthelot, współpraca M. Ch.-E. 

Ruelle, Paris 1888; 

Columella, On Agriculture. Volume II. Books 5-9, tłum. E.S. Forster, E.H. Heffner, Cambridge, 

Mass. 1954 (Loeb Classical Library 407); 

Compositiones ad tingenda musiva, red. H. Hedfors, Uppsala 1932; 

Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, t. 1, red. J.J. 

Reiske, Bonn 1829 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae); 

Corpus Dionysiacum II. Pseudo-Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia, de ecclesiastica 

hierarchia, de mystica theologia, epistulae, red. G. Heil, A.M. Ritter, Berlin 1991 (Patristische 

Texte und Studien 36); 



427 
 

Das Eparchenbuch Leons des Weisen, red. J. Koder, Wien 1991 (Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae. Series Vindobonensis 33); 

Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos, red. G. Schäfer, Trier–Lintz 1855; 

Die Fragmente der Vorsokratiker, t. 1, red. H. Diels, W. Kranz, Berlin 1951; 

Die Schriften des Johannes von Damaskos, t. 2, red. P.B. Kotter, Berlin 1973 (Patristische Texte 

und Studien 12); 

Die Schriften des Johannes von Damaskos, t. 5, red. P.B. Kotter, Berlin–New York 1988 

(Patristische Texte und Studien 29); 

Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial versions, red. E. Jeffreys, Cambridge 1998 

(Cambridge Medieval Classics 7); 

Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, przeł. i oprac. M. Borowska, Warszawa 1998; 

Diodorus Siculus, The Library of History, t. 2, red. C.H. Oldfather, Cambridge, Mass. 1935 (Loeb 

Classical Library 303); 

Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, red. C. Săndulescu-Verna, București 2000 (1 

wyd.: București 1979); 

Dionisio da Furna, Ermeneutica della pittura, red. G. Donato Grasso, wstęp S. Bettini, Napoli 

1971; 

Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przeł. i przypisami opatrz. I. 

Kania, red. i wstęp M. Smorąg Różycka. Kraków 2011; 

Doxographi Graeci, red. H. Diels, Berlin 1879 (repr.Berlin 1965); 

Downey G., Nikolaos Mesarites. Description of the Church of the Holy Apostles at 

Constantinople, „Transactions of the American Philosophical Society” 1957, 47, 6, s. 855–924; 

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Dioklecjana o cenach towarów 

wystawionych na sprzedaż, przekład, wstęp i oprac. A. Barańska, P. Barański, P. Janiszewski, 

Poznań 2007 (Fontes Historiae Antiquae 9); 

Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova, t. 3, red. E. Cougny, 

Paris 1890; 

Erim K.T., Reynolds J., The Aphrodisias Copy of Diocletian's Edict on Maximum Prices, „The 

Journal of Roman Studies” 1973, 63, s. 99–110; 

Etymologicum Gudianum, t. 1, red. E.L. de Stefani, Leipzig 1909 (repr. Amsterdam 1965); 

Etymologicum magnum, red. T. Gaisford, Oxford 1848 (repr. Amsterdam 1967); 



428 
 

Etymologicum Symeonis (Γ–Ε), red. D. Baldi, Turnhout 2013 (Corpus Christianorum. Series 

Graeca 79); 

Euphémie de Chalcédoine. Légendes byzantines, red. F. Halkin, Bruxelles 1965 (Subsidia 

hagiographica 41); 

Eusebius Werke, Band 1.1. Über das Leben des Kaisers Konstantin, red. F. Winkelmann, Berlin 

1975 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller); 

Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, wstęp, tłum., przypisy T. Wnętrzak, Kraków 2007 

(Źródła Myśli Teologicznej 44); 

Filostrat Starszy, Obrazy, przeł., wstępem, koment. i przyp. opatrz. R. Popowski, Warszawa 

2004 (Biblioteka Antyczna); 

Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini Augusti minoris. Libri IV, red. Av. Cameron, 

London 1976; 

Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joanida. Pochwała Justyna, przeł., wstępem poprzedził, 

komentarzem opatrz. B.J. Kołoczek, Kraków 2016; 

Focjusz, patriarcha Konstantynopola, Homilia X, przeł. M. Dzielska, „Znak” 1994, 466, 3, s. 58–

61; 

Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom I. Kosmologia i geografia. Księgi II–IV, tekst, 

wstęp, przekład i koment. I. Mikołajczyk, N. Rataj, E. Twarowska-Antczak, K. Antczak, Toruń 

2017; 

Gautier P., Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, „Revue des études byzantines” 1974, 32, 

s. 27–131; 

Georgios Pachymeres, Philosophia (Φιλοσοφíα) V. Commentary in Aristotle's Meteorologica. 

Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν, red. I. Telelis, Athens 2012 (Corpus Philosophorum Medii 

Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina 6); 

Giannouli A., Die beiden byzantinischen Kommentare zum Großen Kanon des Andreas von 

Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie, Wien 2007 (Wiener Byzantinistische 

Studien 26); 

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. 1, przetłumaczył, 

wstępem i objaśnieniami opatrz. K. Estreicher, Warszawa–Kraków 1985; 

Goethes Saemtliche Werke. Band XVII. Naturwissenschaftliche Schriften. Band II, red. G. Ipsen, 

Leipzig ca. 1925; 

Goethes Werke. Weimarer Ausgabe, IV. Abteilung, Bd. 16, 



429 
 

http://www.zeno.org/nid/20004860616, dostęp: 20.09.2019; 

Grec 74, https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc23825r, dostęp: 20.08.2019; 

Grec 923, Joannes Damascenus, https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc24036z, 

dostęp: 20.08.2019; 

Grotowski P.Ł., Aneks. I. Justynian i Hagia Sofia (Aed. 1,1,20–78), w: Prokopiusz z Cezarei, O 

budowlach, przeł., wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrz. P.Ł. Grotowski, Warszawa 

2006, s. 271–278 (Biblioteka Antyczna), [Na świątynię świętego męczennika Polieukta]; 

Hegel G.W.F., Vorlesungen über die Ästhetik III. Das System der einzelnen Künste III. Die 

romantischen Künste I. Die Malerei 2. Besondere Bestimmtheit der Malerei. c. Die künstlerische 

Konzeption, Komposition und Charakterisierung, https://www.textlog.de/5784.html, dostęp: 

20.09.2019; 

Heraclius, Von den Farben und Künsten der Römer, red. A. Ilg, Wien 1873; 

Hermogenes, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia 

retoryczne i ich modelowe opracowanie, oprac., przekład i komentarz H. Podbielski, Lublin 

2013, s. 147–169 (Źródła i Monografie 402); 

Hermogenis opera, red. H. Rabe, Leipzig 1913; 

Herodotus, The Persian Wars, t. 1, 2, red. A.D. Godley, Cambridge, Mass. 1920–1921 (Loeb 

Classical Library 117, 118); 

Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia, t. 1, red. W. Schmidt, Leipzig 1899; 

Hesiodi opera, red. F. Solmsen, Oxford 1970; 

Hesychii Alexandrini Lexicon. Volumen IV. Tau–Omega, red. K. Latte, P.A. Hansen, I.C. 

Cunningham, Berlin 2009 (Sammlung Griechischer und Lateinischer Grammatiker 11–4); 

Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, red. I. Bekker, Bonn 1849 (Corpus 

Scriptorum Historiae Byzantinae 32); 

Homeri Ilias, t. 2, red. T.W. Allen, Oxford 1931 (Oxford Classical Texts); 

Homeri Ilias, t. 3, red. T.W. Allen, Oxford 1931 (Oxford Classical Texts); 

Homeri Odyssea, red. P. von der Mühll, Basel 1962; 

Homeri opera, t. 2, red. D.B. Monro, T.W. Allen, Oxford 1917 (Oxford Classical Texts); 

Homer, Odyseja, przeł. i oprac. J. Parandowski, Warszawa 1998 (Biblioteka Antyczna); 

Il commentario liturgico di S. Germano patriarca Constantinopolitano e versiona latina di 

Anastasio Bibliotecario, red. N. Borgia, Grottaferrata 1912 (Studi Liturgici 1); 



430 
 

Ioannis Antiocheni fragmenta ex Historia chronica, red. U. Roberto, Berlin 2005 (Texte und 

Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 154); 

Ioannis Malalae chronographia, red. I. Thurn, Berlin–New York 2000 (Corpus Fontium 

Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 35); 

Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, t. 1, red. J.A.H. Tittmann, Leipzig 

1808 (repr. Amsterdam 1967); 

Joannis Euchaitorum Metropolitae quae in codice Vaticano Graeco 676 supersunt, red. P. de 

Lagarde, Göttingen 1882 (Abhandlungen der Historisch-Philologische Classe der Königlichen 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 28); 

Johann Wolfgang von Goethe, Berliner Ausgabe. Poetische Werke [Band 1–16], Band 16, Berlin 

1960 ff, S. 133–171, http://www.zeno.org/nid/20004860012, dostęp: 20.09.2019; 

Księga eparcha, przekład i koment. A. Kotłowska, wstęp K. Ilski, Poznań 2010 (Rhomaioi 3); 

La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, red. M.-F. Auzépy, Aldershot 1997 (Birmingham 

Byzantine and Ottoman Monographs 3); 

Le livre des cérémonies, t. 1, red. A. Vogt, Paris 1935 (Les Belles Lettres); 

Leon Battista Alberti, De pictura, red. C. Grayson, Bari 1980; 

Leon Battista Alberti, Della pittura, red. H. Janitschek, Wien 1877 (Quellenschriften für 

Kunstgeschichte 11); 

Leone Battista Alberti, O malarstwie, oprac. M. Rzepińska, przeł. L. Winniczuk, Wrocław–

Warszawa–Kraków 1963 (Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki 13); 

Leonis VI Sapientis Imperatoris Byzantini Homiliae, red. Th. Antonopoulou, Turnhout 2008 

(Corpus Christianorum. Series Graeca 63); 

Le opere di Giorgio Vasari, pittore e architetto Aretino, t. 1, przedmowa G. Masselli, Firenze 

1832–1838; 

Les alchimistes grecs. Tome 1. Papyrus de Leyde. Papyrus de Stockholm. Recettes, red. R. 

Halleux, Paris 1981 (Les Belles Lettres 281); 

Les alchimistes grecs. Tome 9. Recettes alchimiques (Par. Gr. 2419; Holkhamicus 109). Cosmas 

le hiéromoine Chrysopée, red. A. Colinet, Paris 2010 (Les Belles Lettres 475); 

Les lapidaires de l'antiquité et du Moyen Âge, t. 2.1, red. C.É. Ruelle, Paris 1898; 

Liudprand de Crémone, Œuvres, red. F. Bougard, Paris 2015 (Sources d'histoire médiévale 41); 

Lucian, Phalaris. Hippias or The Bath. Dionysus. Heracles. Amber or The Swans. The Fly. 

Nigrinus. Demonax. The Hall. My Native Land. Octogenarians. A True Story. Slander. The 



431 
 

Consonants at Law. The Carousal (Symposium) or The Lapiths, t. 1, red. A.M. Harmon, 

Cambridge, Mass. 1913 (Loeb Classical Library 14); 

Lyra Graeca, t. 1, red. J.M. Edmonds, Cambridge, Mass. 1952 (Loeb Classical Library, 142); 

Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom Berge Athos, von Mitgliedern der 

Orthodoxen Priesterkongregation vom Hl. Demetrios von Thessalonike, nach der Deutschen 

Übersetzung von Godehard Schäfer (Trier, 1855), red. Slavischen Institut, München 1960; 

Mango C., The Art of the Byzantine Empire 312–1453, Toronto-Buffalo-London 1986 (Medieval 

Academy Reprints for Teaching 16), (1 wyd. Engelwood Cliffs 1972); 

Mango C., Parker J., A Twelfth-Century Description of St. Sophia, „Dumbarton Oaks Papers” 

1960, 14, s. 233–245; 

Manuelis Philae Carmina, t. 2, red. E. Miller, Paris 1857; 

Manuscrit Grec 2327, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723905w?rk=21459;2, 

dostęp: 16.01.2019; 

Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. 

Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 2013; 

Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti, red. R. Cantarella, Florence 1931; 

Maximus Confessor, The Church’s Mystagogy, w: Maximus Confessor, Selected Writings, przeł. 

G.C. Berthold, wstęp. J. Pelikan, przedmowa I.-H. Dalmais, New York 1985, s. 183–225 (The 

Classics of Western Spirituality); 

Medieval and Renaissance Treatises on the Arts of Painting, red. M.Ph. Merrifield, Mineola 

2010, 195 (I wyd. London 1849); 

Meyers Konversations-Lexikon, t. 7, Leipzig 1888–1889, s. 488, 

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=106974, 

dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]; 

Michaelis Pselli philosophica minora, t. 1, red. J.M. Duffy, Leipzig 1992; 

Michaelis Pselli philosophica minora, t. 2, red. D.J. O'Meara, Leipzig 1989; 

Michael Psellus, De omnifaria doctrina, red. L.G. Westerink, Nijmegen 1948; 

Michael Psellus, Épître sur la Chrysopée, opuscules et extraits sur l'alchimie, la météorologie 

et la demonologie. VI., red. J. Bidez, Bruxelles 1928 [Catalogue des manuscrits alchimiques 

grecs]; 



432 
 

Michał Psellos, Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976–1077), przeł., wstępem 

i koment. opatrz. O. Jurewicz, Wrocław 1985 (Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej 

26); 

Michele Psello, La crisopea. Ovvero come fabbricazione l’oro, red. F. Albini, Genova 1988; 

Michel Psellos, Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–1077), t. 2, red. É. 

Renauld, Paris 1928 (Les Belles Lettres 16), (repr. Paris 1967); 

Mikołaj z Myry, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia 

retoryczne i ich modelowe opracowanie, oprac., przekład i komentarz H. Podbielski, Lublin 

2013, s. 237–287 (Źródła i Monografie 402); 

Muratori L.A., Dissertatio XXIV. De artibus Italicorum, w: Antiquitates Italicae medii aevi, sive, 

dissertationes de moribus, ritibus, religione, regimine, magistratibus, legibus, studiis literarum, 

artibus. aliisque faciem, t. 2, red. ten sam, Milano 1739, s. 365–396; 

M. Valerii Martialis Epigrammaton libri, red. W. Heraeus, Leipzig 1925; 

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wybrał i oprac. J. 

Białostocki, Warszawa 1978 (Historia Doktryn Artystycznych. Wybór tekstów 1.1); 

Niceforo Basilace, Progimnasmi e monodie, red. A. Pignani, Napoli 1983, s. 71–232 (Byzantina 

et neo-hellenica neapolitana 10); 

Nicetae Choniatae historia, pars prior, red. J. van Dieten, Berlin 1975 (Corpus Fontium 

Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 11.1); 

Nicola Callicle, Carmi, red. R. Romano, Napoli 1980 (Byzantina et neo-hellenica neapolitana 8); 

Nicolai progymnasmata, red. J. Felten, Leipzig 1913 (Rhetores Graeci 11); 

Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History. Text, Translation and Commentary, 

red. C.A. Mango, Washington 1990, 86.2–8 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series 

Washingtonensis 13); 

Nikolaos Mesarites, Die Palastrevolution des Johannes Komnenos, red. A. Heisenberg, 

Würzburg 1907 (Programm des K. Alten Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1906–

1907); 

Novum Testamentum Graece, red. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 2012 (wyd. XXVIII); 

Olympiodori in Aristotelis meteora commentaria, red. G. Stuve, Berlin 1900 (Commentaria in 

Aristotelem Graeca 12.2); 

Origène, Contre Celse, t. 1, red. M. Borret, Paris 1967 (Sources chrétiennes 132); 



433 
 

P. Papini Statius, Thebais et Achilleis, red. H.W. Garrod, Oxford 1905 (Scriptorum classicorum 

bibliotheca Oxoniensis); 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 35, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866, 

[Gregorius Nazianzenus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 31, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 [Basilius 

Caesariensis]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 36, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866, 

[Gregorius Nazianzenus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 43, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 

[Epiphanius, Homilia in laudes Mariae deiparae]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 46, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 

[Gregorius Nyssenus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 49, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 [Joannes 

Chrysostomus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 61, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 [Joannes 

Chrysostomus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 95, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866, [Joannes 

Damascenus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 96, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866, [Joannes 

Damascenus]; 

Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 156, red. J.-P. Migne, Paris 1857–1866 [Manuel 

Chrysoloras]; 

Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae, Descriptio Ambonis, red. C. de Stefani, Berlin–

New York 2010; 

Paweł Silencjariusz, Iluminacja kopuły kościoła Mądrości Bożej, przeł. A. Szastyńska-Siemion, 

w: Muza chrześcijańska. Poezja grecka od II do XV wieku, wstęp, wybór, red. M. Starowieyski, 

Kraków 2014, s. 177–178 (Ojcowie Żywi 19), (I wyd. Kraków 1995); 

Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque, t. 3, red. M. Wellmann, Berolini 

1914; 

Pellizzari A., I trattati attorno le arti figurative in Italia e nella Pensiola Iberica dall' antichita 

classica al rinascimento e al secolo XVIII, Napoli 1915; 



434 
 

Phillipps T., Letter from Sir Thomas Phillipps, Bart., F.R.S., F.S.A., Addressed to Albert Way 

Communicating a Transcript of a MS. Treatise on the Preparation of Pigments, and on Various 

Processes of the Decorative Arts Practised during the Middle Ages, Written in the Twelfth 

Century, and Entitled “Mappæ Clavicula”, „Archaeologia: or, Miscellaneous Tracts Relating to 

Antiquity” 1847, 32, s. 183–244; 

Philostrati maioris imagines, red. O. Benndorf, K. Schenkl, Leipzig 1893; 

Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, t. 6.2, red. B. Laourdas, L.G. 

Westerink, Leipzig 1988; 

Photius, Bibliothèque, tome I. Codices 1–83, red. R. Henry, Paris 1959 (Les Belles Lettres 137); 

Photius, Bibliothèque, tome VII. Codices 246–256, red. R. Henry, Paris 1974 (Les Belles Lettres 

229); 

Pieśń o katedrze Edeskiej, przeł. W. Kania, w: Muza chrześcijańskiego Wschodu, red. i oprac. 

M. Starowieyski, Kraków 2008, s. 296–298 (I wyd. Kraków 1985); 

Pliniusz, Historia naturalna. Wybór, t. 2, wstęp, przekład i koment. I. Zawadzka, T. Zawadzki, 

wstęp, rozdz. VI, L. Hajdukiewicz, Wrocław 2004 (I wyd. Wrocław 1961); 

Pliny the Elder, Natural History. Books 24–27, t. 7, red. W.H.S. Jones, A.C. Andrews, Cambridge, 

Mass. 1956 (Loeb Classical Library 393); 

Pliny the Elder, Natural History. Books 33–35, t. 9, red. H. Rackham, Cambridge, Mass. 1952 

(Loeb Classical Library 394); 

Pliny the Elder, Natural History. Books 36–37, t. 10, red. D.E. Eichholz, Cambridge, Mass. 1962 

(Loeb Classical Library 419); 

Plotini opera. Tomus I. Porphyrii vita Plotini et enneades I–III, red. P. Henry, H.-R. Schwyzer, 

Leiden 1951 (Museum Lessianum. Series philosophica 33); 

Plotini opera. Tomus II. Enneades IV–V, red. P. Henry, H.-R. Schwyzer, Leiden 1959 (Museum 

Lessianum. Series philosophica 34); 

Plotyn, Enneady I–III, przeł. i wstępem poprzedził A. Krokiewicz, Warszawa 2000 (Biblioteka 

Filozofii Klasycznej), (I wyd. Warszawa 1959); 

Plotyn, Enneady IV–V, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2001 (Biblioteka Filozofii Klasycznej), (I 

wyd. Warszawa 1959); 

Plutarchi moralia, red. J. Mau, t. 5.2.1, Leipzig 1971; 

Potocki S.K., O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski. Część III, oprac. J.A. Ostrowski, J. 

Śliwa, Warszawa–Kraków 1992; 



435 
 

Procopii Caesarensis opera omnia. De bellis libri, t. 2, red. J. Haury, skorygował. G. Wirth, 

Leipzig 1963; 

Procopii Caesarensis opera omnia. Historia qvae dicitvr arcana, t. 3, red. J. Haury, skorygował. 

G. Wirth, Leipzig 1963; 

Procopii Caesarensis opera omnia. De aedificiis, t. 4, red. J. Haury, skorygował G. Wirth, Leipzig 

1964; 

Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przeł., wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrz. P.Ł. 

Grotowski, Warszawa 2006 (Biblioteka Antyczna); 

Prudentius, Against Symmachus 2. Crowns of Martyrdom. Scenes From History. Epilogue, red. 

H.J. Thomson, Cambridge, Mass. 1953 (Loeb Classical Library 398); 

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, przeł. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, 

Kraków 2005 (wyd. II, poprawione); 

Pseudo-Kodinos, Traité des offices, red. J. Verpeaux, Paris 1966 (Le Monde Byzantin 1); 

P. Vergilius Maro, Aeneis, red. G. Biagio Conte, Berlin–New York 2005; 

Rhetores Graeci, t. 1, red. C. Walz, Stuttgart 1832; 

Rhetores Graeci, t. 2, red. L. Spengel, Leipzig 1854; 

Runge Ph.O., Hinterlassene Schriften, t. 2, Hamburg 1841; 

Scholia in Lucianum, red. H. Rabe, Leipzig 1906; 

Seneca, Epistles 66–92, t. 2, red. R.M. Gummere, Cambridge, Mass. 1920 (Loeb Classical 

Library 76); 

Septuaginta. Editio altera, red. A. Rahlfs, R. Hanhart, Stuttgart 2006; 

Sinesio di Cirene, Inni, red. A. Dell'Era, Roma 1968; 

Smith C.S., Hawthorne J.G., “Mappae Clavicula”. A Little Key to the World of Medieval 

Techniques, „Transactions of the American Philosophical Society” 1974, 64, 4, s. 1–128; 

Snipes K., An Unedited Treatise of Michael Psellos on the Iconography of Angels and on the 

Religious Festivals Celebrated on Each Day of the Week, w: Gonimos. Neoplatonic and 

Byzantine Studies. Presented to L.G. Westerink at 75, red. J. Duffy, J. Peradotto, Buffalo 1988, 

s. 189–205; 

Statius, Silvae, red. D.R. Shackleton Bailey, skorygował Ch.A. Parrott, Cambridge, Mass. 2015 

(Loeb Classical Library 206); 

Strabo, Geography, t. 2, red. H.L. Jones, Cambridge, Mass. 1923 (Loeb Classical Library 50); 

Suda On Line. Byzantine Lexicography, http://www.stoa.org/sol/, dostęp: 25.02.2019; 



436 
 

Stawicki S., Papirusy Tebańskie. Antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych, Wrocław 

1987 (Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki 26); 

Sussex Centre for Byzantine Cultural History, http://www.sussex.ac.uk/byzantine/, dostęp: 

26.06.2019; 

Temistiusz, Parafraza „O duszy” Arystotelesa, tłum., wprowadzenie i koment. M.A. Komsta, 

Lublin 2015 (Teksty–Przekłady–Komentarze 3); 

Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula. I inne średniowieczne zbiory przepisów o 

sztukach rozmaitych, przekład i oprac. S. Kobielus, Kraków 2009 (wyd. 2 rozszerzone, wyd. 1: 

Kraków 1998); 

Teon z Aleksandrii, Wstępne ćwiczenia retoryczne, w: Progymnasmata. Greckie ćwiczenia 

retoryczne i ich modelowe opracowanie, oprac., przekład i komentarz H. Podbielski, Lublin 

2013, 43–135 (Źródła i Monografie 402); 

The Acts of the Christian Martyrs, red. H. Musurillo, Oxford 1972; 

The Greek Translation of Leonardo da Vinci’s “Trattato della pittura” by Panagiotis Doxaras. 

The Athenian Codex (1724), wstęp Ch. Damianaki, Roma 2003 (Mnemosine. Studi e Testi. Testi 

1); 

The Homeric Hymns, red. T.W. Allen, W.R. Halliday, E.E. Sikes, Oxford 1936; 

The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, tłum., wstęp i koment. C. Mango, 

Cambridge, Mass. 1958; 

Themistii in libros Aristotelis de anima paraphrasis, red. R. Heinze, Berlin 1899 (Commentaria 

in Aristotelem Graeca 5.3); 

Theodore Metochites’ Poems to ‘Himself’, red. J. Featherstone, Vienna 2000 (Byzantina 

Vindobonensia 23); 

Theodoros Prodromos, Historische Gedichte, red. W. Hörandner, Wien 1974 (Wiener 

Byzantinistische Studien 11); 

Theophanis chronographia, t. 1, red. C. de Boor, Leipzig 1883; 

Theophilus, On divers arts. The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glassmaking and 

Metalwork, red. J.G. Hawthorne, C.S. Smith, New York 2015 (reprint wyd. 1979; 1 wyd. New 

York 1963); 

Theophilus, The Various Arts. De diversis artibus, red. C. R Dodwell, Oxford 1986 (Oxford 

Medieval Texts); 

Théophraste, Les pierres, red. S. Amigues, Paris 2018 (Les Belles Lettres 539); 



437 
 

The “Painter's manual” of Dionysius of Fourna. An English translation with commentary of cod. 

gr. 708 in the Saltykov-Shchedrin State Public Library, Leningrad, red. P. Hetherington, 

Redonodo Beach 1981 (I wyd. London 1974); 

The Progymnasmata of Ioannes Geometres, red. A.R. Littlewood, Amsterdam 1972; 

The Rhetorical Exercises of Nikephoros Basilakes. “Progymnasmata” from Twelfth-Century 

Byzantium, red. i tłum. J. Beneker, C.A. Gibson, Cambridge, Mass. – London 2016 (Dumbarton 

Oaks Medieval Library 43); 

The Schedula diversarum artium – a Digital Critical Edition, http://schedula.uni-

koeln.de/index.shtml, dostęp: 25.02.2019; 

Thompson D.V., “The De Clarea” or So-Called Anonymous Bernensis, „Technical Studies in the 

Field of Fine Arts” 1932, 1, s. 8–19, 69–81; 

T. Lucretius Carus, De rerum natura. Libri sex, red. J. Martin, Leipzig 1969; 

Versus Iambici, red. M. Gigante, Palermo 1964 (Testi e Monumenti 10); 

Vitruvius, On Architecture. Volume II. Books 6-10, tłum. F. Granger, Cambridge, Mass. 1934, 

(Loeb Classical Library 280); 

Vitruvius Pollio, De architectura, red. F. Krohn, Leipzig 1912; 

Voicu S.J., Une homélie pseudo-chrysostomienne pour la Noël, „Byzantion” 1973, 43, s. 486–

494; 

Winckelmann J.J., Geschichte der Kunst des Altertums, red. W. Senff, Weimar 1964; 

Wolters J., Der Traktat „Über die edle und hochberühmte Goldschmiedekunst” (11. Jh.), „Das 

Münster” 2004, 57, 3, s. 162–181; 

Wolters J., Der byzantinische Traktat „Über die edle und hochberühmte Goldschmiedekunst 

aus dem 11. Jahrhunder, w: Schatzkunst am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-

Tragaltar und sein Umkreis, red. Ch. Stiegemann, H. Westermann-Angerhausen, München 

2006, s. 259–283 [druga, skorygowana wersja przekładu]; 

Wolters J., On the Noble and Illustrious Art of the Goldsmith. An 11th-Century Text, „The 

Journal of the Historical Metallurgy Society” 2006, 40, 1, s. 69–87; 

 

Βαφειάδης Κ.Μ., Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο. Η μαρτυρία του κώδικος Ι.Μ. 

Παντελεήμονος 259, Αθήνα 2017; 

Βησσαρίωνος ἐγκώμιον εἰς Τραπεζοῦντα, red. Σ. Λάμπρος, Ἀθήνα 2000 (I wyd. „Νέος 

Ἑλληνομνήμων” 1916, 13); 



438 
 

Διονύσιος εκ Φουρνά, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, red. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 

Πετρούπολη 1909 (I wyd. Πετρούπολη 1900); 

Ἑρμηνεία Κανόνων τῶν δώδεκα Δεσποτικῶν Ἑορτῶν, w: Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου 

Συγγράμματα, t. 5, red. Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Πάφος 2005, s. 71–233; 

Ιωάννης Γεωμέτρης, Ιαμβικά Ποιήματα. Κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια, red. Μ. 

Τωμαδάκη, Θεσσαλονίκη 2014 [dysertacja doktorska]; 

Λάμπρος Σ., Ὁ Μαρκιανός κώδιξ 524, „Νέος Ἑλληνομνήμων” 1911, 8.2, 123–192; 

Παναγιώτης Δοξαράς, Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' (1726), red. Σ.Π. Λάμπρος, 

Ἀθῆναι 1871; 

Πανηγυρική Αʹ, red. Θ.Ξ. Γιάγκου, Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, w: Ἁγίου Νεοφύτου 

τοῦ Ἐγκλείστου Συγγράμματα, t. 3, red. Ι.Δ. Καραβιδόπουλος, Χ.Κ. Οικονόμου, Δ.Γ. Τσάμης, 

Πάφος 1999, s. 111–542; 

Στίχοι Κωνσταντίνου ἀσηκρίτη τοῦ Ῥοδίου, red. I. Vassis, w: Constantine of Rhodes, On 

Constantinople and the Church of the Holy Apostles, red. L. James, Farnham 2012, s. 18–84; 

Φωτιου Ὁμιλίαι, red. Β. Λαούρδας, Θεσσαλονίκη 1959 (Ελληνικά Περιοδικόν Σύγγραμμα 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Παράρτημα 12); 

 

Дионисий Фурноаграфиот, Ерминия или наставление в живописном искусстве, 

составленное иермонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701–1733, 

„Труды Киевской Духовной академии” 1868, przeł. П. Успенский, nr 2 s. 269–315; nr 3. s. 

526–570;nr 6. s. 494–563; nr 12. s. 355–445; 

Медић М., Стари сликарски приручници II, Београд, 2002; 

Медић М., Стари сликарски приручници III, Београд, 2005; 

Мутафов Е., Панайотис Доксарас “За живописта”. Ерминия за различните верници – 

превод от гръцки език и коментар, „Паметници. Реставрация. Музеи” 2004, 2, s. 9–18; 

Петров Н.И., Типик о церковном и настенном письме епископа Нектария из сербского 

града Велеса 1599 года, и значение его в истории русской иконописи, „Записки 

Императорского Русского Археологического Общества” 1899, 11, 1–2, 1–52; 

Порфирий Успенский, Ерминия или наставление в живописном искусстве, написанное 

неизвестно кем вскоре после 1566 года, „Труды Киевской Духовной Академии” 1867, 3, 

s. 139–192; 



439 
 

Шаренков А., Старинни трактати по технология и техника на живописта, t. 1, София 

1988; 

 

OPRACOWANIA 

Acheimastou-Potamianou M., Icons of the Byzantine Museum of Ahtens, przeł. D. Hardy, 

Athens 1998; 

Alevizou D.-Ch., Subversive Evidence Regarding the Birth of Neohellenic Painting, „Inferno. 

Journal of Art History” 2004, 9, s. 1–6; 

Alexander P.J., Hypatius of Ephesus. A Note on Image Worship in the Sixth Century, „The 

Harvard Theological Review” 1952, 45, 3, s. 177–184; 

Andaloro M., Anselmi E., D’Angelo C., Le vicende e l’attività del cantiere musivo, w: Mosaici 

medievali a Roma attraverso il restauro dell’ICR 1991–2004, red. M. Andaloro, C. D’Angelo, 

Roma 2017, s. 23–33; 

Anderson J.C., Dioscurides, “De materia medica”, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early 

Christian Art, Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 205–206, nr 179; 

Anderson J.C., On the Nature of the Theodore Psalter, „The Art Bulletin” 1988, 70, 4, s. 550–

568; 

Anderson J.C., Staurotheke, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle 

Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 78–79, nr 37; 

Anderson J.C., The Theodore Psalter, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle 

Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 98–99, nr 53; 

Anderson J.C., Homilies on Life of the Virgin by James the Monk, w: The Glory of Byzantium. 

Art. And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, 

New York 1997, s. 107–109, nr 62; 

Anderson J.C., Eudokia Makrembolitissa’s Orthodox Miscellany. Cod. Paris. gr. 922, „Δελτίον 

της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2008, 29, 4, s. 17–22; 

Andreopoulos A., The Mosaic of the Transfiguration in St. Catherine’s Monastery on Mount 

Sinai. A Discussion of Its Origins, „Byzantion” 2002, 72, 1, s. 9–41; 

Andrews J.M., The Book of Job, w: A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts, red. V. 

Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 236–245 (Brill’s Companions to the Byzantine World 2); 



440 
 

Arbeiter A., Centcelles. Puntualizaciones relativas al estado actual del debate, w: Centcelles el 

monumento tardorromano. Iconografía y arquitectura, red. J. Arce, Roma 2002, s. 1–9 

(Bibliotheca Italica 25); 

Asinou across Time. Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus, 

red. A. Weyl Carr, A. Nicolaïdès, Washington 2012 (Dumbarton Oaks Studies 43); 

Asutay-Effenberger N., “Muchrutas”. Der seldschukische Schaupavillion im Grossen Palast von 

Konstantinopel, „Byzantion” 2004, 74, s. 313–324; 

Atïk Ş., Three Byzantine Gold-Glass Pieces, w: Annales du 18e Congrès de l’Association 

Internationale pour l’Histoire du Verre, red. D. Ignatiadou, A. Antonaras, Thessaloniki 2009, s. 

309–314; 

Auf goldenem Grund – Italienische Malerei zwischen gotischer Tradition und dem Aufbruch zur 

Renaissance, red. J. Kräftner, A. Hanzl, Wien 2009; 

Awierincew S., Złoto w systemie symboli kultury wczesnobizantyjskiej, w: S. Awierincew, Na 

skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej, przeł. i opatrz. 

wstępem oraz notami biograficznymi D. Ulicka, Warszawa 1988, s. 175–201 (I wyd. С.С. 

Аверинцев, Золото в системе символов ранневизантийской культуры, w: Византия, 

южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. Сборник 

статей в честь В.Н. Лазарева, ред. В.Н. Гращенков, Москва 1973, s. 43–52; przedruk: С.С. 

Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы, Санкт-Петербург 2004, s. 404–

425); 

Bakirtzis Ch., Rotunda, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. Bakirtzis, przeł. A. 

Doumas, Athens 2012, s. 51–117; 

Bakirtzis Ch., Saint Demetrios, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. Bakirtzis, przeł. A. 

Doumas, Athens 2012, s. 128–179; 

Bakirtzis Ch., The Mosaics of the Basilica of St Demetrios, w: The Mosaics of Thessaloniki 

Revisited. Papers from the 2014 Symposium at the Courtauld Institute of Art, red. A. Eastmond, 

M. Hatzaki, Athens 2017, s. 91–101; 

Bakirtzis Ch., Mastora P., Are The Mosaics in the Rotunda into Thessaloniki Linked to Its 

Conversion to a Christian Church?, „Ниш и Византија” 2011, 9, s. 33–46; 

Bakirtzis Ch., Mestora P., Ou sont-elles passées, les tesselles en verre et or? Le cas de l'église 

des Saints-Apôtres de Thessalonique, w: Marmoribus vestita. Miscellanea in onore di Federico 



441 
 

Guidobaldi, t. 1, red. O. Brandt, Ph. Pergola, Watykan 2011, s. 55–66 (Studi di antichità 

cristiana 63); 

Baldwin B., Images of Christ and Byzantine Beliefs, „Aevum” 1984, 58, 2, s. 144–148; 

Ball J., The Group Portrait in the Lincoln typicon. Identity and Social Structure in a Fourteenth-

Century Convent, „Journal of Medieval Monastic Studies” 2016, 5, s. 139–164; 

Barag D., Alexandrian and Judaean Glass in the Price Edict of Diocletian, „Journal of Glass 

Studies” 2005, 47, s. 184–186; 

Barber Ch., Readings in the Theodore Psalter, w: Theodore Psalter E-Facsimile, red. Ch. Barber, 

Champaign 2000, s. 1–33 [CD ROM]; 

Barber Ch., Figure and Likeness. On the Limits of Representation in Byzantine Iconoclasm, 

Princeton 2002; 

Barber Ch., Archangel Michael with Donor Monk, w: Holy Image, Holy Image, Hallowed 

Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 150–151, nr 12; 

Barber Ch., In the Presence of the Text. A Note on Writing, Speaking and Performing in the 

Theodore Psalter, w: Art and Text in Byzantine Culture, red. L. James, Cambridge 2007, s. 83–

99; 

Barber Ch., Out of Sight. Painting and Perception in Fourteenth-Century Byzantium, „Studies 

in Iconography” 2014, 35, s. 107–120; 

Barber Ch., Theories of Art, w: The Cambridge Intellectual History of Byzantium, red. A. 

Kaldellis, N. Siniossoglou, Cambridge 2017, s. 130–140; 

Baroni S., Mappae clavicula e la tradizione in siriaco di Zosimo di Panopoli, w: Mappae 

clavicula. Alle origini dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. 

Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 2013, s. 237–242; 

Baroni S., La lingua dei ricettari e il linguaggio della trattatistica tecnica, „Studi di Memofonte” 

2016, 16, s. 84–89; 

Baroni S., Ricettari. Struttura del testo e retorica, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 90–113; 

Baroni S., Travaglio P., Storia del testo e criteri di edizione, w: Mappae clavicula. Alle origini 

dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, 

Saonara 2013, s. 27–53; 

Baroni S., Travaglio P., Considerazioni e proposte per una metodologia di analisi dei ricettari di 

tecniche dell’arte e dell’artigianato. Note per una lettura e interpretazione, „Studi di 

Memofonte” 2016, 16, s. 25–83; 



442 
 

Baroni S., Travaglio P., Mnemotecnica e aspetti di oralità nei ricettari di tecniche dell’arte e 

dell’artigianato, „Studi di Memofonte” 2016, 16, s. 114–129; 

Barry F., Walking on Water. Cosmic Floors in Antiquity and the Middle Ages, „The Art Bulletin” 

2007, 89, 4, s. 627–656; 

Barry F., The House of the Rising Sun. Luminosity and Sacrality from Domus to Ecclesia, w: 

Hierotopy of Light and Fire in the Culture of the Byzantine World, red. A.M. Lidov, Moscow 

2013, s. 82–104; 

Bartoli M., Cousi V., Felici F., Il mosaico parietale del ninfeo di Lucullo sotto il palazzo nuovo 

della Bibliotheca Hertziana a Roma nuove acquisizioni e progetto do restauro, w: Atti del XIV 

colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Spoleto, 

Febbraio 7–9, 2008), red. C. Angelelli, Tivoli 2009, s. 509–520; 

Bartoli M., Felici F., Santopadre P., Verità M., Il mosaico parietale del ninfeo sotto il Palazzo 

Nuovo della Bibliotheca Hertziana a Roma. Le nuove acquisizioni, „Bollettino ICR Nuova Serie” 

2013, 26, s. 3–27; 

Bartoli M., Felici F., Santopadre P., Verità M., Il mosaico parietale del ninfeo sotto il Palazzo 

Nuovo della Bibliotheca Hertziana a Roma. Le nuove acquisizioni, „Bollettino di archeologia on 

line” 2015, 6, 2–3–4, s. 211–236; 

Bartsch Sh., Elsner J., Introduction. Eight Ways of Looking at an Ekphrasis, „Classical Philology” 

2007, 102, 1, s. I–VI; 

Baynes N.H., The Icons before Iconoclasm, „The Harvard Theological Review” 1951, 44, 2, zwł. 

s. 93–106; 

Beckwith J., Byzantium. Gold and Light, w: Light from Aten to Laser, red. Th.B. Hess, J. Ashbery, 

New York 1969, s. 44–57 (Art News Annual 35); 

Beckwith J., Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1986 (The Pelican History of 

Art), (I wyd. Harmondsworth 1970); 

Beer E.J., Marginalien zum Thema Goldgrund, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 1983, 46, s. 

271–286; 

Bell M., The Vergilius Vaticanus. “Aeneid”, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early 

Christian Art, Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 227, nr 203; 

Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010 (I 

wyd. München 1990); 



443 
 

Belting H., Mango C., Mouriki D., The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos 

(Fethiye Camii) at Istanbul, Washington 1978 (Dumbarton Oaks Studies 15). 

Benedetti L., Ricette bizantine del XII secolo per tinture e inchiostri, „Aevum” 2014, 88, 2, s. 

443–454; 

Bénazeth D., Copper-Alloy “polykandelon”, w: Everyday Life in Byzantium, red. D. Papanikola-

Bakirtzi, red. tłum. D. Hardy, Athens 2002, s. 283, nr 296 [katalog wystawy Byzantine Hours. 

Works and Days in Byzantium, Thessaloniki, White Tower, October 2001–January 2002]; 

Bentchev I., Dionysios ek Phurna, w: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller 

Zeiten und Völker, t. 27, red. A. Beyer, B. Savoy, W. Tegethoff, München–Leipzig 2000, s. 516–

518; 

Bentchev I., Griechische und bulgarische Malerbücher. Technologie , in den griechischen und 

bulgarischen Malerbüchern des 16.–19. Jahrhunderts: Nektarij, Anonymus I und II, Dionysios 

von Phourna, Georgi Damjanov, Panagiotes Doxaras, Christofor Žefarovič, Zacharij Petrovič, 

Christo Jovevič, Cod. D. slavo 39, Dičo Zograf, Zacharij Zograf, Recklinghausen 2004; 

Bernabò M., The Miniatures in the Rabbula Gospels. Postscripta to a Recent Book, „Dumbarton 

Oaks Papers” 2014, 68, s. 343–358; 

Berstl H., Das Raumproblem in der altchristlichen Malerei, Bonn–Leipzig 1920; 

Betancourt R., The Icon’s Gold. A Medium of Light, Air, and Space, „West 86th. A Journal of 

Decorative Arts, Design History, and Material Culture” 2016, 23, 2, s. 252–280; 

Betancourt R., Tempted to Touch. Tactility, Ritual, and Mediation in Byzantine Visuality, 

„Speculum” 2016, 91/3, s. 660–689; 

Betancourt R., Why Sight Is Not Touch. Reconsidering the Tactility of Vision in Byzantium, 

„Dumbarton Oaks Papers” 2016, 70, s. 1–24; 

Betancourt R., Sight, Touch, and Imagination in Byzantium, Cambridge 2018; 

Blümle C., Glitzernde Falten Goldgrund und Vorhang in der frühneuzeitlichen Malerei, w: 

Szenen des Vorhangs – Schnittflächen der Künste, red. G. Brandstetter, P. Sibylle, Freiburg im 

Breisgau 2008, s. 45–66; 

Bodonyi J., Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der spätantiken Bildkomposition. 

Ein Beitrag zur Sinndeutung der spätantiken Kunstsprache, Wien 1932 [dysertacja doktorska]; 

Bolman E.S., Late Antique Aesthetics, Chromophobia and the Red Monastery, Sohag, Egypt, 

„Eastern Christian Art” 2006, 3, s. 1–24; 



444 
 

Bolman E.S., Painted Skins. The Illusions and Realities of Architectural Polychromy, Sinai and 

Egypt, w: Approaching the Holy Mountain. Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the 

Sinai, red. Sh.E.J. Gerstel, R.S. Nelson, Turnhout 2010, s. 119–140 (Cursor Mundi 11); 

Bonner G., The Cotton Genesis, „The British Museum Quarterly” 1962, 26, 1/2, s. 22–26; 

Boschetti C., Vitreous Materials in Early Mosaics in Italy. Faience, Egyptian Blue, and Glass, 

„Journal of Glass Studies” 2011, 53, s. 59–91; 

Boschetti C., Leonelli C., Corradi A., The Earliest Wall Mosaics and the Origin of Roman Glass 

in Italy. Archaeological Considerations for an Archaeometric Study, w: Annales du 18e Congrès 

de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, red. D. Ignatiadou, A. Antonaras, 

Thessaloniki 2009, s. 139–144; 

Boschetti C., Nikita K., Veronesi P., Henderson J., Leonelli C., Andreescu-Treadgold I., Glass in 

Mosaic Tesserae. Two Interdisciplinary Research Projects, w: Annales du 18e Congrès de 

l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, red. D. Ignatiadou, A. Antonaras, 

Thessaloniki 2009, s. 145–150; 

Bosselmann-Ruickbie A., Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Untersuchungen zum 

metallenen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinischen Zeit anhand datierter Funde, 

Wiesbaden 2011 (Spätantike–Frühes Christentum–Byzanz 28); 

Bosselmann-Ruickbie A., Das Verhältnis der „Schedula diversarum artium” des Theophilus 

Presbyter zu byzantinischen Goldschmiedearbeiten. Grenzüberschreitende 

Wissensverbreitung im Mittelalter?, w: Zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Die „Schedula 

diversarum artium”, red. A. Speer, Berlin–Boston 2013, s. 333–368 (Miscellanea Mediaevalia 

37); 

Bosselmann-Ruickbie A., Contact between Byzantium and the West from the 9th to the 15th 

Century. Reflections in Goldsmiths' Works and Enamels, w: Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. 

Wege der Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen. 1 Bilder und Dinge, red. F. Daim, 

D. Heher, C. Rapp, Mainz 2018, s. 73–104 (Byzanz zwischen Orient und Okzident 9,1); 

Bouras L., Byzantine Lighting Devices, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1982, 32, 

3, s. 479–491; 

Bouras L., Parani M.G., Lighting in Early Byzantium, Washington 2008 (Dumbarton Oaks 

Byzantine Collection Publications 11); 



445 
 

Boyd S.A., Icon of the Virgin Enthroned between SS. Theodore and George, w: Age of 

Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, 

New York 1979, s. 533–534, nr 478; 

Bradley M., Colour and Meaning in Ancient Rome, Cambridge 2009 (Cambridge Classical 

Studies); 

Brandenburg H., Le prime chiese di Roma IV–VII secolo, przeł. C. Buoite, Milano 2013 

(Monumenta Vaticana Selecta), (I wyd. Milano 2004); 

Braunfels W., Nimbus und Goldgrund, w: W. Braunfels, Nimbus und Goldgrund. Wege zur 

Kunstgeschichte 1949–1975, Mittenwald 1979, s. 9–27 (I wyd. Nimbus und Goldgrund. Zur 

Entwicklung des Heiligenscheins, „Das Münster” 1950, 3, s. 321–334); 

Brenk B., Die ersten Goldmosaiken der christlichen Kunst, „Palette. Deutsche Ausgabe” 1971, 

38, s. 16–25; 

Brenk B., The Apse, the Image and the Icon. An Historical Perspective of the Apse as as Space 

for Images, Wiesbaden 2010 (Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz. Reihe B: Studien und 

Perspektiven 26); 

Brett G., The Mosaic of the Great Palace in Constantinople, „Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes” 1942, 5, s. 34–43; 

Brett G., The Automata in the Byzantine “Throne of Solomon”, „Speculum” 1954, 29, 3, s. 477–

487; 

Brill R.H., Chemical Analyses of Early Glass, Volume 1. The Catalogue, New York 1999; 

Brill R.H., Chemical Analyses of Early Glass, Volume 2. The Tables, New York 1999; 

Brill R.H., Stapleton C.P., Chemical Analyses of Early Glass, Volume 3. The Years 2000–2011. 

Reports, and Essays, New York 2012; 

Brockhaus H., Die Kunst in den Athos-Klöstern, Leipzig 1891; 

Bronze polykandelon (00340), http://www.byzantinemuseum.gr/en/search/?bxm=340, 

dostęp: 26.07.2019; 

Brubaker L., Politics, Patronage, and Art in Ninth-Century Byzantium. The “Homilies” of 

Gregory of Nazianzus in Paris (B.N. gr. 510), „Dumbarton Oaks Papers” 1985, 39, s. 1–13; 

Brubaker L., Perception and Conception. Art, Theory and Culture in Ninth-Century Byzantium, 

„Word & Image” 1989, 5, s. 19–32; 

Brubaker L., Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the 

Homilies of Gregory of Nazianzus, Cambridge 1999; 



446 
 

Brubaker L., The Vienna Dioskorides and Anicia Juliana, w: Byzantine Garden Culture, red. A. 

Littlewood, H. Maguire, J. Wolschke-Bulmahn, Washington 2002, s. 189–214 (Dumbarton 

Oaks Research Library and Collection); 

Brubaker L., Text and Picture in Manuscripts. What’s Rhetoric Got to Do with It?, w: Rhetoric 

in Byzantium. Papers from the Thirty-Fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter 

College, University of Oxford, March 2001, red. E.M. Jeffreys, Aldershot–Burlington 2003, s. 

255–272 (Society for the Promotion of Byzantine Studies. Publications 11); 

Brubaker L., Talking about the Great Church. Ekphrasis and the “Narration on Hagia Sophia”, 

„Byzantinoslavica” 2011, 3, s. 80–87; 

Brubaker L., Gifts and Prayers. The Visualization of Gift-Giving in Byzantium and the Mosaics 

at Hagia Sophia, w: The Languages of Gift in the Early Middle Ages, red. W. Davies, P. Fouracre, 

Cambridge 2012, s. 33–61; 

Brubaker L., The Homilies of Gregory of Nazianzus, w: A Companion to Byzantine Illustrated 

Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 351–365 (Brill’s Companions to the 

Byzantine World 2); 

Brubaker L., Haldon J., Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680–850). The Sources. An 

Annotated Survey, Aldershot–Burlington 2001 (Birmingham Byzantine and Ottoman 

Monographs 7); 

Brun G., I codici testimoni di Mappae clavicula, w: Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia 

in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 2013, 

s. 201–218; 

Brun G., De coloribus. New Perspectives on a Series of Recipes for Making Pigments within the 

Compositiones lucenses Tradition, „Cultura e Scienza del Colore – Color culture and science. 

Rivista dell’associazione Italiana Colore” 2015, 3, s. 51–55; 

Brun G., The Transmission and Circulation of Practical Knowledge on Art and Architecture in 

the Middle Ages. The Case of “Compositiones lucenses” Tradition and its Connection to 

Vitruvius’ “De architectura”, Milano 2015, http://hdl.handle.net/10589/102810, dostęp: 

25.02.2019 [dysertacja doktorska]; 

Brun G., Le arti pratiche e la cultura letteraria medievale. Questioni aperte e prospettive di 

ricerca sulla circolazione di trattati tecnici nel medioevo occidentale, w: Medioevo in 

fomazione. Studi storici e multidisciplinarità, red. A. Luongo, M. Paperini, Livorno 2015, s. 172–

180 (Confronti 8); 



447 
 

Brun G., Transmission and Circulation of Written Knowledge on Art in the Middle Ages. The 

Case of the “Compositiones lucenses”. Tradition and the Connection with Vitruvius’ “De 

architectura”, „Medioevo Europeo” 2017, 1, 1, s. 18–31; 

Brzozowski J., Goldgrund. Die historische Entwicklung des Goldgrundes in der niederländischen 

Tafelmalerei zu einer gemalten Lichterscheinung vom 14. bis zum 15. Jahrhundert, Bochum 

2006; 

Buchthal H., The Miniatures of the Paris Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting, London 

1938 (repr. London 1968); 

Buchthal H., The Exaltation of David, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1974, 

37, s. 330–333; 

Bukhman S., Iconostasis Doors with the Annunciation and the Four Evangelists, w: Byzantium. 

Faith and Power (1261–1557), red. H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 127–128, nr 63; 

Bulatkin E.W., The Spanish Word 'Matiz'. Its Origin and Semantic Evolution in the Technical 

Vocabulary of Medieval Painters, „Traditio” 1954, 10, s. 459– 527; 

Bunim M.Sch., Space in Medieval Painting and the Forerunners of Perspective, New York 1940; 

Burckhardt J., Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien. Das Altarbild. Das Porträt in der 

Malerei. Die Sammler, Basel 1898; 

Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums, red. A. Bank, przeł. L. Sorokina, Leningrad 

1985; 

Caba Vandellós O., El mosaico de Centcelles y la evolución del ciclo estacional clásico en 

contextos cristianos, „Pyrenae” 2016, 47, 2, s. 65–94; 

Cameron Av., Notes on the Sophiae, the Sophianae and the Harbour of Sophia, „Byzantion” 

1967, 37, s. 11–20; 

Cannella A.-F., Gemmes, verre coloré, fausses pierres précieuses au Moyen Âge. Le quatrième 

livre du “Trésorier de philosophie naturelle des pierres précieuses” de Jean d'Outremeuse, 

Genève 2006 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège 

288); 

Caprotti G., „Mappae clavicula” nella storiografia, w: Mappae clavicula. Alle origini 

dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, 

Saonara 2013, s. 17–26; 



448 
 

Caprotti G., Mappae clavicula: prescrizioni della prima alchimia storica nei precedenti di lingua 

greca, w: Mappae clavicula. Alle origini dell'alchimia in Occidente. Testo, traduzione, note, red. 

S. Baroni, G. Pizzigoni, P. Travaglio, Saonara 2013, s. 219–236; 

Caravans of Gold, Fragments in Time. Art, Culture, and Exchange across Medieval Saharan 

Africa, red. K. Bickford Berzock, Princeton 2019; 

Carile M.C., The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem, 

Spoleto 2012 (Studi e ricerche di archeologia e storia dell'arte 12); 

Carile M.C., The Imperial Palace Glittering with Light. The Material and Immaterial in the 

Sacrum Palatium, w: Hierotopy of Light and Fire in the Culture of the Byzantine World, red. 

A.M. Lidov, Moscow 2013, s. 105–135; 

Carile M.C., Production, Promotion and Reception. The Visual Culture of Ravenna between Late 

Antiquity and the Middle Ages, w: Ravenna. Its Role in Earlier Medieval Change and Exchange, 

red. J. Herrin, J. Nelson, London 2016, s. 53–86; 

Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. I. Les parisini, red. H. Lebégue, Bruxelles 1924; 

Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II. Les manuscrits italiens, red. C.O. Zuretti, 

współpraca O. Lagercrantz, J.L. Heiberg, D. Bassi, Ae. Martini, Bruxelles 1927; 

Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. III. Les manuscrits des Iles Britanniques, red. D. 

Waley Singer, współpraca A. Anderson, W.J. Anderson, Bruxelles 1924; 

Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. V, 1. Les manuscrits d'Espagne, red. C. O. Zuretti; 

Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. V, 2. Les manuscrits d'Athènes, red. A. Severyns, 

Bruxelles 1928; 

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, tome 

XI, Chartres, red. H. Omont, A. Molinier, J.C. Couderc, E. Coyecque, Paris 1890; 

Celauro A., Loepp D., Ferro D., Ancient Procedures of Gold Cementation and Gold Scorification. 

Considerations on Their Reliability through Experimental Archaeology, Interpretation of 

Chemical Reactions and Thermodynamics, „Acta rerum naturalium” 2017, 21, s. 177–200; 

Cesarin G., Gold-Glasses. From their Origin to Late Antiquity in the Mediterranean, w: Things 

that Travelled. Mediterranean Glass in the First Millennium AD, red. D. Rosenow, M. Phelps, 

A. Meek, I. Freestone, London 2018, s. 22–45; 

Chalkia E., Minor Arts, w: The World of the Byzantine Museum, red. F. Boubouli, przeł. J. Davis, 

Athens 2004, s. 254–303; 



449 
 

Chatzidakis M., Walters G., An Encaustic Icon of Christ at Sinai, „The Art Bulletin” 1967, 49, 3, 

s. 197–208; 

Chatzidakis N., Hosios Loukas, przeł. V. Nunn, Athens 1997 (Byzantine Art in Greece), (I wyd. 

Αθήνα 1996); 

Christoforaki I., Paving the Road to Sinai. Georgios and Maria Soteriou on the Holy Mountain, 

w: Approaching the Holy Mountain. Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai, 

red. S.E.J. Gerstel, R.S. Nelson, Turnhout 2010, s. 15–33 (Cursor Mundi 11); 

Cichocka H., Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa 1994; 

Clarke J., Imagery of Colour & Shining in Catullus, Propertius, & Horace, New York 2003 (Lang 

Classical Studies 13); 

Clarke M., The Art of All Colours. Mediaeval Recipe Books for Painters and Illuminators, London 

2001; 

Clarke M., Mediaeval Painters’ Materials and Techniques. The Montpellier “Liber diversarum 

arcium”, London 2011; 

Clarke M., Reworking Theophilus. Adaptation and Use in Workshop Texts, w: Zwischen 

Kunsthandwerk und Kunst. Die „Schedula diversarum artium”, red. A. Speer, Berlin–Boston 

2013, s. 72–89 (Miscellanea Mediaevalia 37); 

Clarke M., The Earliest Technical Recipes. Assyrian Recipes, Greek Chemical Treatises and the 

“Mappae Clavicula” Text Family, w: Craft Treatises and Handbooks. The Dissemination of 

Technical Knowledge in the Middle Ages, red. R. Córdoba, Turnhout 2013, s. 9–31 (De Diversis 

Artibus 91); 

Claussen P.C., Goldgrund, „kritische berichte” 2007, 3, s. 64–67; 

Coellen L., Der Stil in der bildenden Kunst. Allgemeine Stiltheorie und geschichtliche Studien 

dazu, Darmstadt 1921; 

Collins K.M., Visual Piety and Institutional Identity at Sinai, w: Holy Image, Holy Image, 

Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 95–119; 

Connor C.L., The Epigram in the Church of Hagios Polyeuktos in Constantinople and Its 

Byzantine Response, „Byzantion” 1999, 69, s. 479–527; 

Connor C.L., Saints and Spectacle. Byzantine Mosaics in Their Cultural Setting, Oxford 2016; 

Constantinople. Archaeology of a Byzantine Megapolis. Final Report on the Istanbul Rescue 

Archaeology Project 1998–2004, red. K. Dark, F. Özgümüş, Oxford–Oakville 2013; 

Cormack R., Writing in Gold. Byzantine Society and Its Icons, London 1985; 



450 
 

Cormack R., Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, przeł. K. Kwaśniewicz, Kraków 

1999 (I wyd. London 1997); 

Cormack R., Byzantine Art, Oxford 2000 (Oxford History of Art); 

Cormack R., Sinai. The Construction of a Sacred Landscape, w: Sinai, Byzantium, Russia. 

Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century, red. Y. Piatnitsky, O. Baddeley,E. 

Brunner, M. Mundell Mango, London 2000, s. 40–45 [katalog wystawy w Państwowym 

Muzeum Ermitażu oraz w Courtauld Gallery]; 

Cormack R., Rediscovering the Christ Pantocrator at Daphni, „Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes” 2008, 71, s. 55–74; 

Cormack R., Hawkins E.J.W., The Mosaics of St. Sophia at Istanbul: The Rooms above the 

Southwest Vestibule and Ramp, „Dumbarton Oaks Papers” 1977, 31, s. 175– 251; 

Corrie R.W., Epistolary of Giovanni da Gaibana, w: Byzantium. Faith and Power (1261–1557), 

red. H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 465–466, nr 275; 

Corrie R.W., The Seitenstetten Missal, w: Byzantium. Faith and Power (1261–1557), red. H.C. 

Evans, New York–New Haven 2004, s. 468–469, nr 278; 

Corrie R.W., Crucifixion with Deesis and Saints, w: Holy Image, Hallowed Ground. Icons from 

Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 156–157, nr 15; 

Corrigan K., Icon with the Heavenly Ladder of John Klimax, w: The Glory of Byzantium. Art. And 

Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 

1997, s. 376–377, nr 247; 

Corrigan K., Visualizing the Divine. An Early Byzantine Icon of the “Ancient of Days” at Mt Sinai, 

w: Approaching the Holy Mountain. Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai, 

red. Sh.E.J. Gerstel, R.S. Nelson, Turnhout 2010, s. 285–303 (Cursor Mundi 11); 

Cox Miller P., “The Little Blue Flower Is Red”. Relics and the Poetizing of the Body, „Journal of 

Early Christian Studies” 2000, 8, 2, s. 213–236; 

Cox Miller P., The Corporeal Imagination. Signifying the Holy in Late Ancient Christianity, 

Philadelphia 2009; 

Coxe H.O., Quarto Catalogue, col. 87–88, 

https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/images/ms/abu/abu0505.gif, dostęp: 24.02.2019; 

Crucifixion with Saints, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6473, dostęp: 20.08.2019; 

Ćurčić S., Architecture in the Balkans. From Diocletian to Suleyman the Magnificent, New 

Haven–London 2010; 



451 
 

Cutler A., Structure and Aesthetic at Hagia Sophia in Constantinople, „The Journal of Aesthetics 

and Art Criticism” 1966, 25, 1, s. 27–35; 

Cutler A., Under the Sign of the Deēsis. On the Question of Representativeness in Medieval Art 

and Literature, „Dumbarton Oaks Papers” 1987, 41, s. 145–154; 

Cutler A., Lead, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, red. A. Kazhdan, New York–Oxford 

1991, s. 1199–1200; 

Cutler A., Ivory, Steatite, Enamel, and Glass, w: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, 

red. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 444–461; 

Dalton O.M., Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911; 

Damianaki Ch., Introduction, w: The Greek Translation of Leonardo da Vinci’s “Trattato della 

pittura” by Panagiotis Doxaras. The Athenian Codex (1724), wstęp ta sama, Roma 2003, s. 7–

16 (Mnemosine. Studi e Testi. Testi, 1); 

Damianaki Ch., The Translation and Critical “Fortuna” of Leonardo’s “Trattato” in Greece and 

the Balkans. The Manuscript Translations of Panagiotis Doxaras, w: Re-Reading Leonardo. The 

“Treatise on Painting” across Europe, 1550–1900, red. i wstęp C. Farago, Farnham 2009, s. 

511–551; 

Dandridge P., Evans H.C., Icon with the Virgin Eleousa, w: Byzantium. Faith and Power (1261–

1557), red. H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 217–218, nr 128; 

Dawson T., By the Emperor’s Hand. Military Dress and Court Regalia in the Later Roman-

Byzantine Empire, Barnsley 2015; 

Degler A., Wenderholm I., Der Wert des Goldes – der Wert der Golde. Eine Einleitung, 

„Zeitschrift für Kunstgeschichte” 2016, 79, s. 443–460; 

Demus O., Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium, Boston 

1955 (I wyd. London 1948); 

Demus O., Byzantine Art and the West, New York 1970; 

Demus O., Die byzantinischen Mosaikikonen. I Die grossformatigen Ikonen, Wien 1991; 

Der griechische Traktat „Über die hochgeschätzte und berühmte Goldschmiedekunst” – Edition 

und interdisziplinärer Kommentar, 

https://www.byzanz-mainz.de/forschung/a/article/der-griechische-traktat-ueber-die-

hochgeschaetzte-und-beruehmte-goldschmiedekunst-edition-und-inter/, dostęp: 16.01.19; 



452 
 

Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von 

Weltrang. Internationale Tagung des Deutschen Archäologischen Instituts im Goethe-Institut 

Madrid (22.–24. 11.2010), red. A. Arbeiter, D. Korol, Tübingen–Berlin 2015; 

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=goldgrund, dostęp: 20.09.2019 [Goldgrund]; 

Didron A.-N., Introduction, w: Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, red. A. 

Didron, tłum. P. Durand, Paris 1845, s. III–XLVIII; 

Diez E., Die Miniaturen des Wiener Dioskurides, w: Byzantinische Denkmäler III. Ursprung und 

Sieg der altbyzantinischen Kunst, red. Strzygowski, Wien 1903, s. 11–15; 

Diez E., Demus O., Byzantine Mosaics In Greece. Hosios Lucas and Daphni, Cambridge, Mass. 

1931; 

Dina A., Glass Lamps for a “polykandelon”, w: Everyday Life in Byzantium, red. D. Papanikola-

Bakirtzi, red. tłum. D. Hardy, Athens 2002, s. 285, nr 298; 

Dorez L., Antoine Eparque. Recherches sur le commerce des manuscrits grecs en Italie au XVIe 

siècle, „Mélanges d'archéologie et d'histoire” 1893, 13, s. 281–364; 

Drandaki A., Fragment of a Mosaic with the Virgin, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture 

of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 

47, nr 13; 

Drandaki A., “A Maniera Greca”. Content, Context, and Tranformation of a Term, „Studies in 

Iconography” 2014, 35, s. 39–72; 

Dresken-Weiland J., Mosaics of Ravenna. Image and Meaning, tłum. F. Dörr, Milano 2017 (I 

wyd. Regensburg 2016); 

Drpić I., The Fictive Mosaics of Medieval Serbia, w: Forty-Third Annual Byzantine Studies 

Conference. University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis October 5–8, 2017. Paper 

Abstracts, s. 20, http://www.bsana.net/conference/2017_BSC_Abstracts.pdf, dostęp: 

20.09.2019; 

Dunbabin K.M.D., Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 2012, s. 232–235 (I wyd. 

Cambridge 1999); 

Dunlop A., Materials, Origins and the Nature of Early Italian Painting, w: Crossing Cultures. 

Conflict, Migration and Convergence, red. Jaynie Anderson, Carlton 2009, s. 472–476; 

Durand J., Precious-Metal Icon Revetments, w: Byzantium. Faith and Power (1261–1557), red. 

H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 243–251; 



453 
 

Dvořák M., Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei, München 

1918; 

Džurova A., Byzantinische Miniaturen. Schätze der Buchmalerei vom 4. bis zum 19. 

Jahrhundert, Darmstadt 2002; 

Eastmond A., An Intentional Error? Imperial Art and “Mis”-Interpretation under Andronikos I 

Komnenos, „The Art Bulletin” 1994, 76, 3, s. 502–510; 

Economidis N., Chrysobull Issued by Alexios III Komnenos, w: Treasures of Mount Athos, red. 

A.A. Karakatsanis, Thessaloniki 1997, s. 446–447, nr 13.19; 

Eisler R., L’origine babylonienne de l'alchimie. À propos de la découverte récente de recettes 

chimiques sur tablettes cunéiformes, „ Revue de synthèse historique” 1926, 41, s. 5–61; 

Elsner J., The Viewer and the Vision. The Case of the Sinai Apse, „Art History” 1994, 17, s. 81–

102; 

Elsner J., Introduction. The Genres of Ekphrasis, „Ramus” 2002, 31, 1–2, s. 1–18; 

Elsner J., Late Antique Art: The Problem of the Concept and the Cumulative Aesthetic, w: 

Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire, red. S. Swain, M. 

Edwards, Oxford 2006, s. 271–309; 

Elsner J., Roman Eyes. Visuality and Subjectivity in Art and Text, Cambridge 2007; 

Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002; 

Erim K.T., Reynolds J., The Aphrodisias Copy of Diocletian's Edict on Maximum Prices, „The 

Journal of Roman Studies” 1973, 63, s. 99–110; 

Evangelatou M., The Illustrated Initials of Codex Parisinus graecus 41, „Word and Image” 2008, 

24, 2, s. 199–218; 

Evangelatou M., Word and Image in the “Sacra Parallela” (Codex Parisinus Graecus 923), 

„Dumbarton Oaks Papers” 2008, 62, s. 113–197; 

Evangelatou M., Sacra Parallela (*Par. gr. 923), w: A Companion to Byzantine Illustrated 

Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 418–429 (Brill’s Companions to the 

Byzantine World 2); 

Evans H.C., Medallions from an Icon Frame, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 346–

347, nr 234; 



454 
 

Evans H.C., Leaves from the Purple Vellum. B. Cosex Sinopensis, Matthew 15:19–28, 16:3–10, 

w: Byzantium and Islam. Age of Transition 7th–9th Century, red. red. H.C. Evans, B. Ratliff, 

New York 2012, s. 41, nr 21B; 

Father Justin Sinaites, The Sinai Codex Theodosianus. Manuscript as Icon, w: Holy Image, 

Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 57–77; 

Festugière A.J., Alchymica, „L'antiquité Classique” 1939, 8, 1, s. 71–95; 

Fobelli M.L., Un tempio per Giustiniano. Santa Sofia di Costantinopoli e la “Descrizione” di 

Paolo Silenziario, Roma 2005 (Libri di Viella. Arte); 

Fobelli M.L., Santa Sofia. La strategia della luce, w: Procopio di Cesarea, Santa Sofia di 

Costantinopoli. Un tempio di luce (“De aedificiis” I 1,1–78), red. P. Cesaretti, M.L. Fobelli, 

Milano 2011, s. 67–130 (Storia dell’arte 45); 

Folda J., Sacred Objects with Holy Light. Byzantine Icons with Chrysography, w: Byzantine 

Religious Culture. Studies in Honor of Alice-Mary Talbot, red. D. Sullivan, E.A. Fisher, S. 

Papaioannou, Leiden 2011, s. 155–168 (The Medieval Mediterranean 92); 

Folda J., Byzantine Art and Italian Panel Painting. The Virgin and Child “Hodegetria” and the 

Art of Chrysography, Cambridge 2015; 

Foletti I., From Byzantium to Holy Russia. Nikodim Kondakov (1844–1925) and the Invention 

of the Icon, przeł. S. Melker, Rome 2017 (Studia Artium Mediaevalium Brunensia 5), (I wyd. 

Roma 2011); 

Folgerø P.O., The Sistine Mosaics of S. Maria Maggiore in Rome: Christology and Mariology in 

the Interlude between the Councils of Ephesus and Chalcedon, „Acta ad archaeologiam et 

artium historiam pertinentia” 2008, 21, s. 33–64; 

Foppe S., Zur Kulturgeschichte des Bleis, w: Gold und Blei. Byzantinische Kostbarkeiten aus dem 

Münsterland, red. M. Grünbart, Wien 2012, s. 43–51; 

Fourlas B., Die Mosaiken der Acheiropoietos-Basilika in Thessaloniki. Eine vergleichende 

Analyse dekorativer Mosaiken des 5. und 6. Jahrhunderts, t. 1–2, Berlin 2012 (Millennium-

Studien 35); 

Fragment eines Behanges mit Daniel in der Löwengrube, http://www.smb-

digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1965177&

viewType=detailView, dostęp: 16.07.2019; 



455 
 

Franses R., When All That Is Gold Does Not Glitter. On the Strange History of Looking at 

Byzantine Art, w: Icons and Word. The Power of Images in Byzantium. Studies Presented to 

Robin Cormack, red. A. Eastmond, L. James, Aldershot 2003, s. 13–24; 

François V., Spieser J.-M., Pottery and Glass in Byzantium, w: The Economic History of 

Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, t. 2, red. A.E. Laiou, Washington 

2002, s. 593–609 (Dumbarton Oaks Studies 39); 

Frank G., The Memory of the Eyes. Pilgrims to Living Saints in Christian Late Antiquity, 

Berkeley–Los Angeles–London 2000 (Transformation of the Classical Heritage 30); 

Fratini G., Moriconi F., I nuovi scavi sotto la Biblioteca Hertziana, „Bollettino di archeologia on 

line” 2015, 6, 2–3–4, s. 181–200; 

Frazer M.E., Reliquary of the True Cross, w: The Treasury of San Marco, Venice, red. D. Buckton, 

Milan 1984, s. 148–151, nr 13 [katalog wystawy w The Metropolitan Museum of Art]; 

Frazer M.E., Bookcover with Christ and the Virgin “orans”, w: The Treasury of San Marco, 

Venice, red. D. Buckton, Milan 1984, s. 152–155, nr 14 [katalog wystawy w The Metropolitan 

Museum of Art]; 

Freely J., Çakmak A.S., Byzantine Monuments of Istanbul, Cambridge 2010, s. 269–284 (I wyd. 

Cambridge 2004); 

Freestone I.C., Bimson M., Buckton D., Compositional Categories of Byzantine Glass Tesserae, 

w: Annales du 11e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (Bâle, 29 

août–3 septembre 1988), Amsterdam 1990, s. 271–280; 

Fresne du Cange Ch. du, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, t. 1, Lugduni 

1688; 

Fresne du Cange Ch. du, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, t. 2, Lugduni 

1688; 

Frey D., Gotik und Renaissance. Augsburg 1929; 

Frison G., Brun G., “Compositiones Lucenses” and “Mappæ Clavicula”. Two Traditions or One? 

New Evidence from Empirical Analysis and Assessment of the Literature, „Heritage Science” 

2018, 6, 24, s. 4–17; 

Frolow A., La date des mosaïques de Daphni, „Revue Archéologique” 1962, t. 2, s. 183–208; 

Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, przeł. J. Holzman, 

Kraków 2008 (I wyd. London 1993); 



456 
 

Gage J., Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 

2010 (I wyd. London 1999); 

Galavaris G., The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton 

1969 (Studies in Manuscript Illumination 6); 

Galavaris G., Early Icons (from the 6th to the 11th Century), w: Sinai. Treasures of the 

Monastery of Saint Catherine, red. K.A. Manafis, Athens 1990, s. 91–101; 

Gaul N., Writing “with Joyful and Leaping Soul”. Sacralization, Scribal Hands, and Ceremonial 

in the Lincoln College Typikon, „Dumbarton Oaks Papers” 2015, 69, s. 243–271; 

Geanakoplos D.J., Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle 

Ages and Italian Renaissance (330–1600), New Haven–London 1976; 

Gearhart H.C., Theophilus and the Theory and Practice of Medieval Art, University Park, PA 

2017; 

Gerstel Sh.E.J., Sanctuary Doors with the Annunciation, w: Holy Image, Holy Image, Holy 

Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 

178–179, nr 22; 

Giannoulis M., The Book of Genesis, w: A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts, red. 

V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 197–206 (Brill’s Companions to the Byzantine World 2); 

Glossario, w: Mosaici medievali a Roma attraverso il restauro dell’ICR 1991–2004, red. M. 

Andaloro, C. D’Angelo, Roma 2017, s. 525–529; 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, red. Ch. du Fresne du Cange, L. Favre, 

Niort 1883–1887; 

Glossary, w: Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, red. E. Borsook, F. Gioffredi Superbi, 

G. Pagliarulo, Milano 2000, s. 187–211 (Villa I Tatti 17); 

Glossary of Mosaic Glass Terms, red. M. Verità, L. James, I. Freestone, J. Henderson, M.-D. 

Nenna, N. Schibille, Falmer 2009, s. 1–14, 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=glossary-of-mosaic-

terms.pdf&site=265, dostęp: 27.06.2019; 

Goldgrund und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg, red. U.M. Schneede, 

Hamburg 1999; 

Goldhill S., What Is Ekphrasis For?, „Classical Philology” 2007, 102, 1, s. 1–19; 

Gombrich E.H., Review of: J. Bodonyi, “Enstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der 

spätantiken Bildkomposition”, „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur” 1935, 5 



457 
 

(1932/3), s. 65–75; https://gombricharchive.files.wordpress.com/2011/04/showrev21.pdf, 

dostęp: 20.09.2019; 

Gombrich E.H., Akcja i ekspresja w sztuce zachodniej, przeł. D. Folga-Januszewska, w: E.H. 

Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, wybór i oprac. R. Woodfield, przeł. D. Folga-Januszewska, 

M. Wrześniak, K. Csernak, K. Włodkowska, red. D. Folga-Januszewska, Kraków 2011, s. 113–

136 (I wyd. London 1996; artykuł: Action and Expression in Western Art, w: Non-Verbal 

Communication, red. R.A. Hinde, Cambridge 1972, s. 373–392); 

Gombrich E.H., The Heritage of Apelles. Studies in the Art of the Renaissance, London 1976; 

Grabar A., Plotin et les origines de l’esthétique médiévale, w: A. Grabar, Les origines de 

l'esthétique médiévale, przedmowa G. Dagron, Paris 1992, s. 29–87 (I wyd.: „Cahiers 

archéologiques” 1945, 1, s. 15–34); 

Grabar A., Les peintures de l'Évangéliaire de Sinope (Bibliothèque nationale, Suppl. gr. 1286), 

Paris 1948; 

Grabar A., The Art of Byzantine Empire. Byzantine Art in the Middle Ages, przeł. B. Forster, 

New York 1967 (I wyd. Baden-Baden 1963); 

Grabar A., Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines du Moyen Âge, Venise 

1975; 

Grabar A., L'iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique, Paris 1984 (I wyd. Paris 1957); 

Gradual, MS M.855, https://www.themorgan.org/manuscript/158991, dostęp: 20.08.2019; 

Gravgaard A.-M., Change and Continuity in Post-Byzantine Church Painting, „Cahiers de 

l'Institut du Moyen-Âge Grec Et Latin” 1987, 54, s. 79–82; 

Grec 139, https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc214812, dostęp: 20.08.2019; 

Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement, red. H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, R. 

Mckenzie, Oxford 1996 (wyd. IX, poprawione); 

Greiff S., Bosselmann-Ruickbie A., Rosinen in der Messingherstellung und andere Kuriositäten 

byzantinischer Goldschmiederezepte. Interdisziplinäre Forschungen zu einem byzantinischen 

Goldschmiedetraktat, „Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte” 2018, 4, 

s. 27–30; 

Grotowski P.Ł., O sztuce cytowania – chresis jako źródło w badaniach nad recepcją idei obrazu 

w Bizancjum, w: Hypomnemata Byzantina. Prace ofiarowane Maciejowi Salamonowi, red. J. 

Bednarek, S. Turlej, Piotrków Trybunalski 2017, s. 55–94; 



458 
 

Grünbart M., Zur Kulturgeschichte des Goldes, w: Gold und Blei. Byzantinische Kostbarkeiten 

aus dem Münsterland, red. M. Grünbart, Wien 2012, s. 53–66; 

Guineau B., Glossaire des matériaux de la couleur et des termes techniques employés dans les 

recettes de couleurs anciennes, przedmowa J. Vezin, Turnhout 2005 (De Diversis Artibus 73); 

Gurtler G.M., Plotinus and Byzantine Aesthetics, „The Modern Schoolman” 1989, 66, 4, s. 275–

284; 

Hahn C., Strange Beauty. Issues in the Making and Meaning of Reliquaries, 400 – circa 1204, 

University Park 2012; 

Hahn C., The Reliquary Effect. Enshrining the Sacred Object, London 2017; 

Haldane J., Medieval Aesthetics, w: The Routledge Companion to Aesthetics, red. B. Gaut, D. 

McIver Lopes, London 2013, s. 25–35 (Routledge Philosophy Companions), (I wyd. London 

2000); 

Hall J.B., The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity by Michael Roberts, „The 

Classical Review. New Series” 1991, 41, 2, s. 359–361 [recenzja]; 

Halleux R., Le problème des métaux dans la science antique, Liège 1974, 

https://books.openedition.org/pulg/972#ftn5, dostęp: 24.02.2019; 

Halleux R., Les textes alchimiques, Turnhout 1979; 

Halleux R., L’alchimie, w: Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters, Vol. 8.1., La 

littérature en France aux XIVe et XVe siècles, red. D. Poirion, Heidelberg 1988, s. 336–345; 

Halleux R., Pigments et colorants dans la “Mappæ Clavicula”, w: Pigments et colorants de 

l'Antiquité et du Moyen Âge. Teinture, peinture, enluminure, études historiques et physico-

chimiques, CNRS Éditions, Paris 1990, s. 173–180; 

Halleux R., Alchemy, w: The Oxford Classical Dictionary, red. S. Hornblower, A. Spawforth, E. 

Eidinow, Oxford 2012 (wyd. 4), 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-

9780199545568-e-260, dostęp: 16.01.2019; 

Halleux R., Meyvaert P., Les origines de la “Mappae clavicula”, „Archives d'histoire doctrinale 

et littéraire du Moyen Age” 1987, 54, s. 7–58; 

Harding C., The Production of Medieval Mosaics. The Orvieto Evidence, „Dumbarton Oaks 

Papers” 1989, 43, s. 73–102; 

Harrison M., A Temple for Byzantium. The Discovery and Excavation of Anicia Juliana’s Palace 

Church in Instanbul, London 1989; 



459 
 

Hennessy C., The Lincoln College Typikon. Influences of Church and Family in an Illuminated 

Foundation Document for a Palaiologan Convent in Constantinople, w: Under the Influence. 

The Concept of Influence and the Study of Illuminated Manuscripts, red. A. Bovey, J. Lowden 

Turnhout 2010, s. 97–109; 

Holder A., Preisendanz K., Die Reichenauer Handschriften, t. 3, Wiesbaden 1973 (Die 

Handschriften der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe 7), (I wyd. Leipzig 1918); 

Holy Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 

2006 [katalog wystawy w J. Paul Getty Museum, Los Angeles]; 

Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990 (1 wyd. Kraków 

1926); 

Howells D.Th., Making Late Antique Gold Glass, w: New Light on Old Glass. Recent Research 

on Byzantine Mosaics and Glass, red. Ch. Entwistle, L. James, London 2013, s. 112–120 

(Research Publication 179); 

Howells D.Th., A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum, London 2015 

(Research Publication 198); 

Howells D.Th., The Manufacture of Gold Glass. Past Attempts and New Experimental 

Reproductions, w: D.Th. Howells, A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British 

Museum, London 2015, s. 41–52 (Research Publication 198); 

Hunt L.B., The Oldest Metallurgical Handbook. Recipes of a Fourth Century Goldsmith, „Gold 

Bulletin” 1976, 9, 1, s. 24–31; 

Hutter I., Early Christian and Byzantine Art, New York 1971 (Universe History of Art), (I wyd. 

Stuttgart 1968); 

Illustrated Glossary Technician Training for the Maintenance of In Situ Mosaics, The Getty 

Conservation Institute, Los Angeles, Institut National du Patrimoine, Tunis 2013, 

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/illustrate

d_glossary_2014.pdf, dostęp: 27.06.2019; 

Intelligible Beauty. Recent Research on Byzantine Jewellery, red. Ch. Entwistle, N. Adams, 

London 2010 (Research Publication 178); 

Isla Frez A., La Epifanía episcopal en los mosaicos de la villa de Centcelles, w: Centcelles el 

monumento tardorromano. Iconografía y arquitectura, red. J. Arce, Roma 2002, s. 37–50 

(Bibliotheca Italica 25); 



460 
 

Ivanovici V., Divine Light through Earthly Colours. Mediating Perception in Late Antique 

Churches, w: Colour and Light in Ancient and Medieval Art, red. Ch.N. Duckworth, A.E. Sassin, 

New York–London 2018, s. 81–91; 

Jacobi L., Reconsidering the World-System. The Agency and Material Geography of Gold, w: 

The Globalization of Renaissance Art. A Critical Review, red. D. Savoy, Leiden 2017, s. 131–157 

(Brill's Studies in Intellectual History 274/23); 

Jacoby D., Silk Production, w: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys, J. 

Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 421–428; 

James L., Colour and the Byzantine Rainbow, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1991, 15, 

s. 66–87; 

James L., Light and Colour in Byzantium, Oxford 1996; 

James L., What Colours Were Byzantine Mosaics?, w: Medieval Mosaics Light, Color, Materials, 

red. E. Borsook, F. Gioffredi Superbi, G. Pagliarulo, Milano 2000, s. 35–46 (Villa I Tatti 17); 

James L., Colour and Meaning in Byzantium, „Journal of Early Christian Studies” 2003, 11, 2, s. 

223–233; 

James L., Senses and Sensibility in Byzantium, „Art History” 27, 4, 2004, s. 522–537; 

James L., Byzantine Glass Mosaic Tesserae. Some Material Considerations, „Byzantine and 

Modern Greek Studies” 2006, 30, 1, s. 29–47; 

James L., “And Shall These Mute Stones Speak?” Text as Art, w: Art and Text in Byzantine 

Culture, red. L. James, Cambridge 2007, s. 188–206; 

James L., Στην εκκλησία, w: Βυζάντιο 330–1453, red. R. Cormack, Μ. Βασιλάκη, przeł. Μ. 

Διαμάντη, Δ. Κωτούλα, Γ. Βαραλής, Αθήνα 2009, s. 196–247, nr 170; 

James L., Constantine of Rhodes’s Poem and Art History, w: Constantine of Rhodes, On 

Constantinople and the Church of the Holy Apostles, red. L. James, Farnham 2012, s. 131–222; 

James L., Successors of Rome? Byzantine Glass Mosaics, w: Neighbours and Successors of 

Rome: Traditions of Glass Production and Use in Europe and the Middle East in the Later 1st 

Millennium AD, red. D. Keller, J. Price, C. Jackson, Oxford 2014, s. 128–136; 

James L., The Mosaics of the Church of the Holy Apostles. Byzantine Mosaics in the Fourteenth 

Century, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited. Papers from the 2014 Symposium at the 

Courtauld Institute of Art, red. A. Eastmond, M. Hatzaki, Athens 2017, s. 119–129; 

James L., Mosaics in the Medieval World. From Late Antiquity to the Fifteenth Century, 

Cambridge 2017; 



461 
 

James L., Webb R., “To Understand Ultimate Things and Enter Secret Places”. Ekphrasis and 

Art in Byzantium, „Art History” 1991, 14, 1, s. 1–17; 

Janes D., God and Gold in Late Antiquity, Cambridge 1998; 

Janes D., Gold, w: Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World, red. G.W. Bowersock, P. 

Brown, O. Grabar, Cambridge, Mass.–London 2000, s. 474 (I wyd. Cambridge, Mass. 1999); 

Jastrzębowska E., Mozaiki łuku triumfalnego w bazylice Santa Maria Magiore w Rzymie, w: 

Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. S.C. Napiórkowski, S. Longosz, Niepokalanów 1997, s. 120–

139 (Biblioteka Mariologiczna 2); 

Jeffreys E.M., Kazhdan A., Cutler A., Sacra Paralella, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 

3, red. A. Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 1826; 

Jeffreys E., The Homilies of James Kokkinobaphos, w: The Reception of the Virgin in Byzantium, 

red. Th. Arentzen, M.B. Cunningham, Cambridge 2019, s. 281–306; 

Jenkins R.J.H., Mango C.A., The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius, 

„Dumbarton Oaks Papers” 1956, 9/10, s. 125–140; 

Johnson R.P., “Compositiones variae” from Codex 490, Biblioteca Capitolare, Lucca, Italy. An 

Introductory Study, „Illinois Studies in Language and Literature” 1939, 23, 3, s. 5–116; 

Kakavas G., Dionysios of Fourna (c. 1670 – c. 1745). Artistic Creation and Literary Description, 

Leiden 2008; 

Kakoulli I., Schilling M., Mazurek J., The Murals of the Panagia Phorbiotissa. A Technical 

Examination, w: Asinou across Time. Studies in the Architecture and Murals of the Panagia 

Phorbiotissa, Cyprus, red. A. Weyl Carr, A. Nicolaïdès, Washington 2012, s. 313–359 

(Dumbarton Oaks Studies 43); 

Kalafati K.Ph., Icons, w: The World of the Byzantine Museum, red. F. Boubouli, przeł. J. Davis, 

Athens 2004, s. 132–227; 

Kalavrezou I., Book Cover with Christ Pantokrator (Front) and the Virgin Orans (Back), w: The 

Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. 

Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 88, nr 41; 

Kalavrezou I., The Paris Psalter, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle 

Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 240–242, nr 

163 



462 
 

Katsarelias D.G., Menologion of Basil II, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 100–

101, nr. 55; 

Katsiampoura G., Transmutation of Matter in Byzantium. The Case of Michael Psellos, the 

Alchemist, „Science and Education” 2008, 17, s. 663–668; 

Kazhdan A., Patria of Constantinople, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 3, red. A. 

Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 1598; 

Kazhdan A., Wharton Epstein A., Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth 

Culture, Berkeley–Los Angeles–London 1985; 

Kessler H.L., The Cotton Genesis, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, 

Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 457, nr 408; 

Kessler H.L., Vienna Genesis, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third 

to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 458–459, nr 410; 

Kessler H.L., Rossano Gospels, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third 

to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 492–493, nr 443; 

Kessler H.L., Rabbula Gospels, w: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third 

to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 495–496, nr 445; 

Kitzinger E., Byzantine Art in the Making. Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean 

Art 3rd-7th Century, Cambridge, Mass. 1980 (I wyd. London 1977); 

Klee A., Die Verwendung von Gold – Symptom eines Paradigmenwechsels in der 

Materialästhetik des 19. Jahrhunderts?, w: Gold, red. A. Hausslein-Arco, Th. Zaunschirm, Wien 

2012, s. 56–63; 

Klein H.A., Materiality and Sacred. Byzantine Reliquaries and the Rhetoric of Enshrinement, w: 

Saints and Sacred Matter. The Cult of Relics in Byzantium and Beyond, red. C. Hahn, H.A. Klein, 

Washington 2015, s. 231–252 (Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia); 

Koller M., Die Kreispolitur – eine vergessene Vergoldertechnik der Spätgotik, w: Die Kunst und 

ihre Erhaltung. Rolf E. Straub zum 70. Geburtstag gewidmet, red. K.W. Bachmann, W. Koch, U. 

Schiessl, Worms 1990, s. 47–56; 

Kourkoutidou-Nikolaidou E., The Mosaic Decoration in the Conches of the Ground Floor, w: 

Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 121–

127; 



463 
 

Kourkoutidou-Nikolaidou E., Acheiropoietos, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. 

Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 198–237; 

Kourkoutidou-Nikolaidou E., Mavropoulou-Tsioumi Ch., Latomou Monastery, w: Mosaics of 

Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 182–195; 

Köves T., Les problèmes de la peinture chrétienne du IVe au IXe siècle, Paris 1927; 

Krengel E., Speck P., ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. Zu griechischen Bezeichnungen für tesserae, 

„Rheinisches Museum für Philologie” 1991, 134, 2, s. 196–202; 

Kucharski J., Marciniak P., Warcaba K., Nie tylko dialogi. Recepcja twórczości Lukiana w 

Bizancjum, Katowice 2019; 

Labatt A., Sacra Parallela, w: Byzantium and Islam. Age of Transition 7th–9th Century, red. red. 

H.C. Evans, B. Ratliff, New York 2012, s. 118–120, nr 80; 

Labbatt A., Annunciation, w: Holy Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, 

K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 152–153, nr 13; 

Lange J., Et blad af koloritens historie (1893), w: Udvalgte Skrifter af Julius Lange, red. Georg 

Brandes, P Købke, København 1901, s. 136–156; 

Lange J., Die Geschichte eines Motivs, w: Ausgewählte Schriften, red. Georg Brandes, P Købke, 

Straßburg 1912, s. 85–99; 

Lankila T., The Byzantine Reception of Neoplatonism, w: The Cambridge Intellectual History of 

Byzantium, red. A. Kaldellis, N. Siniossoglou, Cambridge 2017, s. 314–324; 

Lassus J., The Early Christian and Byzantine World, New York–Toronto 1967 (Landmarks of the 

World’s Art); 

Lauxtermann M.D., Byzantine Poetry from Pisides to Geometers. Texts and Contexts, t. 1, Wien 

2003; 

Lavagne H., Le nymphée au Polyphème de la Domus Aurea, „Mélanges de l'école française de 

Rome” 1970, 82, s. 673–721; 

Lazaris S., Scientific, Medical and Technical Manuscripts, w: A Companion to Byzantine 

Illustrated Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 55–113 (Brill’s Companions 

to the Byzantine World 2); 

Lazzarini L., “Rosso Antico” and Other Red Marbles Used in Antiquity. A Characterization Study, 

w: Marble. Art Historical and Scientific Perspective on Ancient Sculpture. Papers Delivered at a 

Symposium Held at the J. Paul Getty Museum, April 28–30, 1988, red. M. True, J. Podany, 

Malibu 1990, s. 237–252; 



464 
 

Lexikon zur byzantinischen Gräzität, red. E. Trapp, http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1, 

dostęp: 25.06.2019; 

Lidova M., The Artist’s Signature in Byzantium. Six Icons by Ioannes Tohabi in Sinai Monastery 

(11th–12th Century), „Opera Nomina Historiae. Giornale di cultura artistica” 2009, 1, s. 77–

98; 

Lidova M., Manifestations of Authorship. Artists’ signatures in Byzantium, „Venezia Arti” 2017, 

26, s. 89–105; 

Light, Surface, Spirit. Phenomenology and Aesthetics in Byzantine Art. 2009 Colloquium. 

November 12–13 Colloquiarchs: Ioli Kalavrezou and Bissera Pentcheva, 

http://www.doaks.org/research/byzantine/events/past/light-surface-spirit-phenomenology-

and-aesthetics-in-byzantine-art, dostęp: 29.09.2019; 

Linardou K., The Kokkinobaphos Manuscripts Revisited. The Internal Evidence of the Books, 

„Scriptorium” 2007, 61–62, s. 384–407; 

Linardou K., Mary and her Books in the Kokkinobaphos Manuscripts. Female Literacy or Visual 

Strategies of Narration?, „Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας” 2008, 29, s. 35–

48; 

Linardou K., Depicting the Salvation. Typological Images of Mary in the Kokkinobaphos 

Manuscripts, w: The Cult of the Mother of God in Byzantium. Texts and Images, red. L. 

Brubaker, M.B. Cunningham, London 2011, s. 133–152; 

Linardou K., The Homilies of Iakovos of the Kokkinobaphou Monastery, w: A Companion to 

Byzantine Illustrated Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. s. 382–392 (Brill’s 

Companions to the Byzantine World 2); 

Loerke W.C., The Miniatures of the Trial in the Rossano Gospels, „The Art Bulletin” 1961, 43, 

3, s. 171–195; 

Long P.O., Openness, Secrecy, Authorship. Technical Arts and the Culture of Knowledge from 

Antiquity to the Renaissance, Baltimore 2001; 

L’Orange H.P., Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire, Princeton 1965 (I wyd. Oslo 

1958); 

Lorimer H.L., Gold and Ivory in Greek Mythology, w: Greek Poetry and Life. Essays Presented 

to Gilbert Murray on His Seventieth Birthday, January 2, 1936, red. C. Bailey, E.A. Barber, C.M. 

Bowra, J.D. Denniston, D.L. Page, New York 1967, s. 14–33 (I wyd. Oxford 1936); 



465 
 

Loukopoulou P., Moropoulou A., Byzantine Gold-Leaf Glass Tesserae. A Closer Look at 

Manufacture Technique and Decay, w: Annales du 18e Congrès de l’Association Internationale 

pour l’Histoire du Verre, red. D. Ignatiadou, A. Antonaras, Thessaloniki 2009, s. 307–308; 

Loukopoulou P., Moropoulou A., Notes on the Morphology of the Gold Glass Tesserae from 

Daphni Monastery, w: New Light on Old Glass. Recent Research on Byzantine Mosaics and 

Glass, red. Ch. Entwistle, L. James, London 2013, s. 76–81 (Research Publication 179); 

Louth A., The Appeal to the Cappadocian Fathers and Dionysios the Areopagite in the 

Iconoclast Controversy, w: Gregory of Nazianzus. Images and Reflections, red. J. Børtnes, T. 

Hägg, Copenhagen 2006, s. 271–281; 

Louth A., The Reception of Dionysius in the Byzantine World. Maximus to Palamas, „Modern 

Theology” 2008, 24, 4, s. 585–599; 

Louth A., The Reception of Dionysius in the Byzantine World. Maximus to Palamas, w: Re-

thinking Dionysius the Areopagite, red. S. Coakley, Ch.M. Stang, Chicester 2009, s. 55–70 

(Directions in Modern Theology); 

Louth A., Symbolism and the Angels in Dionysios the Areopagite, „Studia Patristica” 2013, 58, 

s. 109–116; 

Lowden J., Illuminated Prophet Books. A Study of Byzantine Manuscripts of the Major and 

Minor Prophets, University Park–London 1988; 

Lowden J., Concerning the Cotton Genesis and Other Illustrated Manuscripts of Genesis, 

„Gesta” 1992, 31, 1, s. 40–53; 

Macrides R., Magdalino P., The Architecture of Ekphrasis. Construction and Context of Paul the 

Silentiary's Poem on Hagia Sophia, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1988, 12, 47–82; 

Maguire H., Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art, „Dumbarton Oaks 

Papers” 1974, 28, s. 113–140; 

Maguire H., Art and Eloquence in Byzantium, Princeton 1981; 

Maguire H., Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early Byzantine Art, University Park–

London 1987; 

Maguire H., Epigrams, Art, and the “Macedonian Renaissance”, „Dumbarton Oaks Papers” 

1994, 48, s. 105–115; 

Maguire H., Nectar & Illusion. Nature in Byzantine Art and Literature, Oxford 2016 (Onassis 

Series in Hellenic Culture), (I wyd. Oxford 2012); 



466 
 

Maguire H., Art and Text, w: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys, J. 

Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 721–730; 

Mainstone R.J., Hagia Sophia. Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, 

London 1997 (I wyd. London 1988); 

Majeska G.P., Notes on the Archeology of St. Sophia at Constantinople. The Green Marble 

Bands on the Floor, „Dumbarton Oaks Papers” 1978, 32, s. 299–308; 

Mango C., Antique Statuary and the Byzantine Beholder, „Dumbarton Oaks Papers” 1963, 17, 

s. 55–75; 

Mango C., Introduction, w: Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber 

quo Vita Basilii Imperatoris amplectitur, red. I. Ševcenko, Berlin–Boston 2011, s. 3*–13* 

(Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 42); 

Mango C., Hawkins E.J.W., The Apse Mosaics of St. Sophia at Istanbul. Report on Work Carried 

out in 1964, „Dumbarton Oaks Papers” 1965, 19, s. 115–151; 

Maniatis G.C., The Byzantine Winemaking Industry, „Byzantion” 2013, 83, s. 229–274; 

Manuscript of “Mappae clavicula”, https://www.cmog.org/library/manuscript-mappae-

clavicula?image=1, dostęp: 25.02.2019; 

Manuscript – Vat. gr. 1613, https://digi.vatlib.it/mss/detail/Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019; 

Manuscript – Vat. lat. 3225, https://digi.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.3225, dostęp: 20.08.2019; 

Marchei M.C., Alabastro egiziano o cotognino, onice, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 

2001, s. 140–141 (Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Bianco e nero antico, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 154–

156 (Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Cipollino rosso, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 207 (Materiali 

della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Cipollino, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 202–203 (Materiali 

della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Giallo antico, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 214–215 

(Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Marmo di Proconneso, Marmo Cipolla, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 

2001, s. 252 (Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Pavonazzetto, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 264–265 

(Materiali della Cultura Artistica 1); 



467 
 

Marchei M.C., Porfido rosso, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 274 (Materiali 

della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Porfido verde di Grecia o serpentino, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 

2001, s. 279–281 (Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marchei M.C., Verde antico, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 292–293 

(Materiali della Cultura Artistica 1); 

Marciniak P., Reinventing Lucian in Byzantium, „Dumbarton Oaks Papers” 2017, 70, s. 209–

224; 

Mariev S., Introduction. Byzantine Aesthetics, w: Aesthetics and Theurgy in Byzantium, red. S. 

Mariev, W.-M. Stock, Berlin–Boston 2013, s. 1–12 (Byzantinisches Archiv 25); 

Mariev S., Neoplatonic Philosophy in Byzantium. An Introduction, w: Byzantine Perspectives on 

Neoplatonism, red. S. Mariev, Berlin–Boston 2017, s. 1–22 (Byzantinisches Archiv. Series 

Philosophica 1); 

Marinis V.N., Icon with the Archangel Gabriel, w: Byzantium. Faith and Power (1261–1557), 

red. H.C. Evans, New York–New Haven 2004, s. 384–385, nr 240; 

Marinis V.N., Liturgical Scrolls, w: A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts, red. V. 

Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 310–318 (Brill’s Companions to the Byzantine World 2); 

Martelli M., Gli scritti alchemici Pseudo-Democritei nella tradizione indiretta greca e nelle 

traduzioni siriache, Pisa 2011 [dysertacja doktorska]; 

Martelli M., The “Four Books” of Pseudo-Democritus, Leeds 2013 (Sources of Alchemy and 

Chemistry. Sir Robert Mond Studies in the History of Early Chemistry 1); 

Martelli M., The Alchemical Art of Dyeing. The Fourfold Division of Alchemy and the Enochian 

Tradition, w: Laboratories of Art. Alchemy and Art Technology from Antiquity to the 18th 

Century, red. S. Dupré, Cham 2014, s. 1–22 (Archimedes 37); 

Martelli M., Greco-Egyptian and Byzantine Alchemy, w: A Companion to Science, Technology, 

and Medicine in Ancient Greece and Rome, red. G.L. Irby, Oxford–New York 2016, s. 217–231 

(Blackwell Companions to the Ancient World); 

Martelli M., Byzantine Alchemy in Two Recently Discovered Manuscripts in Saint Stephen's 

(Meteora) and Olympiotissa (Elassona) Monasteries, w: Greek Alchemy from Late Antiquity to 

Early Modernity, red. E. Nicolaïdis, Turnhout 2018, s. 99–118 (De Diversis Artibus 104); 

Mathew G., Byzantine Aesthetics, London 1963; 



468 
 

Mathews Th.F., The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton–Oxford 

2003 (I wyd. Princeton 1993); 

Mathews Th.F., Byzantium. From Antiquity to the Renaissance, New York 1998; 

Mathews Th.F., Early Icons of the Holy Monastery of Saint Catherine at Sinai, w: Holy Image, 

Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 39–55; 

Mathews Th.F., Saints Sergius and Bacchus, w: Holy Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, 

red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 126–127, nr. 3; 

Mathews Th.F., Muller N.E., The Dawn of Christian Art in Panel Paintings and Icons, Los 

Angeles 2016; 

Matthiae G., Mosaici medioevali delle chiese di Roma, t. 1, Roma 1967; 

Mauskopf Deliyannis D., Introduction, w: Agnellus of Ravenna, The Book of Pontifs of the 

Church of Ravenna, tłum., wstęp, przypisy D. Mauskopf Deliyannis, Washington 2004, s. 1–92 

(Medieval Texts in Translation); 

Mauskopf Deliyannis D., Ravenna in Late Antiquity, Cambridge 2010; 

Mavropoulou-Tsioumi Ch., Hagia Sophia, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. 

Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 241–295; 

Mavropoulou-Tsioumi Ch., Holy Apostles, w: Mosaics of Thessaloniki 4th–14th, red. Ch. 

Bakirtzis, przeł. A. Doumas, Athens 2012, s. 298–353; 

Mazzucchi C.M., Ambrosianus C 222 inf. (Graecus 886). Il codice e il suo autore. Parte prima: il 

codice, „Aevum” 2003, 77, 2, s. 263–275; 

Mazzucchi C.M., Ambrosianus C 222 inf. (Graecus 886). Il codice e il suo autore. Parte seconda: 

l’autore, „Aevum” 2004, 78, 2, s. 411–440; 

McDonough C.J., The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity by Michael Roberts, 

„Phoenix” 1991, 45, 3, s. 273–275 [recenzja]; 

McVey K.E., The Domed Church as Microcosm. Literary Roots of An Architectural Symbol, 

„Dumbarton Oaks Papers” 1983, 37, s. 91–121; 

Medallion with Christ from an Icon Frame, ca. 1100, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464551, dostęp: 20.08.2019; 

Medallion with the Virgin from an Icon Frame, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464548, dostęp: 20.08.2019; 



469 
 

Meek A., Gold Glass in Late Antiquity. Scientific Analysis of the British Museum Collection, w: 

New Light on Old Glass. Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass, red. Ch. Entwistle, 

L. James, London 2013, s. 121–130 (Research Publication 179); 

Megaw A.H.S., Hawkins E.J.W., The Church of the Panagia Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus. 

Its Mosaics and Frescoes, Washington 1977 (Dumbarton Oaks Studies 14); 

Mendera M., Produzione vitrea medievale in Italia e fabbricazione di tessere musive, w: 

Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, red. E. Borsook, F. Gioffredi Superbi, G. Pagliarulo, 

Milano 2000, s. 97–138 (Villa I Tatti 17); 

Merianos G., Oil and Wine in Byzantine Alchemical Recipes, w: Identità euro-mediterranea e 

paesaggi culturali del vino e dell'olio. Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso 

dall'IBAM-CNR nell'ambito del Progetto MenSALe Potenza, 8–10 Novembre 2013, red. A. 

Pellettieri, Foggia 2014, s. 249–259 (Collana MenSALe. Documenta et monumenta 2); 

Merianos G., Alchemy, w: The Cambridge Intellectual History of Byzantium, red. A. Kaldellis, 

N. Siniossoglou, Cambridge 2017, s. 234–251; 

Mertens M., Graeco-Egyptian Alchemy in Byzantium, w: The Occult Sciences in Byzantium, red. 

P. Magdalino, M. Mavroudi, Geneva 2006, s. 205–230; 

Meyier K.-A. De, Un nouveau catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque, „Scriptorium” 

1955, 9, 1, s. 99–104; 

Michelis P.A., Neo-Platonic Philosophy and Byzantine Art, „The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism” 1952, 11, 1, s. 21–45; 

Michelis P.A., L’esthétique d’Hagia-Sophia, Faenza 1963 (I wyd. Αθήνα 1946); 

Millet G., Le Monastère de Daphni. Histoire, architecture, mosaïques, Paris 1899; 

Miziołek J., Sol verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, 

Wrocław 1991 (Studia z Historii Sztuki 46); 

Miziołek J., Transfiguratio Domini in the Apse at Mount Sinai and the Symbolism of Light, 

„Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1990, 53, s. 42–60; 

Molè W., Sztuka Słowian południowych, Wrocław 1962; 

Montanari F., The Brill Dictionary of Ancient Greek, red. wyd. ang. M. Goh, Ch. Schroeder, 

Leiden–Boston 2015 (I wyd. Torino 1995); 

Montfaucon B. de, Palaeographia Graeca, sive, De ortu et progressu literarum graecarum, et 

de variis omnium saeculorum scriptionis graecae generibus, Paris, 1708; 



470 
 

Montserrat D., Early Byzantine Church Lighting. A New Text, „Orientalia. Nova Series” 1995, 

64, 4, s. 430–444; 

Mouriki D., Icons from the 12th to the 15th Century, w: Sinai. Treasures of the Monastery of 

Saint Catherine, red. K.A. Manafis, Athens 1990, s. 102–124; 

Moutafov E., Post-Byzantine „hermeneiai zographikes” in the Eighteenth Century and Their 

Dissemination in the Balkans during the Nineteenth Century, „Byzantine and Modern Greek 

Studies” 2006, 30, 1, s. 69–79; 

MS. Canon. Gr. 94. Summary Catalogue no.: 18547, 

https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/manuscript_2526, dostęp: 24.02.2019; 

Mullett M., Ouserhout R., The Holy Apostles. Dumbarton Oaks Symposium, 24–26 April 2015, 

„Dumbarton Oaks Papers” 2016, 70, 325–326; 

Mummy Portrait of a Man, https://art.thewalters.org/detail/14067/mummy-portrait-of-a-

man/, dostęp: 20.08.2019; 

Mundell Mango M., Where Was Beth Zagba?, „Harvard Ukrainian Studies” 1983, 7, 405–430; 

Mundell Mango M., Metalwork, w: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, red. E. Jeffreys, 

J. Haldon, R. Cormack, Oxford 2008, s. 444–452; 

Mundell Mango M., Bouras L.Ph., Gold, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, red. A.P. 

Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 858; 

Muñoz A., Codex purpureus Rossanensis e il frammento Sinopense, Roma 1907; 

Muthesius A., Byzantine Silk Weaving AD 400 to AD 1200, red. E. Kislinger, J. Koder, Vienna 

1997; 

Muthesius A., Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of Silk 

Textiles, w: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth 

Century, t. 1, red. A.E. Laiou, Washington 2002 s. 147–168 (Dumbarton Oaks Studies 39); 

Nardi R., Zizola Ch., Monastery of Saint Catherine, Sinai. The Conservation of the Mosaic of the 

Transfiguration, Roma 2006; 

Nasrallah L., Ezekiel’s Vision in Late Antiquity. The Case of the Mosaic of Moni Latomou, 

Thessaloniki, w: The Mosaics of Thessaloniki Revisited. Papers from the 2014 Symposium at 

the Courtauld Institute of Art, red. A. Eastmond, M. Hatzaki, Athens 2017, s. 77–89; 

Nelson R.S., To Say and to See. Ekphrasis and Vision in Byzantium, w: Visuality before and 

beyond the Renaissance. Seeing as Others Saw, red. R.S. Nelson, Cambridge 2000, s. 143–168 



471 
 

(przedruk w: R.S. Nelson, Later Byzantine Painting. Art, Agency, and Appreciation, Aldershot 

2007, s. 143–168 (Variorum Collected Studies Series)); 

Nelson R.S., Menologion Diptych with Feast Scenes, w: Holy Image, Holy Image, Hallowed 

Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 194–195, nr. 30; 

Nelson R.S., The Gold of Icons, https://www.youtube.com/watch?v=I9Pgp_pZags, dostęp: 

29.09.2019 [13.11.2013]; 

Neri E., Vraisemblable et invraisemblable selon l’archéologie dans le “De diversis artibus”. 

Quelques exemples, w: Zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Die „Schedula diversarum 

artium”, red. A. Speer, Berlin–Boston 2013, s. 196–222 (Miscellanea Mediaevalia 37); 

Neri E., La production des tesselles dorées (VIe–IXe siècle). Cas d'étude des tesselles en vrac de 

Hiérapolis, Damas et Aix-la-Chapelle, w: Early Medieval Tesserae in Northwestern Europe, red. 

L. Van Wersch, L. Verslype, D. Strivay, F. Theuws, Bonn 2019, s. 30–39 (Merovingian 

Archaeology in the Low Countries 6); 

Neri E., Il vetro dei mosaici occidental. Produzione e commercio (V–X sec.), w: Le suggestioni 

del vetro. Materie prime, tecniche di produzione, contesti d’uso, circolazione dei manufatti (VI–

IX sec.), red. M. Beghelli, P.M. De Marchi, Roma 2019, s. 50–53 (Artigiani, tecniche produttive 

e organizzazione manifatturiera 4); 

Neri E., Verità M., Produrre tessere d'oro. Bordi di piastra, ricettari, analisi archeometriche, w: 

Atti del XVIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico 

(Cremona, 14–17 marzo 2012), red. C. Angelelli, Tivoli 2013, s. 491–505; 

Neri E., Verità M., Glass and Metal Analyses of Gold Leaf Tesserae from 1st to 9th Century 

Mosaics. A Contribution to Technological and Chronological Knowledge, „Journal of 

Archaeological Science” 2013, 40, 12, s. 4596–4606; 

Neri E., Verità M., Biron I., Guerra M.F., Glass and Gold. Analyses of 4th–12th Centuries 

Levantine Mosaic Tesserae. A Contribution to Technological and Chronological Knowledge, 

„Journal of Archaeological Science” 2016, 70, 158–171; 

Nersessian S. Der, The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus. Paris Gr. 510. A 

Study of the Connections between Text and Images, „Dumbarton Oaks Papers” 1962, 16, s. 

195–228; 

Nesbitt C., Experiencing the Light. Byzantine Church Window Glass and the Aesthetics of 

Worship, w: New Light on Old Glass. Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass, red. Ch. 

Entwistle, L. James, London 2013, s. 207–216 (Research Publication 179); 



472 
 

Neven S., Transmission of Alchemical and Artistic Knowledge in German Mediaeval and 

Premodern Recipe Books, w: Laboratories of Art. Alchemy and Art Technology from Antiquity 

to the 18th Century, red. S. Dupré, Cham 2014, s. 23–51 (Archimedes 37); 

Newby Z., Testing the Boundaries of Ekphrasis. Lucian on the Hall, „Ramus” 2002, 31, 1–2, s. 

126–135; 

New Light on Old Glass. Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass, red. Ch. Entwistle, 

L. James, London 2013 (Research Publication 179); 

New Research on Late Byzantine Goldsmiths’ Works (13th–15th Centuries). Neue Forschungen 

zur spätbyzantininischen Goldschmiedekunst (13.–15. Jahrhundert), red. A. Bosselmann-

Ruickbie, Mainz 2019 (Byzanz zwischen Orient und Okzident 13); 

Newton F.G., Ashby T., The Columbarium of Pomponius Hylas, „Papers of the British School at 

Rome” 1910, 5, s. 462–471; 

Nicholson E.D., The Ancient Craft of Gold Beating, „Gold Bulletin” 1979, 12, s. 161–166; 

Nicolaidis E., Science and Eastern Orthodoxy. From the Greek Fathers to the Age of 

Globalization, tłum. S. Emanuel, Baltimore 2011; 

Notton J.H.F., Ancient Egyptian Gold Refining. A Reproduction of Early Techniques, „Gold 

Bulletin” 1974, 7, 2, s. 50–56; 

Nusin A., The Proconnesian Production of Architectural Elements in Late Antiquity, Based on 

Evidence from the Marble Quarries, w: Constantinople and its Hinterland. Papers from the 

Twenty-Seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993, red. C. Mango, G. 

Dagron, Aldershot 1995, s. 263–288 (Publications of the Society for the Promotion of 

Byzantine Studies 3); 

Oikonomidès N., The Mosaic Panel of Constantine IX and Zoe in Saint Sophia, „Revue des 

études byzantines” 1978, 36, s. 219–232; 

Oikonomidès N., Some Remarks on the Apse Mosaic of St. Sophia, „Dumbarton Oaks Papers” 

1985, 39, s. 111–115; 

Oikonomides N., The First Century of the Monastery of Hosios Loukas, „Dumbarton Oaks 

Papers” 1992, 46, s. 245–255; 

Oltrogge D., Rezeptsammlungen und Traktate. die Vermittlung kunsttechnischen Wissens im 

Früh- und Hochmittelalter, w: Canossa 1077 – Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und 

Kultur am Aufgang der Romanik. Eine Ausstellung im Museum in der Kaiserpfalz, im 

Erzbischöflichen Diözesanmuseum und in der Städtischen Galerie am Abdinghof zu Paderborn 



473 
 

vom 21. Juli – 5. November 2006, red. Ch. Stiegemann, M. Wemhoff, München 2006, t. 1, s. 

555–562; 

Oltrogge D., Byzantine Recipes and Book Illumination, „Revista de História da Arte, Série W” 

2011, 1, s. 61–71; 

Omont H., Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François Ier et Henri II, Paris 

1889; 

Omont H., Catalogue des manuscrits grecs d'Antoine Éparque (1538), „Bibliothèque de l'École 

des chartes” 1892, 53, s. 95–110; 

Omont H., Évangiles avec peintures byzantines du XIe siècle. Tome I. Reproduction des 361 

miniatures du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque nationale, Paris 1908; 

Omont H., Évangiles avec peintures byzantines du XIe siècle. Tome II. Reproduction des 361 

miniatures du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque nationale, Paris 1908; 

Omont H., Bibliothèque nationale de France. Nouvelles acquisitions du Département des 

manuscrits pendant les années 1891-1910. Répertoire alphabétique des manuscrits latins et 

français, Paris 1912; 

Onasch K., Die Ikonenmalerei. Grundzüge einer systematischen Darstellung, Leipzig 1968; 

Onians J., Abstraction and Imagination in Late Antiquity, „Art History” 1980, 3, 1–24; 

Oretskaia I., A Stylistic Tendency in Ninth-Century Art of the Byzantine World. An Example of 

Miniatures in Three Greek Illuminated Manuscripts: the Book of Job (Biblioteca Apostolica 

Vaticana, gr. 749), the Homilies of Gregory of Nazianzus (Biblioteca Ambrosiana, cod. E49–

50inf) and the Sacra Parallela (Bibliothèque nationale de France, gr. 923), „Зограф” 2002–

2003, 29, s. 5–19; 

Orsini P., Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books, Berlin–Boston 2018 

(Studies in Manuscript Cultures 15); 

Palmer A., Rodley L., The Inauguration Anthem of Hagia Sophia in Edessa. A New Edition and 

Translation with Historical and Architectural Notes and a Comparison with a Contemporary 

Constantinopolitan Kontakion, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1988, 12, s. 117–168; 

Panayotidi M., Some Observations on Thirteenth Century Sinai Icons and Boiana Frescoes 

(1259), w: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска 

Европа. Международна конференция, София, 16–17 април 2010 г., red. Б. Пенкова, 

София 2011, s. 216–225; 



474 
 

Panayotidi M., Thirteenth-Century Icons and Frescoes at St. Catherine’s Monastery on Mount 

Sinai. Some Observations, w: Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle. Les 

programmes picturaux, red. J.-P. Caillet, F. Joubert, Paris 2012, s. 87–102; 

Panayotova S., Ricciardi P., Fitzwilliam Museum, MS 36–1950, fols. 49v–50r, w: Colour. The Art 

and Science of Illuminated Manuscripts, red. S. Panayotova, współpraca D. Jackson, P. 

Ricciardi, London–Turnhout 2016, s. 136–138, nr 26; 

Papaioannou S., Byzantine Enargeia and Theories of Representation, „Byzantinoslavica” 2011, 

69, s. 48–60; 

Papamastorakis T., The Display of Accumulated Wealth in Luxury Icons. Gift-Giving from the 

Byzantine Aristocracy to God in the Twelfth Century, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και 

τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών, 20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, Ηράκλειο 2002, s. 35–49; 

Papathanassiou M.K., Metallurgy and Metalworking Techniques, w: The Economic History of 

Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, t.1, red. A.E. Laiou, Washington 

2002, s. 121–127 (Dumbarton Oaks Studies 39); 

Papathanassiou M., Stephanos of Alexandria. A Famous Byzantine Scholar, Alchemist and 

Astrologer, w: The Occult Sciences in Byzantium, red. P. Magdalino, M. Mavroudi, Geneva 

2006, s. 163–203; 

Papathanassiou M., Metallurgy and Metalworking Techniques, „Πάπυροι – Επιστημονικό 

Περιοδικό Δέλτοι” 2014, 3, s. 83–88; 

Pappalardo U., The Splendor of Roman Wall Paintings, Los Angeles 2009 (I wyd. Verona 2008); 

Parani M.G., Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material Culture and Religious 

Iconography (11th–15th Centuries), Leiden–Boston 2003 (The Medieval Mediterranean 41); 

Parani M.G., Byzantine Jewellery. The Evidence from Byzantine Legal Documents, w: Intelligible 

Beauty. Recent Research on Byzantine Jewellery, red. Ch. Entwistle, N. Adams, London 2010, 

s. 186–192 (Research Publication 178); 

Parpulov G.R., Codex Theodosianus, w: Holy Image, Holy Image, Hallowed Ground. Icons from 

Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 136–139, nr 7; 

Parpulov G.R., Mural and Icon Painting at Sinai in the Thirteenth Century, w: Approaching the 

Holy Mountain. Art and Liturgy at St Catherine’s Monastery in the Sinai, red. Sh.E.J. Gerstel, 

R.S. Nelson, Turnhout 2010, s. 345–414 (Cursor Mundi 11); 



475 
 

Parpulov G.R., The Codicology of Ninth-Century Greek Manuscripts, „Semitica et Classica. 

International Journal of Oriental and Mediterranean Studies” 2015, 8, s. 165–170; 

Parpulov G.R., Dolgikh I.V., Cow P., A Byzantine Text on the Technique of Icon Painting, 

„Dumbarton Oaks Papers” 2010, 64, s. 201–216; 

Parpulov G.R., Psalters and Books of Hours (Horologia), w: A Companion to Byzantine 

Illustrated Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 300–309 (Brill’s 

Companions to the Byzantine World 2); 

Partington J.R., Chemical Arts in the Mount Athos Manual of Christian Iconography, „Isis” 

1934, 22, 1, s. 139–149; 

Patscher S., Zilva S. de, Der byzantinische Traktat „Über die hochgeschätzte und berühmte 

Goldschmiedekunst”. Neuedition, Übersetzung und interdisziplinärer Kommentar. Das Projekt 

und erste Ergebnisse der experimentellen Evaluierung, „Experimentelle Archäologie in Europa” 

2017, 16, s. 136–147; 

Patterson Ševčenko N., Icon of SS. Sergios and Bacchos, w: Age of Spirituality. Late Antique 

and Early Christian Art, Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, New York 1979, s. 548, 

nr 492; 

Patterson Ševčenko N., Vita Icons and “Decorated” Icons of the Komnenian Period, w: Four 

Icons in the Menil Collection, red. B. Davezac, Houston 1992, s. 57–69; 

Patterson Ševčenko N., Liturgical Roll, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 110–

111, nr 64; 

Patterson Ševčenko N., Icon with Saint Nicholas and Busts of Saints, w: The Glory of Byzantium. 

Art. And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, 

New York 1997, s. 118, nr 65; 

Patterson Ševčenko N., Icon with the Miracle at Chonai, w: The Glory of Byzantium. Art. And 

Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 

1997, s. 118–119, nr 66; 

Patterson Ševčenko N., Epistyle with the Miracles of Saint Eustratios, w: Holy Image, Holy 

Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 

174–177, nr. 21; 

Patterson Ševčenko N., Marking Holy Time. The Byzantine Calendar Icons, w: Βυζαντινές 

εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 



476 
 

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, 

Ηράκλειο 2002, 51–62; 

Patterson Ševčenko N., Synaxaria and Menologia, w: A Companion to Byzantine Illustrated 

Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, s. 319–327 (Brill’s Companions to the 

Byzantine World 2); 

Pedone S., La passione aurea. Il colore dell’oro a Bisanzio, w: In corso d'opera, red. M. Nicolaci, 

M. Piccioni, L. Riccardi, Roma 2015, s. 15–22 (Ricerche dei dottorandi in Storia dell'Arte della 

Sapienza 1); 

Peers G., Subtle Bodies. Representing Angels in Byzantium, Berkeley–Los Angeles–London 

2001 (The Transformation of the Classical Heritage 32); 

Peers G., Sacred Shock. Framing Visual Experience in Byzantium, University Park 2004; 

Peers G., Byzantine Things in the World, w: Byzantine Things in the World, red. G. Peers, New 

Haven–London 2013, s. 40–85; 

Pejic B., Die goldene Dimension, przeł. B. Rudolph, W. Winkler, w: Farbe Gold. Dekor, 

Metapher, Symbol. Beweggründe für Malerei heute, red. P. Corazolla, E. Deutsch, S. Gewecke, 

B. Rudolph, E. Liane Schmidt, Ch. Weber, Berlin 1992, s. 63–71; 

Pemberton E.G., A Note on Skiagraphia, „American Journal of Archaeology” 1976, 80, 1, s. 82–

84; 

Pentcheva B.V., Rhetorical Images of the Virgin. The Icon of the “Usual Miracle” at the 

Blachernai, „Res. Anthropology and aesthetics” 2000, 38, s. 34–55; 

Pentcheva B.V., The Heavenly Ladder of Saint John Climacus, w: Holy Image, Holy Image, 

Hallowed Ground. Icons from Sinai, red. R.S. Nelson, K.M. Collins, Los Angeles 2006, s. 244–

247, nr 48; 

Pentcheva B.V., The Performative Icon, „The Art Bulletin” 2006, 88, 4, s. 631–655; 

Pentcheva B.V., Moving Eyes. Surface and Shadow in the Byzantine Mixed-Media Relief Icon, 

„RES: Anthropology and Aesthetics” 2009, 55/56, s. 222–234; 

Pentcheva B.V., The Sensual Icon. Space, Ritual, and the Senses in Byzantium, University Park 

2010; 

Pentcheva B.V., Hagia Sophia and Multisensory Aesthetics, „Gesta” 2011, 50, 2, s. 93–111; 

Pentcheva B.V., Performing the Sacred in Byzantium. Image, Breath, and Sound, „PRI 

Performance Research International” 2014, 19, 3, s. 120–128; 



477 
 

Pentcheva B.V., The Aesthetics of Landscape and Icon at Sinai, „RES: Anthropology and 

Aesthetics” 2015, 65–66, s. 195–211; 

Pentcheva B.V., Glittering Eyes. Animation in the Byzantine “Eikōn” and the Western “Imago”, 

„Codex Aquilarensis” 2016, 32, s. 209–236; 

Pentcheva B.V., Hagia Sophia, Sound, Space, and Spirit in Byzantium, University Park 2017; 

Petković S., Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu, tłum. 

J. Maciejewska-Pavković, „Rocznik Białostocki” 1989, 16, s. 293–323; 

Petzold A., “De coloribus et mixtionibus”. The Earliest Manuscript of a Romanesque 

Illuminator’s Handbook, w: Making the Medieval Book. Techniques of Production. Proceedings 

of the Fourth Conference of the Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford, July 1992, 

red. L.L. Brownrigg, London 1995, s. 59–65; 

Pevny O.Z., The Ostromir Lectionary, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle 

Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 294–296, nr 

198; 

Piatnitsky Y.A., Sinai, Byzantium and Russia, w: Sinai, Byzantium, Russia. Orthodox Art from 

the Sixth to the Twentieth Century, red. Y.A. Piatnitsky, O. Baddeley,E. Brunner, M. Mundell 

Mango, London 2000, s. 19–33; 

Piatnitsky Y.A., Icon with the Mother of God Blachernitissa, w: Sinai, Byzantium, Russia. 

Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century, red. Y.A. Piatnitsky, O. Baddeley,E. 

Brunner, M. Mundell Mango, London 2000, s. 239–241, nr S57; 

Piatnitsky Y.A., Templon Epistyle with the Miracles of St Eustratios, w Byzantium and Russia, 

w: Sinai, Byzantium, Russia. Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century, red. Y.A. 

Piatnitsky, O. Baddeley,E. Brunner, M. Mundell Mango, London 2000, s. 246–259, nr S61; 

Pizzone A., Toward a Selfdetermined and Emotional Gaze. Agathias and the Icon of the 

Archangel Michael, w: Aesthetics and Theurgy in Byzantium, red. S. Mariev, W.-M. Stock, 

Berlin–Boston 2013, s. 75–104 (Byzantinisches Archiv 25); 

Plantzos D., The Art of the Painting in Ancient Greek, Athens 2018; 

Plut.1.56 – Bibliografia, 

http://opac.bml.firenze.sbn.it/Bibliografia.htm?idlist=12&record=509212432749, 

dostęp: 20.09.2019; 

Polara G., The Jeweled Style by Michael Roberts, „Mediaevistik” 1992, 5, s. 304–306 [recenzja]; 



478 
 

Pomaro G., Materiali per il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana 490, w: In 

margine al Progetto Codex. Aspetti di produzione e conservazione del patrimonio manoscritto 

in Toscana, red. ten sam, Pisa 2014, s. 139–99; 

Portrait of a thin-faced man, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547858, 

dostęp: 29.09.2019; 

Portrait of a young woman with a gilded wreath, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547861, dostęp: 29.09.2019; 

Potocki S.K., O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski. Część III, oprac. J.A. Ostrowski, J. 

Śliwa, Warszawa–Kraków 1992; 

Prange P., Philipp Otto Runge, “Der Tag” (Mittelgruppe), 1803, 

https://www.hamburger-kunsthalle.de/sammlung-online/philipp-otto-runge/der-tag-

mittelgruppe#, dostęp: 20.09.2019; 

Psalter and New Testament in Greek (Dumbarton Oaks MS 3), BZ.1962.35, 

http://nrs.harvard.edu/urn-3:DOAK.MUS:9649615, dostęp: 20.08.2019; 

Ratseva A., The Mural “Spinning Discs” – an Indication for Spiritual Connections and Artistic 

Influences, „Series Byzantina” 2013, 11, s. 25–40; 

Ratseva S., The Sinai School at St. Catherine Monastery – Areas of Activity and Spread of Its 

Production between Second Half of Tenth and Thirteenth Centuries, „Проблеми на 

изкуството” 2006, 39, 3, s. 10–19; 

Restle M., Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien. Textband 1, Recklinghausen 1967; 

Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration, red. 

H.A. Klein, R.G. Ousterhout, New York 2004; 

Restoring Byzantium, http://www.columbia.edu/cu/wallach/exhibitions/Byzantium/, dostęp: 

20.08.2019; 

Resurrection of Christ, https://art.thewalters.org/detail/9120/resurrection-of-christ/, dostęp: 

20.09.2019; 

Reudenbach B., Werkkünste und Künstlerkonzept in der „Schedula” des Theophilus, w: 

Schatzkunst am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar und sein Umkreis, red. 

Ch. Stiegemann, H. Westermann-Angerhausen, München 2006, s. 243–248; 

Reuterswärd P., What Color is Divine Light?, w: Light from Aten to Laser, red. Th.B. Hess, J. 

Ashbery, New York 1969, s. 108–127 (Art News Annual 35); 



479 
 

Rhoby A., Gold, Goldsmiths and Goldsmithing in Byzantium, w: New Research on Late 

Byzantine Goldsmiths' Works (13th–15th Centuries). Neue Forschungen zur 

spätbyzantininischen Goldschmiedekunst (13.–15. Jahrhundert), red. A. Bosselmann-Ruickbie, 

Mainz 2019, s. 9–20 (Byzanz zwischen Orient und Okzident 13); 

Riegl A., Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn im 

Zusammenhange mit der Gesamtentwicklung der Bildenden Künste bei den 

Mittelmeervölkern, Wien 1901; 

Roberts M., The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca 1989; 

Röder J., Marmor Phrygium. Die antiken Marmorbrüche von Iscehisar in Westanatolien, 

„Jahrbuch des Deutschen Archaäologischen Instituts” 1971, 86, s. 253–312; 

Rodley L., Byzantine Art and Architecture. An Introduction, Cambridge 1994; 

Rottloff A., Schalenförmige Lamp emit hohlem Fuß, w: Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult 

und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert, red. Ch. Stiegmann, Mainz 

2001, s. 216, nr II.10 [Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn 

vom 6. Dezember 2001 bis 31. März 2002]; 

Różycka Bryzek A., Focjusz, Patriarcha Konstantynopola, „Homilia X”, „Znak” 1994, 466, 3, s. 

57; 

Ruelle Ch.-É., La Chrysopée de Psellus, „ Revue des Études Grecques” 1889, 2, 7, s. 260–266; 

Ryś A., Komentarz, w: Orfeusza „Kerygmata o kamieniach”. Sokratesa i Dionizjusza „O 

kamieniach”, tłum., wstęp i koment. A. Ryś, Poznań 2012, s. 50–67 (Fontes Historiae Antiquae 

23); 

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa 1989 

(Warszawa 1970); 

Saffrey H.D., Historique et description du manuscrit alchimique de Venise Marcianus Graecus 

299, w: Alchimie. Art, histoire et mythes, red. D. Kahn, S. Matton, Paris–Milan 1995, s. 1–10; 

Salamon M., Mennictwo bizantyńskie, Kraków 1987 (Zarys Mennictwa Europejskiego 6); 

Sande S., Egyptian and Other Elements in the Fifth-Century Mosaics of S. Maria Maggiore, 

„Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia” 2008, 21, s. 65–94; 

Saraga N., Copper-Alloy “polykandelon”, w: Everyday Life in Byzantium, red. D. Papanikola-

Bakirtzi, red. tłum. D. Hardy, Athens 2002, s. 284, nr 297; 



480 
 

Sauer Ch., Zum Goldgrund in der mittelalterlichen Buchmalerei, w: Das Goldene Zeitalter. Die 

Geschichte des Goldes vom Mittelalter zur Gegenwart, red. T. Osterwold, Stuttgart 1991, s. 

246–251; 

Schellewald B., Gold, Licht und das Potenzial des Mosaiks, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 

2016, 79, s. 461–480; 

Schiaparelli L., Il codice 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca e la scuolascrittoria lucchese 

(sec. VIII–IX). Contributi allo studio della minuscolacarolina in Italia, Roma 1924; 

Schibille N., Hagia Sophia and the Byzantine Aesthetic Experience, Farnham 2014; 

Schmarsow A., Zur Frage nach dem Malerischen, sein Grundbegriff und seine Entwicklung, 

Leipzig 1896 (Beiträge zur Ästhetik der Bildenden Künste 1); 

Schmarsow A., Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum 

Mittelalter kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt, Leipzig 1905; 

Schöne W., Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954; 

Schorn L., Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 1 (Dienstag, 3. 

Januar), s. 1–4 

Schorn L., Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 2 (Donnerstag, 5. 

Januar), s. 5–6; 

Schorn L., Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 3 (Dienstag, 10. 

Januar), s. 9–12; 

Schorn L., Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 4 (Donnerstag, 

12. Januar), s. 13–16; 

Schorn L., Nachricht über ein neugriechisches Malerbuch, „Kunstblatt” 1832, 5 (Dienstag, 17. 

Januar), s. 17–20; 

Schreiner P., Zur Herstellung der Tinten, Farbtuschen und Goldschrift in Byzanz, w: Vom Griffel 

zum Kultobjekt. 3000 Jahre Geschichte des Schreibgeräte, red. Ch. Gastgeber, H. Harrauer, 

Wien 2001, s. 43–50 (Nilus. Studien zur Kultur Ägyptens und des Vorderen Orients 6); 

Schreiner P., Oltrogge D., Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011 

(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. 

Denkschriften 419); 

Schulz V.-S., Bild, Ding, Material. Nimben und Goldgründe italienischer Tafelmalerei in 

transkultureller Perspektive, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 2016, 79, s. 508–541; 



481 
 

Schwartz E., The Whirling Disc. A Possible Connection Between Medieval Balkan Frescoes and 

Byzantine Icons, „Зограф” 1977, 8, s. 24–29; 

Schwartz E., Iconographic Variation in a Tenth-century Evangelion, „Δελτίον Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2010, 31, s. 87–90; 

Schwarz M.V., Goldgrund im Mittelalter, “Don’t ask for the meaning, ask for use!”, w: Gold, 

red. A. Hausslein-Arco, Th. Zaunschirm, Wien 2012, s. 28–37; 

Ševčenko I., The Illuminators of the Menologium of Basil II, „Dumbarton Oaks Papers” 1962, 

16, s. 245–276; 

Siemaszko A., Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu 

ikonograficznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” 

1995, 21, s. 13–64; 

Siemaszko A., Hermeneja, w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 

2002, s. 205; 

Sight and the Ancient Senses, red. M. Squire, London 2016 (The Senses in Antiquity); 

Sironi A., Breccia corallina, w: Marmi antichi, red. G. Borghini, Roma 2001, s. 166–167 

(Materiali della Cultura Artistica 1); 

Skhirtladze Z., The Image of the Virgin on the Sinai Hexaptych and the Apse Mosaic of Hagia 

Sophia, Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 2014, 68, s. 369–386; 

Skrzyniarz S., Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina, „Series 

Byzantina, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art” 2004, 2, s. 97–107; 

Smolenaars J.J.L., Statius, Thebaid VII. A Commentary, Leiden–New York–Köln 1994 

(Mnemosyne Supplements 134); 

Smorąg Różycka M., Wstęp, w: Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki 

malarskiej, przeł. i przypisami opatrz. I. Kania, red. i wstęp M. Smorąg Różycka, Kraków 2011, 

s. V–XXX; 

Smorąg Różycka M., Miejsce ekfrazy w bizantynistycznej historiografii artystycznej, „Vox 

Patrum” 2018, 70, 38, s. 471–484; 

Spain S., “The Promised Blessing”. The Iconography of the Mosaics of S. Maria Maggiore, „The 

Art Bulletin” 1979, 61, 4, s. 518–540; 

Spatharakis I., The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, s. 185–187 

(Byzantina Neerlandica 6); 



482 
 

Spatharakis I., Early Christian Illustrated Gospel Books from the East, w: The Impact of Scripture 

in Early Christianity, red. J. den Boeft, M.L. van Poll-van de Lisdonk, Leiden–Boston–Köln 1999, 

s. 102–121 (Vigiliae Christianae. Supplements 44); 

Speer A., Westermann-Angerhausen H., Ein Handbuch mittelalterlicher Kunst? Zu einer 

relecture der „Schedula diversarum artium”, w: Schatzkunst am Aufgang der Romanik. Der 

Paderborner Dom-Tragaltar und sein Umkreis, red. Ch. Stiegemann, H. Westermann-

Angerhausen, München 2006, s. 249–258; 

Spengler O., Der Untergang des Abendlandes, München 1963 (I wyd. Wien 1918); 

Squire M., Image and Text in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge 2015 (I wyd. Cambridge 

2009); 

Squire M., Ecphrasis. Visual and Verbal Interactions in Ancient Greek and Latin Literature, w: 

Oxford Handbooks Online, 2015, www.oxfordhandbooks.com, dostęp: 12.06.2019; 

Stawicki S., Malowidła ścienne z dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – problemy 

techniczne i technologiczne, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 2004, 10, 

s. 7–44; 

Stern E.M., Roman Glassblowing in a Cultural Context, „American Journal of Archaeology” 

1999, 103, 3, s. 441–484; 

Stewart A., Martin S.R., Hellenistic Discoveries at Tel Dor, Israel, „Hesperia. The Journal of the 

American School of Classical Studies at Athens” 2003, 72, 2, s. 121–145; 

Stiaffini D., Ricette e ricettari medievali. Fonti per una storia delle tecniche di produzione delle 

tessere musive vitree, w: Medieval Mosaics. Light, Color, Materials, red. E. Borsook, F. 

Gioffredi Superbi, G. Pagliarulo, Milano 2000, s. 65–95 (Villa I Tatti 17); 

Stock W.-M., Theurgy and Aesthetics in Dionysios the Areopagite, w: Aesthetics and Theurgy 

in Byzantium, red. S. Mariev, W.-M. Stock, Berlin–Boston 2013, s. 13–30 (Byzantinisches Archiv 

25); 

Strzygowski J., Orient oder Rom. Beitrag zur Geschichte der spätantiken und frühchristlichen 

Kunst, Leipzig, 1901; 

Stylianou A., Stylianou J., The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art, London 

1985; 

Sumina I., The Baptism of Christ, w: Byzantium. Faith and Power (1261–1557), red. H.C. Evans, 

New York–New Haven 2004, s. 126–127, nr 62; 



483 
 

Svennung J., Compositiones Lucenses. Studien zum Inhalt, zur Textkritik und Sprache, Uppsala–

Leipzig 1941; 

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984; 

Talbot A.-M., Preface, w: Asinou across Time. Studies in the Architecture and Murals of the 

Panagia Phorbiotissa, Cyprus, red. A. Weyl Carr, A. Nicolaïdès, Washington 2012, s. IX 

(Dumbarton Oaks Studies 43); 

Talbot A.-M., Kazhdan A., Lavra, Great, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, red. A. 

Kazhdan, New York–Oxford 1991, s. 1190–1191; 

Talbot Rice D., The Great Palace of the Byzantine Emperors, „Archaeology” 1957, 10, 3, s. 174–

180; 

Talbot Rice D., Byzantine Art, Harmondsworth 1968 (Pelican Book A287), (I wyd. 

Harmondsworth 1954); 

Talbot Rice D., An Aesthetic Approach to Byzantine Art by P. A. Michelis, „The Burlington 

Magazine” 1956, 98, 639, s. 209 [recenzja]; 

Talbot Rice D., Byzantine Frescoes from Yugoslav Churches, New York 1963; 

Talgam R., Mosaics of Faith. Floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians and Muslims in the 

Holy Land, Jerusalem–University Park 2014; 

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2004 (I wyd. Warszawa 1975); 

Terry A., Maguire H., Dynamic Splendor. The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at 

Poreč. Text, t. 1, University Park 2007; 

Terry A., Maguire H., Dynamic Splendor. The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at 

Poreč. Illustrations, t. 2, University Park 2007; 

Teteriatnikov N.B., Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath, Washington 2017 

(Dumbarton Oak Studies 47); 

The Breslau Psalter, 
https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/illuminated/manuscript/discover/the-breslau-

psalter/section/technique, dostęp: 20.10.2019; 

Theis L., Lampen, Leuchten, Licht, w: Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im 

Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert, red. Ch. Stiegmann, Mainz 2001, s. 53–64; 

The Kariye Djami, t. 1–3, red. P.A. Underwood, New York 1966 (Bollingen Series 70); 

The Kariye Djami, t. 4, red. P.A. Underwood, Princeton 1975 

The Icons of Sinai, http://vrc.princeton.edu/sinai/about-this-project, dostęp: 23.08.2019; 



484 
 

The Poems of Christopher of Mytilene and John Mauropous, red. i tłum. F. Bernard, Ch. Livanos, 

Cambridge, Mass.–London 2018 (Dumbarton Oaks Medieval Library 50); 

Thomas Th.K., The Medium Matters. Reading the Remains of a Late Antique Textile, w: Reading 

Medieval Images. The Art Historian and the Object, red. E. Sears, Th.K. Thomas, Ann Arbor 

2002, s. 39–49; 

Thompson D.V., Artificial Vermilion in the Middle Ages, „Technical Studies in the Field of the 

Fine Arts” 1933, 2, s. 62–70; 

Thompson D.V., The Materials and Techniques of Medieval Painting, przedmowa B. Berenson, 

New York 2015, s. 195–196 (reprint 1 wyd. New York 1956); 

Tolaini F., “De tinctio omnium musivorum”. Technical Recipes for Glass in the So-Called 

“Mappae clavicula”, w: When Glass Matters. Studies in the History of Science and Art from 

Graeco-Roman Antiquity to Early Modern Era, red. M. Beretta, Firenze 2004, s. 195–219 

(Biblioteca di Nuncius. Studi e testi 53); 

Torp H., Considerations on the Chronology of the Rotunda Mosaics, w: The Mosaics of 

Thessaloniki Revisited. Papers from the 2014 Symposium at the Courtauld Institute of Art, red. 

A. Eastmond, M. Hatzaki, Athens 2017, s. 35–47; 

Torp H., La rotonde palatine à Thessalonique. Architecture et mosaïques, t. 1, Athènes 2018; 

Tosatti S.B., Trattati medievali di tecniche artistiche, Milano 2007; 

Trilling J., The Soul of the Empire. Style and Meaning in the Mosaic Pavement of the Byzantine 

Imperial Palace in Constantinople, „Dumbarton Oaks Papers” 1989, 43, s. 27–72; 

Tsigaridas E.N., Two Parts of the Epistyle of an Iconostasis, w: Treasures of Mount Athos, red. 

A.A. Karakatsanis, Thessaloniki 1997, s. 57–59, nr 2.4; 

Tsigaridas E.N., The Virgin Hodegetria, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, 

Thessaloniki 1997, s. 66–67, nr 2.9; 

Tsigaridas E.N., The Virgin Hodegetria, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, 

Thessaloniki 1997, s. 67–70, nr 2.10; 

Tsigaridas E.N., Christ Pantokrator, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, 

Thessaloniki 1997, s. 70, nr 2.11; 

Tsigaridas E.N., St Demetrios, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, 

Thessaloniki 1997, s. 72–74, nr 2.13; 

Tsigaridas E.N., St Luke, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, Thessaloniki 

1997, s. 88, nr 2.26; 



485 
 

Tsigaridas E.N., St Matthew, w: Treasures of Mount Athos, red. A.A. Karakatsanis, Thessaloniki 

1997, s. 88–89, nr 2.27; 

Turner N.K., Oltrogge D., Pigment Recipes and Model Books. Mechanisms for Knowledge 

Transmission and the Training of Manuscript Illuminators, w: Colour. The Art and Science of 

Illuminated Manuscripts, red. S. Panayotova, współpraca D. Jackson, P. Ricciardi, London–

Turnhout 2016, s. 89–97; 

Valente S., Per una nuova edizione commentata di un lessico alchemico bizantino, „Eikasmos” 

2013, 24, s. 275–296; 

Vapheiades C.M., Byzantine Painting Treatises. The case of Codex Panteleimoniensis 259, „I 

quaderni del m.æ.s. – Journal of Mediæ Ætatis Sodalicium” 2018, 16, s. 132–143; 

Verstegen I., Otto Demus, Byzantine Art and the Spatial Icon, „Journal of Art Historiography” 

2018, 19, s. 1–24; 

Walker A., Middle Byzantine Aesthetics and the Incomparability of Islamic Art. The 

Architectural Ekphraseis of Nikolaos Mesarites, „Muqarnas” 2010, 27, s. 79–101; 

Walter Ch., Two Notes on the Deësis, „Revue des études byzantines” 1968, 26, s. 311–336; 

Walter Ch., Pictures of the Clergy in the Theodore Psalter, „Revue des études byzantines” 1973, 

31, s. 229–242; 

Walter Ch., Bulletin on the Deësis and the Paraclesis, „Revue des études byzantines” 1980, 38, 

s. 261–269; 

Walter Ch., A New Look at the Byzantine Sanctuary Barrier, „Revue des études byzantines” 

1993, 51, s. 203–228; 

Warland R., Die Kuppelmosaiken von Centcelles als Bildprogramm spätantiker 

Privatrepräsentation, w: Centcelles el monumento tardorromano. Iconografía y arquitectura, 

red. J. Arce, Roma 2002, s. 21–35 (Bibliotheca Italica 25); 

Warland R., Nimbus, w: Reallexikon für Antike und Christentum, t. 25, red. G. Schöllgen, 

Stuttgart 2013, szp. 915–938; 

Webb R., Ekphrasis Ancient and Modern. The Invention of Genre, „Word & Image” 1999, 15, 

1, s. 7–18; 

Webb R., The Aesthetics of Sacred Space. Narrative, Metaphor,and Motion in “Ekphraseis” of 

Church Buildings, „Dumbarton Oaks Papers” 1999, 53, s. 59–74; 

Webb R., Accomplishing the Picture. Ekphrasis, Mimesis and Martyrdom in Asterios of 

Amaseia, w: Art and Text in Byzantine Culture, red. L. James, Cambridge 2007, s. 13–32; 



486 
 

Webb R., Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, 

Farnham 2009; 

Webb R., Ekphraseis of Buildings in Byzantium. Theory and Practice, „Byzantinoslavica” 2011, 

69, 3, s. 20–32; 

Webb R., Virtual Sensations and Inner Visions. Words and the Senses in Late Antiquity and 

Byzantium, w: Knowing Bodies, Passionate Souls. Sense Perceptions in Byzantium, red. S. 

Ashbrook Harvey, M. Mullett, Washington 2017, s. 261–269 (Dumbarton Oaks Byzantine 

Symposia and Colloquia); 

Weitzmann K., The Joshua Roll. A Work of the Macedonian Renaissance, Princeton 1948; 

Weitzmann K., Ancient Book Illumination, Cambridge, Mass. 1959 (Martin Classical Lectures 

16); 

Weitzmann K., Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance, Köln–

Opladen 1963 [skrócona wersja w j. angielskim: The Character and Intellectual Origins of the 

Macedonian Renaissance, w: Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, red. 

H.L. Kessler, Chicago–London 1971, s. 176–223]; 

Weitzmann K., The Mosaic in St. Catherine's Monastery on Mount Sinai, „Proceedings of the 

American Philosophical Society” 1966, 110, 6, s. 392–405 (repr. w: K. Weitzmann, Studies in 

the Arts at Sinai, Princeton 1982, s. 5–18); 

Weitzmann K., An Encaustic Icon with the Prophet Elijah at Mount Sinai, w: Mélanges offerts 

à Kazimierz Michałowski, red. M.L. Bernhard, Warszawa 1966, s. 713–733; 

Weitzmann K., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Icons. Vol. 1. From the 

Sixth to the Tenth Century, Princeton 1976; 

Weitzmann K., The Ode Pictures of the Aristocratic Psalter Recension, „Dumbarton Oaks 

Papers” 1976, 30, s. 67–84; 

Weitzmann K., Late Antique and Early Christian Book Illumination, London 1977; 

Weitzmann K., The Classical Mode in the Period of the Macedonian Emperors. Continuity or 

Revival?, w: Byzantina kai Metabyzantina, I. The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture, 

red., S. Vryonis, Malibu, 1978, s. 71–85; 

Weitzmann K., The Miniatures of the Sacra Parallela. Parisinus Graecus 923, Princeton 1979; 

Weitzmann K., Mosaics, w: Sinai. Treasures of the Monastery of Saint Catherine, red. K.A. 

Manafis, Athens 1990, s. 61–68; 



487 
 

Weitzmann-Fiedler J., The Vergilius Romanus. “Eclogues” and “Georgics”, w: Age of 

Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, red. K. Weitzmann, 

New York 1979, s. 247–248, nr 225; 

Weitzmann K., Galavaris G., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated 

Greek Manuscripts. Vol. 1. From the Ninth to the Twelfth Centuries, Princeton 1990; 

Wenderholm I., Aura, Licht und schöner Schein. Wertungen und Umwertungen des 

Goldgrundes, w: Geschichten auf Gold. Bilderzählungen in der frühen italienischen Malerei, 

red. S. Weppelmann, Berlin–Köln 2005, s. 100–113; 

Wenzel M., Deciphering the Cotton Genesis Miniatures. Preliminary Observations Concerning 

the Use of Colour, „The British Library Journal” 1987, 13, 1, s. 79–100; 

Wessel K., Goldgrund, w: Reallexikon zur byzantinischen Kunst, t. 2, red. K. Wessel, Stuttgart 

1971, szp. 882–893; 

Weyl Carr A., Icon with the Enthroned Virgin Surrounded by the Prophets and Saints, w: The 

Glory of Byzantium. Art. And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. 

Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 372, nr 244; 

Weyl Carr A., Icon with the Annunciation, w: The Glory of Byzantium. Art. And Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 374–

375, nr 246; 

Weyl Carr A., Templon Beam with the Deesis and Feast Scenes, w: The Glory of Byzantium. Art. 

And Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New 

York 1997, s. 377–379, nr 248; 

Weyl Carr A., Introduction, w: Asinou across Time. Studies in the Architecture and Murals of 

the Panagia Phorbiotissa, Cyprus, red. A. Weyl Carr, A. Nicolaïdès, Washington 2012, s. 1–10 

(Dumbarton Oaks Studies 43); 

Weyl Carr A., Kazhdan A., Nimbus, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 3, red. A. Kazhdan, 

New York–Oxford 1991, s. 1487; 

Węclewski Z., Słownik grecko-polski, Lwów 1929; 

Whitehouse D., Glass in the Price Edict of Diocletian, „Journal of Glass Studies” 2004, 46, s. 

189–191; 

Wildberg Ch., Olympiodorus, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 

Edition), red. E.N. Zalta, 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/olympiodorus/, dostęp: 25.02.2019; 



488 
 

Winckelmann J.J., Geschichte der Kunst des Altertums, red. W. Senff, Weimar 1964; 

Winfield D., Byzantine Mosaic Work. Notes on History, Technique and Colour, Lefkosia 2005; 

Winkelmann F., “Über die körperlichen Merkmale der gottbeseelten Väter”. Zu einem 

Malerbuch aus der Zeitzwischen 836 und 913, w: Fest und Alltag in Byzanz, red. G. Prinzing, D. 

Simon, München 1990, s. 107–127; 

Wittemore Th., A Portrait of the Empress Zoe and of Constantine IX, „Byzantion” 1946–1948, 

18, s. 223–227; 

Woodfield R., Reading Riegl’s “Kunst-Industrie”, w: Framing Formalism. Riegl's Work, 

komentarz R. Woodfield, Amsterdam 2001, s. 49–81 (Critical Voices in Art, Theory and 

Culture); 

Woodfin W.T., A “Majestas Domini” in Middle-Byzantine Constantinople, „Cahiers 

archéologiques” 2003–2004, 51, s. 45–53; 

Wootton W., Making and Meaning. The Hellenistic Mosaic from Tel Dor, „American Journal of 

Archaeology” 2012, 116, 2, 209–234; 

Wrapson L.J., Techniques for Chrysography in Thirteenth-Century Panel Painting, w: J. Folda, 

Byzantine Art. And Italian Panel Painting. The Virgin and Child “Hodegetria” and the Art of 

Chrysography, Cambridge 2015, s. 247–279; 

Wright D.H., The Date and Arrangement of the Illustrations in the Rabbula Gospels, 

„Dumbarton Oaks Papers” 1973, 27, s. 197–208; 

Wulff O., Altchristliche und byzantinische Kunst (Band 1). Die altchristliche Kunst von ihren 

Anfängen bis zur Mitte des ersten Jahrtausends, Berlin–Neubabelsberg, 1914; 

Wulff O., Altchristliche und byzantinische Kunst (Band 2). Die byzantinische Kunst von der 

ersten Blüte bis zu ihrem Ausgang, Berlin–Neubabelsberg, 1914; 

Yelda Olcay B., Lighting Methods in the Byzantine Period and Findings of Glass Lamps in 

Anatolia, „Journal of Glass Studies” 2001, 43, s. 77–87; 

Young Kim D., Points on a Field. Gentile da Fabriano and Gold Ground, „Journal of Early 

Modern History” 2019, 23, s. 191–226; 

Zanker G., Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry, „Rheinisches Museum für Philologie” 

1981, 124, 3–4, s. 297–311; 

Zarras N., A Gem of Artistic Ekphrasis. Nicholas Mesarites’ Description of the Mosaics in the 

Church of the Holy Apostles at Constantinople, w: Byzantium, 1180-1204: ‘The Sad Quarter of 

a Century’?, red. A. Simpson, Athens 2015, s. 261–282; 



489 
 

Zaunschirm Th., Die Erfindung des Goldgrundes, w: Gold, red. A. Hausslein-Arco, Th. 

Zaunschirm, Wien 2012, s. 10–27; 

Zaunschirm Th., Albertis Goldgrund, w: Gold, red. A. Hausslein-Arco, Th. Zaunschirm, Wien 

2012, s. 50–55; 

Zaunschirm Th., Eine kurze Kunstgeschichte des Goldes, w: Gold, red. A. Hausslein-Arco, Th. 

Zaunschirm, Wien 2012, s. 122–131; 

Zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Die „Schedula diversarum artium”, red. A. Speer, Berlin–

Boston 2013; 

 

Αλεβίζου Ντ.-Χ., Νεότερα στοιχεία για τα μεταφραστικά έργα του Παναγιώτη Δοξαρά, 

„Μνήμων” 2000, 22, s. 259–267; 

Αλεβίζου Ντ.-Χ., Ο Παναγιώτης Δοξαράς το “Περί ζωγραφίας κατά το αψκστ΄” και οι άλλες 

μεταφράσεις. Τα τεκμήρια, Θεσσαλονίκη 2005; 

Αναγνωστάκης Η., Ονομάτων επίσκεψη. Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α – Malvasia, w: 

Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α – Malvasia, red. Ten sam, Αθήνα 2008, s. 88–146 (Οἶνον 

ἱστορῶ 5); 

Βασιλάκη Μ., Ακολουθώντας τα βήματα του Διονυσίου του εκ Φουρνά, „Δελτίον Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας” 2012, 33, s. 379–386; 

Βαφειάδης Κ.Μ., Εγχειρίδια ζωγραφικής στο Βυζάντιο. Η μαρτυρία του κώδικος Ι.Μ. 

Παντελεήμονος 259, Αθήνα 2017; 

Ευαγγελίδης Δ., Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος εν Ηπείρω, „Δελτίον της Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας” 1959, 1, 40–54; 

ἠκόνισμα (N°4221), https://elearning-tmp.unifr.ch/apb/typika/artefact/4221, dostęp: 

26.07.2019; 

Θεοχάρη Μ., Περί νέας πραγματείας της τεχνικής της μεταβυζαντινής τέχνης, „Πρακτικά της 

Ακαδημίας Αθηνών” 1973, 48, s. 66–86; 

Λαμπάκης Γ., Η Μονή Δαφνίου μετά τάς επισκευάς, Αθήνα 1899; 

Λάμπρος Σ.Π., Πρόλογος, w: Παναγιώτης Δοξαράς, Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' 

(1726), red. Σ.Π. Λάμπρος, Ἀθῆναι 1871, s. ηʹ–μγʹ; 

Λάμπρος Σ.Π., Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, t. 2, 

Kαίμπριτζ 1900; 



490 
 

Μαρκοζάνης Ν.Ι., “Η ερμηνεία” της ζωγραφικής Τέχνης» του Διονυσίου εκ Φουρνά και η 

δυτική τεχνολογική παράδοση του μεσαίωνα, Αθήνα 2017; 

Μεριανός Γ., Σακκοράφου Σ., Μαρτυρίες περί αλχημείας στο Βυζάντιο σε μη αλχημικά 

κείμενα, w: Επιστήμη και Τεχνολογία. Ιστορικές και Ιστοριογραφικές Μελέτες, red. Ε. 

Μεργούπη-Σαβαΐδου, Γ. Μέριανος, Φ. Παπανελοπούλου, Χ. Χριστοπούλου, Αθήνα 2013, s. 

45–65 (Εταιρεία Μελέτης και Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας 1); 

Μιχελής Π.Α., Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήνα 2006 (I wyd. Αθήνα 1946); 

Μονεμβάσιος οἶνος – Μονοβασ(ί)α – Malvasia, red. Η. Αναγνωστάκης, Αθήνα 2008 (Οἶνον 

ἱστορῶ 5); 

Μουρίκη Ντ., Μαρία Γ. Σωτηρίου, „Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας” 1977–

1979, 9, s. ζʹ–ιʹ; 

Μουρίκη Ντ., Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, t. 1–2, Αθήνα 1985; 

Μπακιρτζής Χ., Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Οι τοιχογραφίες, Αθήνα 2003; 

Νούσια Φ., Ανέκδοτο κείμενο περί σκευασίας μελανιού, κινναβάρεως, βαρζίου, καταστατού 

και κόλλησης χαρτιού (15ος αι.), w: Βιβλιοαμφιάστης 3. Τὸ Βιβλίο στὸ Βυζάντιο. Βυζαντινὴ καὶ 

Μεταβυζαντινὴ Βιβλιοδεσία. Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου. Ἀθήνα 13-16 Ὀκτωβρίου 2005, 

red. Ν. Τσιρώνη, Αθήνα 2008, 3, s. 43–62; 

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α., Πρόλογος, w: Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 

ζωγραφικής τέχνης, red. ten sam, Πετρούπολη 1909, s. α’–λβ’; 

Παπαδόπουλου Α., Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. Ζητήματα 

συντήρησης, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 20–21 Φεβρουαρίου 1998, 

red. Μ. Βασιλάκη, Ηράκλειο 2002, s. 191–200; 

Παπαθανασίου Μ.Κ., Μεταλλουργία καὶ μεταλλοτεχνία, „Πάπυροι – Επιστημονικό Περιοδικό 

Δέλτοι” 2014, 3, s. 215–222; 

Παπαμαστοράκης Τ., Εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας με μορφές της Παλαιάς και της 

Καινής Διαθήκης, w: Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, red. Μ. 

Βασιλάκη, Αθήνα–Μιλάνο 2000, s. 314–316, nr 28; 

Σοφιανός Δ.Ζ., Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων 

κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου 

Στεφάνου. Τόμος Γ΄, Αθήνα 1986; 

Σωτηρίου Γ.Α. και Μ.Γ., Εικόνες της Μονής Σινά, t. 1–2, Αθήναι 1956–1958; 



491 
 

Τμήμα αλυσίδας πολυκάνδηλου με σταυρό, 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=1

08564&lang=en&lang=el, dostęp: 26.07.2019; 

Τούρτα Α., Οι περιπέτειες μίας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. Ζητήματα τέχνης, w: 

Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, 

Ηράκλειο 2002, s. 179–189; 

Τσιγαρίδας Ε.N., Άγνωστες φορητές εικόνες του Φράγκου Κατελάνου και του Διονυσίου του 

εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος, „Μακεδονικά” 1994, 29, s. 398–401; 

Τσιγαρίδας Ε.Ν., Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων και του 

εργαστηρίου του στις Σέρρες, „Μακεδονικά” 2011, 38, s. 97–131; 

Τσιτουρίδου Ά., Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη. 

Συμβολή στη μελέτη της Παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα, 

Θεσσαλονίκη 1986; 

Χάλκινη αλυσίδα πολυκάνδηλου, 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=1

08102&lang=en&lang=el, dostęp: 26.07.2019; 

Χατζηδάκη Μ., Ἐκ τῶν Ἐλπίου τοῦ Ῥωμαίου, „Ἑταιρεία Βυζαντινῶν Σπουδῶν” 1938, 14, s. 393–

414; 

 

Бычков В.В., Византийская эстетика. Теоретические проблемы, Москва 1977; 

Бычков В.В., Малая история византийской эстетики, Киев 1991; 

Бычков В.В., Русская средневековая эстетика. XI–XVII века, Москва 1992; 

Гергова И., Самоковската художествена школа и украсата на ръкописната книга, 

„Проблеми на изкуството” 2009, 2, s. 42–47; 

Лазарев В.Н., История византийской живописи, t. 1, Москва 1947; 

Лазарев В.Н., Русская средневековая живопись. Статьи и исследования, Москва 1970; 

Манастир Дечани, https://www.blagofund.org/Archives/Decani/sr/index.html, dostęp: 

20.08.2019; 

Мокрецова И.П., Наумова М.М., Киреева В.Н., Добрынина Э.Н., Фонкич Б.Л., Материалы 

и техника византийской рукописной книги, Москва 2003 [wydanie dwujęzyczne: I.P. 



492 
 

Mokretsova, M.M. Naumova, V.N. Kireyeva, E.N. Dobrynina, B.L. Fonkitch, Materials and 

Techniques of Byzantine Manuscripts, Moscow 2003]; 

Мутафов Е., Гръцкият протограф на Ерминията на Захарий Петрович, 

„Старобългаристика” 1997, 3, s. 103–106; 

Мутафов Е., Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език през 

първата половина на XVIII в., София, 2001; 

Петров Н.И., Типик о церковном и настенном письме епископа Нектария из сербского 

града Велеса 1599 года, и значение его в истории русской иконописи, „Записки 

Императорского Русского Археологического Общества” 1899, 11, 1–2, 1–52; 

Ръцева С., “Въртящитe се дискове” от Боянската църква, „Проблеми на изкуството” 

2008, 2, s. 16–22; 

Соколов М.Н., От золотого фона к золотому небу. К вопросу о натурализации 

условных пространственных и колористических решений в искусстве позднего 

средневековья и Возрождения, „Советское искусствознание” 1977, 76, s. 45–67; 

Соколов М.Н., Принцип рая. Главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида, 

Москва 2011; 

Яковлева А.И., “Ерминия” Дионисия из Фурны и техника икон Феофана Грека, w: 

Древнерусское искусство XIV—XV вв., red. О.И. Подобедова, Москва 1984, s. 7–25; 

  



493 
 

SPIS ILUSTRACJI 

nr ilustracja i jej źródło 

1 

Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, Paryż, Bibliothèque nationale de France, 

Par. gr. 923, fol. 11v, IX w.: Grec 923, Joannes Damascenus, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525013124/f26.item, dostęp: 20.08.2019; 

2 

Sąd Ostateczny, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 923, fol. 68v, IX w.: 

Grec 923, Joannes Damascenus, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525013124/f140.item, dostęp: 20.08.2019; 

3 

Święty Grzegorz z Nazjanzu oraz mnisi i świeccy, Mediolan, Biblioteca Ambrosiana, 

Ambros. gr. 49/50 inf., s. 119, IX w.: A Companion to Byzantine Illustrated 

Manuscripts, red. V. Tsamakda, Leiden–Boston 2017, il. 131 (Brill’s Companions to 

the Byzantine World 2); 

4 

Hiob składający ofiarę, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 749, fol. 8r, II 

poł. IX w.: Manuscript – Vat.gr.749.pt.1, 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.749.pt.1, dostęp: 20.08.2019; 

5 

Hiob, koń, jastrząb, sęp, kruk, jeleń, dziki osioł, pszczoły i mrówki, Paryż, Bibliothèque 

nationale de France, Par. gr. 923, fol. 198r, IX w.: Grec 923, Joannes Damascenus, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525013124/f399.item, dostęp: 20.08.2019; 

6 

Pokłon Trzech Mędrców, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613, s. 272, 

ok. 985 r.: Manuscript – Vat.gr.1613, 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019; 

7 

Męczeństwo 40 dziewic i ich przewodnika diakona Amona w trackiej Heraklei, Rzym, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613, s. 4, ok. 985 r.: Manuscript – 

Vat.gr.1613, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019; 

8 

Cud archanioła Michała w Chonach, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 

1613, s. 17, ok. 985 r.: Manuscript – Vat.gr.1613, 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019; 

9 

Narodziny Marii, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613, s. 22, ok. 985 

r.: Manuscript – Vat.gr.1613, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613, dostęp: 

20.08.2019; 



494 
 

10 

Mozaiki w sanktuarium katholikonu klasztoru Hosios Lukas, ok. 1040–1050: Hosios 

Loukas Katholikon, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Hosios_Loukas 

_Katholikon_%28sanctuary_vault%2C_conch_of_the_apse%29_02.jpg?uselang=ru, 

dostęp: 20.08.2019; 

11 

Boże Narodzenie, katholikon klasztoru Hosios Lukas, ok. 1040–1050: Hosios Loukas, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hosios_Loukas_BW_2017-10-08_14-29-

08.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

12 

Mozaiki w centralnym przęśle sklepienia narteksu, katholikon klasztoru Hosios 

Lukas, ok. 1040–1050: Hosios Loukas (narthex), 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hosios_Loukas_(narthex)_-

_center_ceiling_02_(October,_2014)_by_shakko.jpg?uselang=ru, 

dostęp: 20.08.2019; 

13 
Ikona Zwiastowania, klasztor św. Katarzyny na Synaju, ok. 1200 r.: Annunciation, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7121, dostęp: 20.08.2019; 

14 

Ikona Wniebowstąpienia, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VI w.: Ascension of Christ 

with Mary and Twelve Apostles, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6367, 

dostęp: 20.08.2019; 

15 
Ikona Chrystusa, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VI w.: Bust of Saint (possibly Christ 

Pantokrator), http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6633, dostęp: 20.08.2019; 

16 

Trumienny portret młodej kobiety, Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art, ok. 

120–140,: Portrait of a young woman with a gilded wreath, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547861, dostęp: 29.09.2019; 

17 

Trumienny portret mężczyzny, Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art, ok. 

140–170: Portrait of a thin-faced man, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547858, dostęp: 29.09.2019; 

18 

Centaur Chiron i inni słynni medycy starożytności, Wiedeń, Österreichische 

Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis med. gr. 1, fol. 2v, ok. 515 r.: 

Cheirongruppe (Wiener Dioskurides), 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Cheirongruppe 

_%28Wiener_Dioskurides%29.jpg, dostęp: 20.08.2019; 



495 
 

19 

Galen i inni słynni medycy starożytności, Wiedeń, Österreichische 

Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis med. gr. 1, fol. 3v, ok. 515 r.: 

Galenosgruppe (Wiener Dioskurides), 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Galenosgruppe 

_%28Wiener_Dioskurides%29.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

20 

Mozaiki w kopule Rotundy w Tesalonice, ok. IV w.: Ротонда Святого Георгия. 

Мозаики, 

http://рускатолик.рф/wp-content/uploads/2018/11/52.-Rotonda-Svyatogo-

Georgiya.-Mozaiki.-Konets-V-veka.-Saloniki-Gretsiya.-Foto-Helen-Miles-Mosaics-

600x301.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

21 

Mozaiki w kopule mauzoleum w Centcelles, ok. 350 r.: Mausoleu de Centcelles, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Mausoleu 

_de_Centcelles_%28Constant%C3%AD%29_-_14.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

22 

Mozaika na ścianie zachodniej kościoła Santa Sabina w Rzymie, 422–440: Mosaic 

inscription, 

https://www.wga.hu/art/zearly/1/4mosaics/1rome/5other/various3.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

23 

Chrystus wśród apostołów, mozaika w konsze niszy południowo-zachodniej kaplicy 

Sant’Aquilino kościoła San Lorenzo Maggiore w Mediolanie, II poł. IV w.: Gesù in 

trono ammaestra gli apostoli,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/1398_-_Milano_-

_S._Lorenzo_-_Cappella_S._Aquilino_-_Traditio_Legis_-_Dall%27Orto_-_18-May-

2007.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

24 

Eliasz na wozie ognistym lub Chrystus-Helios, mozaika w konsze niszy południowo-

wschodniej kaplicy Sant’Aquilino kościoła San Lorenzo Maggiore w Mediolanie, II 

poł. IV w.: L'Apoteosi di Elia, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/1417_-_Milano_-

_S._Lorenzo_-_Cappella_S._Aquilino_-_Apoteosi_di_Elia_-

_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_18-May-2007.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

25 
Mozaiki na łuku tryumfalnym kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie, 432–440: 

Mosaic decoration, 
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https://www.wga.hu/art/zearly/1/4mosaics/1rome/3maggior/2arch02.jpg, dostęp: 

20.08.2019; 

26 

Mozaika w konsze apsydy kościoła San Vitale w Rawennie, ok. 546–557: Apse mosaic 

in basilica of San Vitale, Ravenna, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Apse_mosaic_-

_Basilica_of_San_Vitale_%28Ravenna%29.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

27 

Gościnność Abrahama i Ofiara Izaaka, mozaiki na ścianie prezbiterium kościoła San 

Vitale w Rawennie, ok. 546–557: Hospitality of Abraham, 

https://www.christianiconography.info/ 

Edited%20in%202013/Italy/sanVitPreSancLeft.oneThirdSize.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

28 

Ofiary Abla i Melchizedeka, mozaiki na ścianie prezbiterium kościoła San Vitale w 

Rawennie, ok. 546–557: Sacrifice of Abel and Melchisedek mosaic, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Sacrifice_ 

of_Abel_and_Melchisedek_mosaic_-_San_Vitale_-_Ravenna_2016.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

29 

Zwiastowanie, mozaika na ścianie apsydy bazyliki Eufrazjusza w Poreču, ok. 540–

560: Euphrasian Annunciation, 

https://www.christianiconography.info/Edited 

%20in%202013/Croatia%202012/annunciationApseRearPorec.smal.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

30 

Nawiedzenie, mozaika na ścianie apsydy bazyliki Eufrazjusza w Poreču, ok. 540–560: 

Making Mosaics (Chapter 2) – Mosaics in the Medieval World, 

https://static.cambridge.org/binary/version/id/ 

urn:cambridge.org:id:binary:20171222040258447-

0123:9780511997693:01198fig42.png?pub-status=live, 

dostęp: 20.08.2019; 

31 

Mozaika w konsze apsydy bazyliki Eufrazjusza w Poreču, ok. 540–560: Croatia, Poreč, 

Euphrasian Basilica, apse, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/ 

Croatia_Porec_Euphrasius_Basilika_BW_2014-10-08_10-44-45.jpg, 
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dostęp: 20.08.2019; 

32 

Przemienienie na górze Tabor, mozaika w konsze apsydy kościoła klasztoru św. 

Katarzyny na Synaju, ok. 548–565: Мозаика Преображение Господне, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Saint_ 

Catherine%27s_Transfiguration.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

33 

Mozaiki na ścianie tęczowej kościoła klasztoru św. Katarzyny na Synaju, ok. 548–565: 

The mosaic of the Transfiguration at St Catherine’s, 

https://fortnightlyreview.co.uk/wp-content/uploads/CCA-Arco-2.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

34 

Ornamentalne mozaiki sklepień w narteksie kościoła Mądrości Bożej w 

Konstantynopolu, ok. 532–565: Mosaic ceiling of Hagia Sophia’s ground floor, 

https://istanbulclues.com/wp-content/uploads/2015/11/Golden-Mosaic-Ceilings-

Of-Hagia-Sophia-1024x680.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

35 

Ornamentalne mozaiki podłuczy arkad w kościele Acheiropoietos w Tessalonice, ok. 

poł. V w.: Mosaique chapiteau Acheiropoietos, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaique 

_chapiteau_Acheiropoietos_galerie_00608.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

36 

Mozaika w konsze apsydy kościoła Pokoju Bożego w Konstantynopolu, ok. 740–775: 

St. Irene Church, https://pbase.com/dosseman/image/115080712, dostęp: 

20.08.2019; 

37 

Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, Rossano, Museo diocesano e del Codex Rossano, 

Codex purpureus Rossanensis, fol. 4v, VI w.: Italy – The Codex Purpureus Rossanensis, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/ 

images/mow/italy_codex_purpureus_rossanensis_8.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

38 

Bóg obiecujący Abrahamowi liczne potomstwo, Wiedeń, Österreichische 

Nationalbibliothek, Cod. Theol. gr. 31, fol. 4v, VI w.: Wiener Genesis: Verheißung an 

Abraham, http://www.bildarchivaustria.at/Preview/11470152.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

39 

Anioł i Abraham, Wiedeń, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Theol. gr. 31, fol. 

6r, VI w.: Wiener Genesis: Der Engel und Abraham, 

http://www.bildarchivaustria.at/Preview/11470173.jpg, dostęp: 20.08.2019; 
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40 

Jakub nakazujący swym synom, by pochowali go w ziemi Kanaan, Wiedeń, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Theol. gr. 31, fol. 24r, VI w.: Wiener 

Genesis: Jakob gibt seinen Söhnen Befehle über seine Bestattung in Kanaan, 

http://www.bildarchivaustria.at/Preview/11470412.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

41 

Mozaiki w eksonarteksie kościoła Chora w Konstantynopolu, 1315–1321: Kariye 

Josephs dream Journey to Bethlehem, 

https://pbase.com/dosseman/image/160662610, dostęp: 20.08.2019; 

42 

Sąd Ostateczny, freski w parekklesionie kościoła Chora w Konstantynopolu, 1315–

1321: Last Judgement, https://pbase.com/dosseman/image/165305510, dostęp: 

20.08.2019; 

43 

Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, Paryż, Bibliothèque nationale de France, 

Par. gr. 139, fol. 419v, II. poł. X w.: Grec 139. Psautier de Paris, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, dostęp: 20.08.2019; 

44 

Modląca się prorokini Anna, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 139, 

fol. 428vv, II. poł. X w.: Grec 139. Psautier de Paris, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, dostęp: 20.08.2019; 

45 

Koronacja Dawida, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 139, fol. 6v, II. 

poł. X w.: 

Grec 139. Psautier de Paris, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, 

dostęp: 20.08.2019; 

46 

Dawid pomiędzy personifikacjami Mądrości i daru Proroctwa, Paryż, Bibliothèque 

nationale de France, Par. gr. 139, fol. 7v, II. poł. X w.: Grec 139. Psautier de Paris, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, dostęp: 20.08.2019; 

47 

Historia Jonasza, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 139, fol. 431v, II. 

poł. X w.: Grec 139. Psautier de Paris, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, dostęp: 20.08.2019; 

48 

Modlący się Izajasz, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 139, fol. 435v, 

II. poł. X w.: Grec 139. Psautier de Paris, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x, dostęp: 20.08.2019; 
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49 

Tronujący Chrystus i cesarz Leon VI, mozaika w tympanonie nad zachodnim wejściem 

w narteksie kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu, ok. 880–900: Hagia Sophia 

Imperial Gate mosaic, 

https://pbase.com/dosseman/image/148366855, dostęp: 20.08.2019; 

50 

Maria Orantka, mozaika w konsze apsydy kościoła Panagia Kyra, Livadia, VI w.: 

Mosaics by Century (Part II) – Mosaics in the Medieval World, 

https://static.cambridge.org/binary/version/id/urn:cambridge.org:id:binary: 

20171222040258447-0123:9780511997693:01198fig90.png?pub-status=live, 

dostęp: 20.08.2019; 

51 

Chrystus, detal ze sceny Deesis, południowa galeria kościoła Mądrości Bożej w 

Konstanynopolu, 1261 r.: Deesis mosaic, 

https://pbase.com/dosseman/image/164562076, dostęp: 20.08.2019; 

52 

Chrystus Pantokrator i Teodor Metochites, mozaika w tympanonie esonarteksu 

kościoła Chora w Konstantynopolu, 1315–1321: Kariye Christ and Theodore 

Metokhites, https://pbase.com/dosseman/image/160661250, dostęp: 20.08.2019; 

53 

Dziecko z psem, detal z mozaiki posadzkowej w Wielkim Pałacu w Konstantynopolu, 

VI–VII w.: Mosaic Museum. Sector C, 

https://pbase.com/dosseman/image/164771626, dostęp: 20.08.2019; 

54 

Anioł przy grobie Chrystusa, detal ze sceny z Myrroforami, freski w kościele 

Wniebowstąpienia klasztoru w Mileszewej, 1228–1235: Мироносице на 

Христовом гробу, детаљ, 

https://www.blagofund.org/Archives/Mileseva/sr//Pictures/Interior/Naos/MIL_ 

2_IMG_3052.html, dostęp: 20.08.2019; 

55 

Przemienienie na górze Tabor, freski w kościele klasztornym w Sopoczanach, ok. 

1265: Прeoбрaжeни Христoс у мaндoрли (свeтлoсти) сa Mojсиjeм и Илиjoм, 

https://www.blagofund.org/Archives/Sopocani/sr//Pictures/Middle_zone_of 

_the_nave/North_wall_with_Nativity_and_Transfiguration_of 

_Christ/Transfiguration_of_Christ/CX4J0675.html, dostęp: 20.08.2019; 

56 
Ikona proroka Eliasza, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VII w.: Elijah, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6684, dostęp: 20.08.2019; 
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57 
Ikona Przedwiecznego, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VII w.: Christ as the Ancient 

of Days, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6453, dostęp: 20.08.2019; 

58 

Ikona Wniebowstąpienia, detal, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VI w.: Ascension of 

Christ with Mary and Twelve Apostles, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6367, dostęp: 20.08.2019; 

59 

Ikona tronującej Marii z Chrystusem Emmanuelem oraz świętymi i aniołami, detal, 

klasztor św. Katarzyny na Synaju, VI w.: Enthroned Mother of God with Angels and 

Saints, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6452, dostęp: 20.08.2019; 

60 

Ikona Marii z Chrystusem Emmanuelem, Kijów, Національний музей мистецтв 

імені Богдана та Варвари Ханенків, VI w.: Богоматерь с Младенцем, 

https://images.icon-art.info/main/01800-01899/01833_hires.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

61 

Abraham i trzech mężów, Londyn, The British Library, Cotton MS Otho B VI, fol. 26v, 

V lub VI w.: Cotton Genesis, 

https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/greek 

%20manuscripts/collection%20items/cotton_ms_otho_b_vi_f26v.jpg, 20.08.2019; 

62 

Eneasz i Achates spoglądają na Kartaginę, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 

lat. 3225, fol. 13r, ok. 400 r.: Manuscript – Vat.lat.3225, 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225, dostęp: 20.08.2019; 

63 

Śpiący Eneasz, Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3225, fol. 28r, ok. 400 

r.: Manuscript – Vat.lat.3225, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225, dostęp: 

20.08.2019; 

64 

Chrystus, medalion, Nowy Jork, The Metropolitan Museum, ok. 1100 r.: Medallion 

with Christ from an Icon Frame, ca. 1100, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464551, dostęp: 20.08.2019;  

65 

Maria, medalion, Nowy Jork, The Metropolitan Museum, ok. 1100 r.: Medallion with 

the Virgin from an Icon Frame, ca. 1100, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464548, dostęp: 20.08.2019; 

66 
Ewangelista Marek, Petersburg, Российская национальная библиотека, F.п. I.5, 

fol. 126r, 1056–1057: Остромирово Евангелие, 
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http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/_Data/Izo/B42EB88E-8BD8-

44A1-9754-EF88B39E7CAC/249.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

67 

Ewangelista Łukasz, Petersburg, Российская национальная библиотека, F.п. I.5, 

fol. 87v, 1056–1057: Остромирово Евангелие, 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/_Data/Izo/B42EB88E-8BD8-

44A1-9754-EF88B39E7CAC/172.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

68 
Chrystus uzdrawiający opętanych, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 

74, fol. 16r, 1101–1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, dostęp: 20.08.2019; 

69 

Uczta Heroda i śmierć Jana Chrzciciela, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. 

gr. 74, fol. 29r, 1101–1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, dostęp: 

20.08.2019; 

70 
Ukrzyżowanie, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 74, fol. 59r, 1101–

1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, dostęp: 20.08.2019; 

71 

Potępieni w piekle, detal ze sceny Sądu Ostatecznego, Paryż, Bibliothèque nationale 

de France, Par. gr. 130, fol. 51v, 1101–1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, 

dostęp: 20.08.2019; 

72 
Pojmanie Chrystusa, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 74, fol. 55r, 

1101–1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, dostęp: 20.08.2019; 

73 

Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, Londyn, The British Library, Add MS 19352, fol. 149 

r, 1066 r.: Add MS 19352, 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352, 

dostęp: 20.08.2019; 

74 

Modlący się król Dawid, Londyn, The British Library, Add MS 19352, fol. 114 r, 1066 

r.: Add MS 19352, 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352, dostęp: 

20.08.2019; 

75 

Przejście przez Morze Czerwone, Londyn, The British Library, Add MS 19352, fol. 

143r: Add MS 19352, 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352, 

dostęp: 20.08.2019; 
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76 

Tonąca armia faraona, detal ze sceny Przejścia przez Morze Czerwone, Waszyngton, 

Dumbarton Oaks Museum, Dumbarton Oaks MS 3, fol. 72r, ok. 1084 r.: Psalter and 

New Testament in Greek, http://nrs.harvard.edu/urn-3:DOAK.MUS:9649615, 

dostęp: 20.08.2019; 

77 

Izraelici, detal ze sceny z Mojżeszem otrzymującym Prawo, Waszyngton, Dumbarton 

Oaks Museum, Dumbarton Oaks MS 3, fol. 73r, ok. 1084 r.: Psalter and New 

Testament in Greek, http://nrs.harvard.edu/urn-3:DOAK.MUS:9649615, dostęp: 

20.08.2019; 

78 

Maria, detal ze sceny Zwiastowania, Waszyngton, Dumbarton Oaks Museum, 

Dumbarton Oaks MS 3, fol. 80v, ok. 1084 r.: Psalter and New Testament in Greek, 

http://nrs.harvard.edu/urn-3:DOAK.MUS:9649615, dostęp: 20.08.2019; 

79 

Ikona archanioła Michała z mnichem donatorem, klasztor św. Katarzyny na Synaju, 

pocz. XIII w.: Archangel Michael with Donor Monk, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6585, dostęp: 20.08.2019; 

80 
Ikona archanioła Gabriela, klasztor św. Katarzyny na Synaju, XIII w.: Saint Gabriel, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7184, dostęp: 20.08.2019; 

81 

Ikona Anastasis, Baltimore, The Walters Art Museum, ok. 1350–1375: Resurrection 

of Christ, https://art.thewalters.org/detail/9120/resurrection-of-christ/, dostęp: 

20.08.2019; 

82 

Anastasis, scena z programu mozaikowego w kościele w Nea Moni na Chios, 1049–

1055: Νέα Μονή Χίου, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Nea_Moni.jpg, dostęp: 

20.08.2019; chryzograficzny nie ogranicza się 

83 

Adam i Ewa ze sceny Anastasis, detal z programu mozaikowego w kościele w Nea 

Moni na Chios, 1049–1055: Meister der Nea-Moni-Kirche in Chios, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Meister_der_Nea-Moni-

Kirche_in_Chios_001.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

84 

Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, detal z programu mozaikowego w kościele w Nea 

Moni na Chios, 1049–1055: Agony in the Garden, 

https://upload.wikimedia.org/ 

wikipedia/commons/6/66/Agony_in_the_Garden_%28detail%29.jpg, 
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dostęp: 20.08.2019; 

85 

Pocałunek Judasza, scena z programu mozaikowego w kościele w Nea Moni na Chios, 

1049–1055: Kiss of Judas (mosaic in Nea Moni), 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/ 

Kiss_of_Judas_%28mosaic_in_Nea_Moni%29.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

86 

Anastasis, mozaika w kościele Świętych Apostołów w Tesalonice, ok. 1310–1314 lub 

ok. 1329: Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, 

https://www.pemptousia.gr/wp-

content/uploads/2016/06/Agioi_Apostoloi_Anastasi.png, dostęp: 20.08.2019; 

87 

Ikona Marii z Emmanuelem na rękach, Ateny, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 

kon. XIII w.: Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα («Η Επίσκεψις»), 

http://www.byzantinemuseum.gr/pictures/b_2072_990.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

88 

Ikona Marii z Emmanuelem na rękach, Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art, 

pocz. XIV w.: Portable Icon with the Virgin Eleousa, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/474336, dostęp: 20.08.2019; 

89 

Maria z Emmanuelem na rękach, Oxford, Bodleian Library, Lincoln College Typikon, 

gr. 35, fol. 10v, pocz. XIV w.: N. Gaul, Writing “with Joyful and Leaping Soul”. 

Sacralization, Scribal Hands, and Ceremonial in the Lincoln College Typikon, 

„Dumbarton Oaks Papers” 2015, 69, s. 249, il. 1; 

90 

Maria Orantka, fresk w apsydzie kościoła Zbawiciela w Deczanach, 1346–1347: The 

Virgin (Theotokos), 

https://www.blagofund.org/Archives 

/Decani//Church/Pictures/Frescoes/Altar/Apse/CX4K3094.html, 

dostęp: 20.08.2019; 

91 

Matka Boska Orantka, freski w kościele Mikołaja Orphanosa w Tesalonice, ok. 1310–

1320: Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Τοιχογραφίες της κόγχης, http://3gym-

thess.thess.sch.gr/autosch/joomla15/images/stories/2018-2019/orphanos/17-

%CE%91%CE%B3.%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE 

%BF%CF%82%20%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 
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92 

Pokłon Trzech Mędrców, freski w kościele Mikołaja Orphanosa w Tesalonice, ok. 

1310–1320: Άγιος Νικόλαος Ορφανός, 

https://thessmemory.files.wordpress.com/2016/12/orfan3-001.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

93 

Naigrawanie się z Chrystusa, freski w kościele Mikołaja Orphanosa w Tesalonice, ok. 

1310–1320: Άγιος Νικόλαος Ορφανός, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thessaloniki,_Agios_Nikolaos 

_Orfanos_(%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9 

%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%C 

F%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82)_(14._Jhdt.)_(32907880607).jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

94 

Drzwi ikonostasu, Petersburg, Государственный Русский музей, lata 30–50 XIV w.: 

Царские врата («Лихачевские врата»), 

https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5799, dostęp: 20.08.2019; 

95 

Plakieta ze sceną Chrztu Chrystusa, Moskwa, Государственный исторический 

музей, XIII w.: Крещение Господне, https://days.pravoslavie.ru/jpg/ib14.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

96 

Rozmnożenie chleba i ryb, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Suppl. gr. 1286, 

fol. 15 r, VI w.: Supplément grec 1286, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105388196, dostęp: 20.08.2019; 

97 

Tronująca Maria z Chrystusem Emmanuelem, koncha apsydy kościoła Mądrości 

Bożej w Konstantynopolu, po 843 r.: Mosaic of Virgin and Child inside the Hagia 

Sophia in Istanbul, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Hagia_Sophia_Interior 

_Virgin_2007.JPG, dostęp: 20.08.2019; 

98 

Chrystus Emmanuel, detal z mozaiki w konsze apsydy kościoła Mądrości Bożej w 

Konstantynopolu, po 843 r.: Hagia Sophia – the Great Virgin and Child in the Apse, 

https://www.pallasweb.com/p/2018-DSCN2655.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

99 

Chrystus Emmanuel, detal z mozaiki w tympanonie południowo-zachodniego 

westybulu kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu, ok. 880–900: Hagia Sophia 

Southwestern entrance mosaics, 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Hagia_Sophia 

_Southwestern_entrance_mosaics_2.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

100 

Detal ze sceny Wniebowstąpienia, mozaika w kopule kościoła Mądrości Bożej w 

Tesalonice, ok. 885: Τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης, 

http://4.bp.blogspot.com/-UNKYZHBgpp0/U52BY2fIm3I/AAAAAAAAdvw/ 

EEuepE0igK4/s640/Sofia_Salonica.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

101 

Maria z Emanuelem na rękach, mozaika w naosie kościoła Chora w Konstantynopolu, 

1315–1321: Istanbul Kariye museum Naos Theodokos, 

https://pbase.com/dosseman/image/169474446, dostęp: 20.08.2019; 

102 

Anastasis, mozaika w kościele w Dafni, ok. 1100: Η παράσταση της Ανάστασης από 

το καθολικό της μονής Δαφνίου, 

http://haidari.culhub.gr/wp-

content/uploads/2014/07/moni_dafniou_leukoma_2.13.10.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

103 

Tronujący Chrystus oraz cesarzowa Zoe i cesarz Konstantyn IX Monomach, mozaika 

na ścianie południowej galerii kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu, ok. 

1028–1055: Empress Zoe mosaic Hagia Sophia, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/7/7f/Empress_Zoe_mosaic_Hagia_Sophia.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

104 

Maria z Chrystusem Emanuelem na rękach oraz cesarz Jan Komnen II i cesarzowa 

Irena, mozaika na ścianie południowej galerii kościoła Mądrości Bożej w 

Konstantynopolu, 1118–1134: Comnenus mosaics Hagia Sophia, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/f/f3/Comnenus_mosaics_Hagia_Sophia.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

105 

Aleksy III Komnen i jego żona Todora, chryzobulla dla klasztoru Dionisiou, góra Athos, 

klasztor Dionisiou, 1374 r.: Chrysobull of Alexius III of Trebizond, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 

/9/9a/Chrysobull_of_Alexius_III_of_Trebizond.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

106 

Izaak Komnen jako donator, mozaiki w esonarteksie kościoła Chora w 

Konstantynopolu, 1315–1321: Kariye Chalkite Christ and the Virgin, 

https://pbase.com/dosseman/image/160661242, dostęp: 20.08.2019; 
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107 

Ikona świętego Jerzego, góra Athos, klasztor Ksenofonta, XII w.: St. George the Great 

Martyr, 

http://3.bp.blogspot.com/-r7V86Jt2AO8/UYbqaJ9_IhI/ 

AAAAAAAAH0M/cUYSDkH863I/s1600/1304242521_greek-icons0011.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

108 

Ikona święci Sergiusz i Bakchus, Kijów, Національний музей мистецтв імені 

Богдана та Варвари Ханенків, VII w.: Сергий и Вакх. VII в., https://images.icon-

art.info/main/01900-01999/01928.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

109 

Prorok Ezechiel w Dolinie zeschłych kości, Paryż, Bibliothèque nationale de France, 

Par. gr. 510, fol. 438v, 879–883: Grec 510. Grégoire de Nazianze, manuscrit dédié à 

l'empereur Basile Ier le Macédonien, ark:/12148/btv1b84522082, dostęp: 

20.08.2019; 

110 

Święty Grzegorz z Nazjanzu i cesarz Teodozjusz I, Paryż, Bibliothèque nationale de 

France, Par. gr. 510, fol. 239r, 879–883: Grec 510. Grégoire de Nazianze, manuscrit 

dédié à l'empereur Basile Ier le Macédonien, ark:/12148/btv1b84522082, dostęp: 

20.08.2019; 

111 

Tronujący Chrystus, mozaika w konsze apsydy kościoła Pammakaristos w 

Konstantynopolu, ok. 1305–1310: Pammakaristos Church in Istanbul, 

https://pbase.com/dosseman/image/126214638, dostęp: 20.08.2019; 

112 
Ikona Chrystusa, klasztor św. Katarzyny na Synaju, VI w.: Christ Pantokrator, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6451, dostęp: 20.08.2019; 

113 

Koimesis, mozaiki w naosie kościoła Chora w Konstantynopolu, 1315–1321: Istanbul 

Kariye museum Naos Dormition, https://pbase.com/dosseman/image/169474460, 

dostęp: 20.08.2019; 

114 

Święty Bazyli Wielki przy ołtarzu, klasztor świętego Jana Teologa na Patmos, cod. 

707, II ćw. XII w.: N. Patterson Ševčenko, Liturgical Roll, w: The Glory of Byzantium. 

Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843–1261, red. H.C. Evans, W.D. 

Wixom, New York 1997, il. 64, s. 111, nr 64 

115 

Procesja liturgiczna do blacherneńskiego kościoła, Rzym, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Vat. gr. 1613, s. 142, ok. 985 r.: Manuscript – Vat.gr.1613, 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613, dostęp: 20.08.2019; 
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116 

Mozaiki na sklepieniu mauzoleum Galli Placydii w Rawennie, ok. 420 r.: Mausoleum 

der Galla Placidia in Ravenna, Italien. Deckenmosaik, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/b/be/Deckenmosaik_Mausoleum_Galla_Placidia-2.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

117 

Mozaiki w konsze apsydy kościoła Sant’ Apollinare in Classe w Rawennie, VI w.: Dome 

of the choir, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Sanapolincla01.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

118 

Wizja Izajasza, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 1208, fol. 162r, ok. 

1125–1150: Grec 1208, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55013447b, dostęp: 

20.08.2019; 

119 

Aniołowie, Londyn, The British Library, Add MS 19352, fol. 137r, 1066 r.: Add MS 

19352, 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352, 

dostęp: 20.08.2019; 

120 

Mozaika w konsza apsydy kościoła Hosios David w Tesalonice, ok. V w.: Mosaïque de 

l'abside, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/2/27/Monastery_of_Latomou_01.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

121 

Paw, Wiedeń, Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis med. gr. 1, 

fol. 1v, ok. 515 r.: Schmuckblatt, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 

/7/79/ViennaDioscoridesEndpaperPeacock.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

122 

Paw, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 510, fol. fol. 61v, 879–883: 

Grec 510. Grégoire de Nazianze, manuscrit dédié à l'empereur Basile Ier le 

Macédonien, ark:/12148/btv1b84522082, dostęp: 20.08.2019; 

123 

Paw, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 1208, fol. 182v, ok. 1125–

1150: Grec 1208, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55013447b, dostęp: 

20.08.2019; 
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124 

Paw, mozaiki w esonarteksie kościoła Chora w Konstantynopolu, 1315–1321: 

Joachim and Anne are sitting down and caress the infant Mary, 

https://pbase.com/dosseman/image/167750927, dostęp: 20.08.2019; 

125 
Przemienienie na górze Tabor, Paryż, Bibliothèque nationale de France, Par. gr. 74, 

fol. 34r, 1101–1200: Grec 74, ark:/12148/btv1b105494556, dostęp: 20.08.2019; 

126 

Przemienienie na górze Tabor, mozaiki w kościele Świętych Apostołów w Tesalonice, 

ok. 1310–1314 lub ok. 1329: Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, 

https://www.pemptousia.gr/wp-

content/uploads/2016/06/Agioi_Apostoloi_Metamorfosi.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

127 
Ikona apostoła Filipa, klasztor św. Katarzyny na Synaju, II poł. X w.: Saint Philip, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6603, dostęp: 20.08.2019; 

128 

Ikona świętego Mikołaja, klasztor św. Katarzyny na Synaju, kon. X w. – pocz. XI w.: 

Saint Nicholas with Ten Saints, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7045, 

dostęp: 20.08.2019; 

129 

Ikona Matki Boskiej Kykkotissy, klasztor św. Katarzyny na Synaju, kon. XI w. – pocz. 

XII w.: Virgin Glykophilousa Enthroned and Saints, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6463, dostęp: 20.08.2019; 

130 

Lewe skrzydło (marzec–sierpień) dyptyku-menologionu, klasztor św. Katarzyny na 

Synaju, XI w.: Menologion Icon for Twelve Months, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6439, dostęp: 20.08.2019; 

131 

Ikona Ukrzyżowania, klasztor św. Katarzyny na Synaju, ok. 1100 r. lub ok. 1200 r.: 

Crucifixion with Saints, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6473, dostęp: 

20.08.2019; 

132 

Wieko stauroteki, Wenecja, Procuratoria di San Marco, ok. 975–1025: M.E. Frazer, 

Reliquary of the True Cross, w: The Treasury of San Marco, Venice, red. D. Buckton, 

Milan 1984, s. 148–151, nr 13; 

133 

Oprawa kodeksu, Wenecja, Biblioteca Nazionale Marciana, kon. X w. – pocz. XI w.: 

M.E. Frazer, Bookcover with Christ and the Virgin “orans”, w: The Treasury of San 

Marco, Venice, red. D. Buckton, Milan 1984, s. 152–155, nr 14; 

134 
Ikona z Cudem w Chonach, klasztor św. Katarzyny na Synaju, II poł. XII w.: Miracle of 

Chonai, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6475, dostęp: 20.08.2019; 
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135 

Ikona z Drabiną do raju, klasztor św. Katarzyny na Synaju, kon. XII w.: The Heavenly 

Ladder of Saint John Climacus, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6400, 

dostęp: 20.08.2019; 

136 

Górna część skrzydła otwierającego hepsaptyk-menologion, pięć różnych 

wizerunków Marii oraz sceny z życia Chrystusa, klasztor św. Katarzyny na Synaju, 

kon. XI w. – pocz. XII w.: Images of the Virgin and Scenes from the Life of Christ, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6457, dostęp: 20.08.2019; 

137 

Skrzydło zamykające hepsaptyk-menologion, Sąd Ostateczny, klasztor św. Katarzyny 

na Synaju, kon. XI w. – pocz. XII w.: The Last Judgement, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7629,  

138 

Jedna z dwóch części epistylu ze scenami z życia świętego Eustratiosa, klasztor św. 

Katarzyny na Synaju, II lub III ćw. XII w.: Deesis and Scenes from the Life of Eustratius, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7315, dostęp: 20.08.2019; 

139 

Scena Przemienienia oraz część Deesis na jednej z trzech części epistylu, klasztor św. 

Katarzyny na Synaju, ost. ćw. XII w.: Deesis and Feasts, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6864, 20.08.2019; 

140 

Scena Wskrzeszenia Łazarza na jednej z trzech części epistylu, klasztor św. Katarzyny 

na Synaju, ok. 1200: Epistyle with Deesis and Feasts, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7314, 20.08.2019; 

141 

Archanioł Gabriel ze sceny Zwiastowania, skrzydło drzwi sanktuarium, klasztor św. 

Katarzyny na Synaju, pocz. XIII w.: Annunciation, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7350, 20.08.2019; 

142 

Maria ze sceny Zwiastowania, skrzydło drzwi sanktuarium, klasztor św. Katarzyny na 

Synaju, pocz. XIII w.: Annunciation, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7350, 20.08.2019; 

143 

Ikona Matki Boskiej Blachernitissy, klasztor św. Katarzyny na Synaju, poł. XIII w. – II 

poł. XIII w.: Virgin Blachernitissa, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7325, 

20.08.2019; 

144 
Ikona archaniołów Michała i Gabriela, klasztor św. Katarzyny na Synaju, XIII w.: Saints 

Michael and Gabriel, http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7240, 20.08.2019; 



510 
 

145 

Krążki na miedzianej folii wypolerowane za pomocą specjalnego „cyrkla”: Α. 

Παπαδόπουλου, Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. 

Ζητήματα συντήρησης, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. 

Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 

20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, Ηράκλειο 2002, s. 200, il. 8; 

146 

Schematyczne przedstawienie działania „cyrkla” do tworzenia złotych nimbów: Α. 

Παπαδόπουλου, Oι περιπέτειες μιας βυζαντινής εικόνας από τη Θεσσαλονίκη. 

Ζητήματα συντήρησης, w: Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. 

Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 

20–21 Φεβρουαρίου 1998, red. Μ. Βασιλάκη, Ηράκλειο 2002, s. 200, il. 9–10; 

147 

Pedro Berruguete, Madonna z Dzieciątkiem, Imola, kościół Santa Maria in Valverde, 

kon. XV w.: M. Koller, Die Kreispolitur – eine vergessene Vergoldertechnik der 

Spätgotik, w: Die Kunst und ihre Erhaltung. Rolf E. Straub zum 70. Geburtstag 

gewidmet, red. K.W. Bachmann, W. Koch, U. Schiessl, Worms 1990, s. 50, il. 2; 

148 

Balducci Matteo, Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych kobiet i aniołów, 

Oxford, Christ Church College, XV/XVI w.: Balducci Matteo, Madonna con Bambino 

tra santa Maria Maddalena, una santa martire e angeli, 

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/foto/80000/67200/66831.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

149 

Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen, t. 1, Norymberga, 

Stadtbibliothek, Amb. 317.2, fol. 5v, ok. 1425 r.: Amb. 317.2° Folio 5 verso (Mendel 

I), https://hausbuecher.nuernberg.de/75-Amb-2-317-5-v, dostęp: 20.08.2019; 

150 

Rekonstrukcja wiercidła smyczkowego przystosowanego do tworzenia błyszczących 

złotych kół wykonana w Bundesdenkmalamt w Wiedniu: M. Koller, Die Kreispolitur 

– eine vergessene Vergoldertechnik der Spätgotik, w: Die Kunst und ihre Erhaltung. 

Rolf E. Straub zum 70. Geburtstag gewidmet, red. K.W. Bachmann, W. Koch, U. 

Schiessl, Worms 1990, s. 54, il. 7; 

151 

Ikona świętych Katarzyny i Maryny, klasztor św. Katarzyny na Synaju, XI/XII w.: 

Catherine of Alexandria and Margaret of Antioch, 

http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/6472, dostęp: 20.08.2019; 
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152 

Przedstawienie złotego i srebrnego dysku, kościół Wniebowstąpienia klasztoru w 

Mileszewej, 1228–1235: Jevandjelist Jovan (detalj – dva diskosa), 

https://www.blagofund.org/Archives/Mileseva/Details/naos/ji1-2.html, dostęp: 

20.08.2019; 

153 

Przedstawienie złotego dysku, kościół Wniebowzięcia Marii Panny w Graczanicy, 

1321 r.: Disc (God's Word), pandantifs, south, 

https://www.blagofund.org/Archives/Gracanica/exhibits/digital/little-nw/little-nw-

32.html, dostęp: 20.08.2019; 

154 

Przedstawienie srebrnego dysku, kościół Wniebowzięcia Marii Panny w Graczanicy, 

1321 r.: Disc (God's Word), pandantifs, west, 

https://www.blagofund.org/Archives/Gracanica/exhibits/digital/little-nw/little-nw-

31.html, dostęp: 20.08.2019; 

155 

Przedstawienie złotych dysków, kościół świętego Demetriusza w Peci, 1338–1346: 

Prophet Zechariah (Zachary), West wall, II zone, niche, 

https://www.blagofund.org/Archives/ 

Pec/Demetrios/Pictures/Nave/WestBay/WestWall/IMG_000043.html, 

dostęp: 20.08.2019; 

156 

Przedstawienie srebrnego dysku, kościół katedralny Patriarchatu w Peci, II poł. XIV 

w.: Eastern Nave, 5th Arch, Eastern Half, 

https://www.blagofund.org/Archives/Pec 

/Nartex/Pictures/EasternNave/5thEasternArch/IMG_3969.html, 

dostęp: 20.08.2019; 

157 

Fragment srebrnego dysku, kościół Zwiastowania w Karanie, 1340–1342: St. Basil the 

Great and two angel-deacons, Sanctuary, north side of the apse, first register, 

https://www.blagofund.org/Archives/Karan 

//Church/Pictures/Sanctuary/IMG_1570.html, dostęp: 20.08.2019; 

158 

Archanioł Michał, kościół Zbawiciela w Deczanach, 1346–1347: Archangel Michael, 

https://www.blagofund.org/Archives/Decani 

//Church/Pictures/Frescoes/Altar/Apse/CX4K3095.html, dostęp: 20.08.2019; 
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159 

Archanioł Gabriel, kościół Zbawiciela w Deczanach, 1346–1347: Archangel Gabriel, 

https://www.blagofund.org/Archives/Decani 

//Church/Pictures/Frescoes/Altar/Apse/CX4K3119.html, dostęp: 20.08.2019; 

160 

Przedstawienie srebrnego dysku, kościół Zbawiciela w Deczanach, 1346–1347: 

Embellishments, 

https://www.blagofund.org/Archives/Decani//Church/ 

Pictures/Frescoes/Narthex/North_Nave/East_Dome/Dome/CX4K3554.html, 

dostęp: 20.08.2019; 

161 

Przedstawienie złotych dysków ponad przedstawieniem Matki Boskiej z Chrystusem 

Emanuelem, kościół świętych Mikołaja i Pantalejmona w Bojanie, 1259: The Boyana 

Church of St. Nicolas and St. Pantaleimon, https://historymuseum.org/en/digital-

resources/bojanska-cyrkva-8/, dostęp: 20.08.2019; 

162 

Przedstawienie srebrnego dysku, kościół Panagi Phorbiotissy w Asinou, 1332–1333 

(narteks): Konche in der Vorhalle der Kirche Panagia tis Asinou, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/ 

Nikitari_Kirche_Panagia_Asinou_Innen_Narthex_Konche_1.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 

163 

Przedstawienie srebrnego dysku, kościół świętego Grzegorza Oświeciciela w Ani, XIII 

w.: The Church of St Gregory of Tigran Honents, 

https://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/624_351 

/images/live/p0/3m/29/p03m29yy.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

164 

Przedstawienia dysków w tympanonie narteksu, katedra w Le Puy-en-Velay, XIII w., 

Le Puy-en-Velay, Cathédrale Notre-Dame, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Le_Puy-en-

Velay%2C_Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_ou_basilique_de_Notre-

Dame_PM_48543.jpg, dostęp: 20.08.2019; 

165 

Ikona Matki Boskiej Hodegetri, Tesalonika, Δημοτική Πινακοθήκη, ok. 1300 r.: 

Εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας, περί το 1300, από τον κοιμητηριακό ναό της 

Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη, 

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2017/02/Tourta_18a.jpg, 

dostęp: 20.08.2019; 
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