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Obraz Boskiego Objawienia zajmuje centralne miejsce w sakralnej i dogmatycznej 
w swej istocie sztuce bizantyńskiej. Jednak w praktyce artystycznej obraz ten kształto
wał się i zmieniał w nieustającej konfrontacji treści Pisma Świętego oraz jego egzegezy 
i tradycji ikonograficznej odziedziczonej po starożytności.

Trudność wyrażenia dogmatów teologii chrześcijańskiej od zarania sztuki chrześci
jańskiej nurtująca i artystów, i teologów z ogromną siłą ujawniła się w czasie ikonokla- 
zmu (725-843). Toczący się wówczas spór między zwolennikami a przeciwnikami ob
razów dotyczył przede wszystkim teologicznej kwestii dwoistej natury Chrystusa 
i możliwości jej obrazowania w sztuce1. Wypracowana przez Sobór Chalcedoński (451) 
definicja unii hipostatycznej dwóch natur w Chrystusie wymykała się przedikonokla- 
stycznej tradycji ikonograficznej czerpiącej wzory ze sztuki późnoantycznej2. Trudność 
tę usiłowano przezwyciężyć podczas piąto-szóstego Soboru „in Trullo” (691), gdy po
wołując się na historyczny fakt Wcielenia, postulowano: „...rozporządzamy, że od tej 
pory Chrystus, nasz Bóg, ma być przedstawiony w swej ludzkiej formie”3. Tę „histo
ryczną” argumentację na rzecz obrazowania Chrystusa niejednokrotnie przytaczali póź
niej w polemice z ikonoklastami przede wszystkim Jan z Damaszku (675-749) - naj
pierw wysoki urzędnik na dworze kalifa Omara II, a następnie mnich i prezbiter w mo- 
nasterze św. Saby w Jerozolimie, czy Teodor Studyta (759-826) - igumen konstantyno
politańskiego monasteru Studios pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Fundamentalne 
zaś pod tym względem rozstrzygnięcie przedstawił Sobór Nikejski II obradujący od 
24 września do 23 października 787 roku pod egidą cesarzowej Ireny (zm. 802) i pa-

1 Obszernie o tym G.B. Ladner, The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine 
Iconoclastic Controversy, „Dumbarton Oaks Papers” 1953, 7, s. 1-34; E. Kitzinger, The Cult of Images in 
the Age befor Iconoclasme, „Dumbarton Oaks Papers” 1954, 8, s. 83-150; A. Grabar, L 'iconoclasme. Le 
dossier archéologique, Paris 1984 (1957).

2 O późnoantycznej genezie chrześcijańskiej ikonografii zob. A. Grabar, The Christian Iconography. 
A Study of Its Origin, Princeton 1968, także w nowszej francuskojęzycznej redakcji pt. Les voies de la 
création en iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen Age, Paris 1994 (1979).

3 Cyt. za: J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 59.
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triarchy Tarazjusza. W dokumencie („horos”) ogłoszonym 13 października biskupi 
uznając cześć należną ikonom na równi ze znakiem krzyża (gr. proskynésis sche tike), 
odróżnili ją od prawdziwej adoracji przysługującej wyłącznie pierwowzorowi (gr. la- 
treia)·. „cześć oddawana ikonie odnosi się do prototypu, a ten kto oddaje pokłon przed 
ikoną, oddaje go hipostazie tego, który jest [wyobrażony] w ikonie”4. Przezwyciężenie 
kryzysu ikonoklastycznego przywróciło Bizantyńczykom ich święte obrazy, które od
nowione lub wykonane na nowo na wzór tych zniszczonych powróciły na swe dawne 
miejsca w uroczystych procesjach przy wtórze modlitw i śpiewu. Triumf odniesiony nad 
ikonoklastami został upamiętniony Świętem Ortodoksji po raz pierwszy uroczyście 
celebrowanym 11 maja 843 roku w kościele Mądrości Bożej w Konstantynopolu. 
W nabożeństwie uczestniczyła cesarzowa Teodora sprawująca regencję w imieniu ma
łoletniego syna Michała, która wraz z patriarchą w uroczystej procesji, w otoczeniu 
duchownych niosących liczne ikony przeszła z pałacu do Świętej Sofii. Odtąd kluczową 
rolę w religijności Bizantyńczyków odgrywać będą ikony, a wśród nich ikona Matki 
Boskiej Hodegetrii przypisywana św. Łukaszowi i otaczana specjalnym kultem 
w klasztorze Hodegon5. Przypomina o tym ikona Triumf Ortodoksji z około 1400 roku 
(British Museum), w której obrońcy obrazów, cesarzowa Teodora i jej syn, Michał III, 
oraz patriarcha Metody, a dalej święci mnisi i teologowie skupieni zostali wokół ikony 
Hodegetrii niesionej przez dwóch diakonów6.

4 Grecki i łaciński tekst „horosu” oraz przekład na j. francuski zob. Nicée //,· 781-1987. Douze siècles 
d'images religieuses. Actes du colloque international Nicée II tenu au Collège de France; Paris, les 2, 3, 
4 octobre 1986, red. F. Boespflug, N. Lossky, Paris 1987, s. 32-35.

5 Z bogatej literatury na ten temat można przytoczyć kilka podstawowych pozycji: N.P. Kondakow, 
Ikonografija Bogomatieri, t. 1-2, S.-Peterburg 1915; G. Babic, Les images byzantines et leurs degrés de 
signification: l’exemple de l’IIodegitria [w:] Byzance et les images. Cycle de conférences organisé au 
musée du Louvre par le Service culturel du 5 octobre au 7 décembre 1992, Paris 1994, s. 189-222; o kulcie 
ikony Hodegetrii w Konstantynopolu zob. R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne 
i całuny, tłum. K. Kwaśniewicz, Kraków 1999; A. Różycka-Bryzek, Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej: pochodzenie i dzieje średniowieczne, „Folia Historiae Artium” 26, Kraków 1990, s. 5-26; 
ta sama, Mikołaja Lanckorońskiego pobyt w Konstantynopolu w 1501 roku: nie tylko posłowanie, „Folia 
Historiae Artium. Seria Nova”, 5, 2000, s. 77-89.

6 Zob. Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Cultur from British Collections [katalog wystawy], 
red. D. Buckton, London 1994, s. 129-130, il. 140; tu ważniejsze pozycje bibliograficzne.

7 Do nielicznych należy kilka mozaik w obrębie sanktuarium, naosu i narteksu kościoła Mądrości Bożej 
w Konstantynopolu, odsłonięte w czasie prac prowadzonych tu pod kierunkiem Thomasa Whittemore’a oraz 
Paula Underwooda w roku 1950; zob. opis i datowanie mozaik Th. Whittemore, The Mosaics of St. Sophia 
at Istanbul, Oxford 1933; C. Mango, EJ.W. Hawkins, The Apse Mosaics of St.-Sophia at Istanbul, 
„Dumbarton Oaks Papers” 1965, 19, s. 115 i n.; A. Grabar, L’iconoclasme..., s. 277-280. 
O niezachowanej mozaice w chrysotriklinion cesarskiego pałacu, powstałej za panowania Michała III 
i uzupełnionej najpewniej w pierwszych latach panowania Bazylego I (867-886), wiadomo jedynie 
z przekazów pisanych; zob. A. Grabar, L 'iconoclasme..., s. 222-223.

" Podstawowym opracowaniem bizantyńskich reliefów w kości słoniowej pozostaje A. Goldschmidt, 
K. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des XI-XIII. Jahrunderts, Berlin, t. 1: 1930. t. 2: 
1934; reprint, Berlin 1979; w nowym ujęciu zagadnienie przemian stylistycznych reliefów przedstawił 
A. Cutler, The Hand of the Master: Craftsmanship, Ivory, and Society in Byzantium (9fhll'h Centuries), 
Princeton 1994.

9 Zob. A. Grabar, L 'iconoclasme..., s. 274—276.

Z pierwszej fazy poikonoklastycznej sztuki zachowało się niewiele dzieł malarstwa 
monumentalnego7 *, liczniejsze są drobne przedmioty: płaskorzeźbione plakiety z kości 
słoniowej", numismaty i sygilarie9. Próżno jednak poszukiwać w nich śladów tych jakże 
żywych dysput teologicznych toczonych w Konstantynopolu w dobie ikonoklazmu i tuż 
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po jego przezwyciężeniu w 843 roku. Prowadzona z inicjatywy dworu cesarskiego 
i patriarchy restauracja religijnej sztuki nie miała już celów polemicznych, lecz obrazo
wała ortodoksyjne treści teologiczne. Jednak pamięć o niedawnych sporach i towarzy
szących im prześladowaniach, niekiedy dość brutalnych, była nadal żywa, szczególnie 
w stolicy. Ortodoksyjny kanon ikonograficzny oficjalnej sztuki sakralnej, szczególnie 
malarstwa monumentalnego i ikonowego, z pewnością zaspokajał religijne potrzeby 
ogółu wiernych. Jednak w wąskim gronie stołecznej elity intelektualnej, skupionej na 
dworze cesarskim i wokół patriarchy Focjusza, kryzys ikonoklastyczny stał się także 
impulsem do ponownego określenia stosunku do spuścizny antycznej, nie tylko arty
stycznej, czego wyrazem był żywy i ważny nurt w sztuce bizantyńskiej drugiej połowy 
IX-X wieku nazwany przez Kurta Weitzmanna „renesansem macedońskim”, ale także 
do spuścizny naukowej, szczególnie zaś w zakresie wiedzy o świecie materialnym, tj. 
kosmografii i geografii. Zdaniem K. Weitzmanna, klasycyzująca sztuka renesansu ma
cedońskiego zrodziła się nie tylko z artystycznych upodobań do antyku, ale przede 
wszystkim z intelektualnych zainteresowań starożytną literaturą"’. Około połowy IX 
wieku cezar Michał Bardas założył w Konstantynopolu w pałacu Magnaura uniwer
sytet", gdzie studiowano dzieła antycznych pisarzy od Homera poczynając, o czym 
wiemy na przykład na podstawie zachowanej w Antologii Palatyńskiej twórczości Ko- 
metasa, stołecznego prawnika i grammatikosa w tymże uniwersytecie. W tej samej in
telektualnej atmosferze zrodziła się Biblioteka Focjusza, czyli streszczenia dzieł pisarzy 
greckich, rzymskich i chrześcijańskich, w tym także z zakresu matematyki, geografii czy 
astronomii, m.in. Pitagorasa i Ptolemeusza* 11 12 13 *. Wybitni erudyci kolekcjonowali starożytne 
rękopisy, zlecali także sporządzanie ich ilustrowanych kopii. Należał do nich obok Fo
cjusza, także Aretas z Patraj, autor scholiów do Platona, o którym wiadomo, że posiadał 
kopię Optyki Euklidesa ukończoną w 888 roku”, czy Leon Matematyk, mathematikos 
i philosophos, wykładowca uniwersytecki, który posiadał w swych zbiorach dzieła m.in. 
Ptolemeusza i Euklidesa, uczestniczył też w pracach związanych z wydaniem Platona”. 
W tym samym czasie powstał w konstantynopolitańskim skryptorium rękopis dialogów 
Platona, dziś w Bibliothèque nationale w Paryżu (cod. gr. 1807)15. Te liczne, jak się 
zdaje, często ilustrowane traktaty geograficzne czy astronomiczne były odmiennym od 
biblijnego źródłem wiedzy o otaczającym świecie.

111 Zob. K. Wcitzmann, The Classical Heritage in the Art of Constantinople [w:] Studies in Classical 
and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago 1971, s. 126-150; The Classical in Byzantine Art as 
a Mode of Individuel Expression, tamże, s. 151-175; The Character and Intellectual Origins of the 
Macedonian Renaissance, tamże s. 176-223; pod kątem tradycji literackiej omawia ten okres P. Lemerle, 
Le premier humanisme byzantin. Paris 1971, a przemian stylistycznych - Ch. Walter. Expressionismus and 
Hellenism. A note on stylistic tendencies in Byzantine figurative art from Spätantike to the Macedonian 
„Renaissance", „Revue des Etudes byzantines” 1984, 42, s. 265-287 (reprint w: Ch. Walter, Prayer and 
Power in Byzantine and Papal Imagery, 1993).

11 G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, tłum, pod red. II. Evert-Kappcsowej. Warszawa 1967,
s. 199 oraz przyp. 50 używa określenia „wyższa szkoła”.

12 O piśmiennictwie bizantyńskim tego czasu zob. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, 
Ossolineum, 1984, szczególnie s. 168-225; Biblioteka Focjusza w tłum, i z komentarzem O. Jurewicza,
t. 1-5, Warszawa 1986-1999.

13 Zob. Ch. Walter, Expressionismus and Hellenism..., s. 281 i przyp. 37.
” O bizantyńskiej edukacji zob. C. Mango, Historia Bizancjum, tłum. Μ. Dąbrowska, Gdańsk 1997, 

s. 123-147; tu szczegółowa bibliografia.
15 Zob. Byzance. L'art byzantin dans les collections publiques françaises [katalog wystawy], Paris 1992, 

s. 346.
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Wyraźny artystyczny ślad tej dwoistej postawy odnajdujemy przede wszystkim 
w trzech zachowanych psałterzach z miniaturami na marginesach: Psałterz Chłudowa 
(Moskwa, Muzeum Historyczne, cod. gr. 129), cod. Paris, gr. 20 (Paryż, Bibl. nationale) 
oraz cod. Pantocrator 61 (Athos, monaster Pantokratora)16. Wszystkie trzy, niezwykle 
bliskie pod względem dekoracji miniatorskiej, są najpewniej dziełem jednego skrypto
rium, choć - jak dotąd - nie były przedmiotem porównawczych badań.

16 Zob. S. Dulrennc. I. 'illustration des Psautiers grecs du Moyen Age (Pantocrator 61, Paris, gr. 20, 
British Museum Add. 4073 1). Paris 1966.

17 Podstawowe pojęcia w tym zakresie sformułował I. Tikkannen. Die Psalterillustralion im 
Mittelalter, t. 1: By~antinische Psalterillustration, Helsingfors 1895; tematykę ilustracji w psałterzach 
z dekoracją na marginesach podejmowali wielokrotnie m.in. A. Grabar, S. Der Nersessian, S. Dufrenne, 
a ostatnio Ch. Walter i K. Corrigan.

Zob. A. Grabar, L 'iconoclasme..., s. 284-291; stan badań nad Psałterzem Chłudowa przedstawiony 
przez I. Dujczewa [w:] Μ.W. Szczepkina, Miniatjury Chludowskoj Psaltyri, Moskwa 1977, s. 7-26.

Zgodnie z regułą wypracowaną jeszcze w epoce przedikonoklastycznej w każdym 
z tych rękopisów niewielkich rozmiarów barwne kompozycje figuralne rozmieszczone 
na marginesach stanowią ikonograficzną interpretację wybranych wersetów poszczegól
nych Psalmów albo też - i to w większości przypadków - ich komentarz zgodny 
zegzegezą zawartą w pismach teologicznych, homiliach i liturgii17 *. Jednak pośród mi
niatur tych IX-wiecznych psałterzy wyróżniają się kompozycje odzwierciedlające 
współczesne opinie obrońców obrazów na temat niedawnych wydarzeń sprzed roku 843, 
a szczególnie ostrą wymowę w tym kontekście ma porównanie czynów obrazoburczych 
z męką Chrystusa na krzyżu czy triumf patriarchy Nicefora nad ikonoklastą Janem 
Grammatykiem zestawiony z potępieniem Szymona Maga przez św. Piotra, jak na przy
kład w Psałterzu Chłudowa (ff. 67 i 51v). Pomijając jednak tutaj ten wątek, szeroko 
omawiany przez wielu badaczy"1, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt ikono
grafii miniatur tych trzech psałterzy, mianowicie niezwykle bogaty wybór antycznych 
niechrześcijańskich motywów, nie tylko tych na stałe włączonych do repertuaru sztuki 
chrześcijańskiej, ale także wielu wprowadzonych do niej po raz pierwszy właśnie w tych 
rękopisach. Rozważania na ten temat rozpocząć należy od Psałterza Chłudowa uchodzą
cego za najstarszy wśród nich.

Psałterz Chłudowa

Dzieje Psałterza Chłudowa, choć niejednokrotnie były przedmiotem badań bizanty- 
nistów, nadal w wielu punktach pozostają nieznane. Rękopis został przywieziony do 
Rosji w 1847 roku przez Wiktora Iwanowicza Grigorowicza z jego podróży na Bałkany. 
Najpierw trafił do kolekcji A.I. bobkowa, a następnie Aleksieja Iwanowa Chłudowa, 
który w 1882 roku ofiarował go monasterowi św. Mikołaja w Moskwie. Od 1917 roku 
należy do zbiorów Muzeum Historycznego w Moskwie. Niewiele natomiast wiadomo 
o wcześniejszych losach tego rękopisu. Grigorowicz podróżujący po europejskiej części 
ówczesnej Turcji nie precyzuje, gdzie dokładnie odnalazł ten rękopis, na Athos, w Kon
stantynopolu czy może w innym jeszcze monasterze na Bałkanach. Zapis XV-wieczną 
minuskułą na fol. 39: „Ławra świętego Atanazego założona w 6469 roku [tj. 961]...” 
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świadczy, iż w wieku XV rękopis znajdował się na Athos. Z kolei nota na karcie 169 
wskazuje, iż w późniejszym czasie rękopis znajdował się w okolicach Konstantynopola: 
„w 1648 roku 21 lipca, ja, Nektariusz hieromonach ofiarowałem ten psałterz cerkwi św. 
Trójcy w monasterze na wyspie Chalke”. Chodzi tu najpewniej o wyspę położoną około 
20 km od Konstantynopola, gdzie patriarcha Focjusz założył monaster św. Trójcy. Kwe
stia ta nadal jednak pozostaje niewyjaśniona. Badacze nie są również zgodni w ocenie 
czasu i miejsca powstania Psałterza Chłudowa.

Rękopis opublikowany po raz pierwszy przez Wukoła Michajłowicza Undolskiego 
w roku 1866 jako dzieło athoskiego skryptorium wzbudził ogromne zainteresowanie 
badaczy19. Jeszcze w tym samym 1886 roku wyniki podstawowych badań nad tekstem 
oraz miniaturami przedstawił archimadryta Amfiłochij. Jego zdaniem, psałterz zredago
wany w IX wieku dopiero w ciągu X i XI wieku został ozdobiony miniaturami figural
nymi, które zostały rozmieszczone na marginesach wobec braku odpowiednio przygo
towanych miejsc na poszczególnych kartach2". Kolejni dwaj badacze, Fiodor Iwanowicz 
Busłajew oraz Nikołaja Pawłowicz Kondakow, wypowiedzieli się z punktu widzenia 
historii sztuki na temat czasu i miejsca powstania Psałterza Chłudowa. F.I. Busłajew 
porównując Psałterz Chłudowa z cod. Pantocrator 61 z wieku IX oraz z cod. Barb. gr. 
217, zwrócił tym samym uwagę na grupę podobnych psałterzy bizantyńskich powstałych 
na drodze kopiowania jednego pierwowzoru21. Natomiast N.P. Kondakow jako pierwszy 
wysunął pogląd o monastycznej proweniencji psałterzy z dekoracją figuralną na margi
nesach, a ze względu na satyryczny aspekt miniatur dotyczących ikonoklazmu jego 
redakcję łączył ze stołecznym monasterem św. Jana w Stoudios22. Pogląd ten rozwinął 
następnie I. Tikkannen w swej fundamentalnej pracy z 1895 roku Die Psalterillustration 
im Mittelalter.

19 W.M. Undolskij, Opisanije grieczeskogo kodieksa psaltyri IX-XII wieka prinadleżaszczego 
Ad. Lobkowu, „Sbornik Obszczestwa driewnicrusskogo iskusstwa pri Moskowskom publicznom Muziejc za 
1866 god”, Moskwa 1866. s. 136-155.

211 Arch. Amlllochij, Archieologiczeskije izwiestija i zamietki o grieczeskojpsaltyri, pisannoj u> końce IX 
wieka i pieriepisannoj u· XII wiekie, s miniatjurami X-XI wieków [...], Moskwa 1866.

21 F.I. Busłajew, Obszczije ponjatija o russkoj ikonopisi. „Sbornik Obszczestwa driewnicrusskogo 
iskusstwa pri Moskowskom publicznom Muzieje za 1866 god", Moskwa 1866, s. 3-106.

22 N.P. Kondakow, Miniatjury grieczeskoj rukopisi psaltyri IX wieka iz sobranija Ad. Chłudowa 
u' Moskwie, „Trudy Moskowskogo archieologiczeskogo obszczestwa" 1878, VII. s. 169-183.

21 Już N.P. Kondakow zauważył, iż zarówno w Psałterzu Chłudowa, jak i w cod. Pantocrator 61 brak 
wyobrażenia studyjskicgo teologa, tłumaczy! to jednak faktem, iż. kult świętych obrońców obrazów dopiero 
się kształtował w Konstantynopolu.Tymczascm N. Malickij uznał tę różnicę między IX-wiecznymi 
psałterzami a Psałterzem Londyńskim za kluczową, argumentując, że w Psałterzu Chłudowa zamieszczono 
np. miniaturę wyobrażonego w nimbie patriarchy Nicefora zmarłego w 829 roku, a więc trzy lata później niż. 
Teodor Studyta (zm. 826). z kolei translacja szczątków studyjskicgo igumena w roku 845 o dwa lata 
wyprzedziła translację patriarchy Nicefora. Malickij zauważa również, że zanim kult Teodora Studyty 
rozpowszechni! się w Bizancjum, niewątpliwie wcześniej czcią otaczali go studyjscy mnisi. Jeśli więc brak 
jego wizerunku w obu IX-wiecznych psałterzach, oznacza to, iż żaden z nich nie powstał w tym monasterze; 
zob. N. Malickij. Le psautier byzantin á illustrations marginales du type Chludov est-il de provenance 
monastique?, „l.’art byzantin chcz les Slaves” II, Paris 1932, s. 235-243.

Tę koncepcję monastycznej redakcji psałterzy z miniaturami na marginesach odrzucił 
całkowicie Nikołaj Malickij. Jego zdaniem, pominięcie wizerunku Teodora Studyty 
w Psałterzu Chłudowa i w cod. Pantocrator 61 przeczy studyjskiej ich proweniencji23. 
Z kolei obecność w Psałterzu Chłudowa i w cod. Paris, gr. 20 antyfon w formie powta
rzających się refrenów, typowych dla rytu liturgicznego kościoła Mądrości Bożej 
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w Konstantynopolu, gdzie Psalmy były nie czytane, lecz śpiewane, w przekonywający 
sposób świadczy, iż redakcja psałterzy z miniaturami na marginesach powstała 
w skryptorium patriarchy Konstantynopola i że ich pierwszy egzemplarz przeznaczony 
był do użytku liturgicznego w stołecznym kościele Mądrości Bożej24. Pośród trzech 
zachowanych psałterzy z wieku IX Psałterz Chłudowa jest, zdaniem Malickiego, naj
starszy.

24 Tamże, s. 239-243.
25 A. Grabar, £ ’iconoclasme..., s. 284-291.
26 Scena ta raz jeszcze zostanie powtórzona na fol. 67, gdzie ikonoklastyczny czyn Iannisa i Antoniego 

został porównany do mąk zadanych Chrystusowi na krzyżu: podania gąbki z octem i przebicia boku. Z kolei 
triumf odniesiony przez Nicefora depczącego Iannisa w miniaturze na fol. 51v został zestawiony 
z potępieniem Szymona Maga przez św. Piotra Apostoła.

27 Zob. M.W. Szczepkina, dz.cyt., s. 301-303.

W dalszej dyskusji o Psałterzu Chłudowa na plan pierwszy wysunęła się kwestia je
go datowania. André Grabar ogólnie przychylając się do tezy Malickiego, powstanie 
Psałterza lokuje w okresie pomiędzy 843 a 900 rokiem lub ogólnie w drugiej połowie IX 
wieku i łączy ze skryptorium Focjusza, który był autorem zaginionych komentarzy do 
Psalmów25, stawiając jednocześnie hipotezę o wykonaniu miniatur przez malarza Grze
gorza Asbestasa, arcybiskupa Syrakuz i bliskiego przyjaciela patriarchy konstantynopo
litańskiego. Większość badaczy w rozważania o czasie powstania rękopisu za punkt 
odniesienia przyjmuje grupę miniatur ilustrujących wydarzenia ikonoklastyczne. Oto 
w miniaturze na karcie 23v przedstawiony został patriarcha Nicefor (806-815) jako 
obrońca obrazów z wizerunkiem Chrystusa w dłoni, zaś poniżej uczestnicy ikonokla- 
stycznego soboru w roku 815: cesarz Leon V Armeńczyk (813-820) i patriarcha Teodot 
Melissenos (815-821), a obok nich - zamalowujący ikonę Chrystusa Jan Maurocharsa- 
nis (późniejszy patriarcha Jan VII Grammatyk, 837-843), tu określony jako „Iannis”, 
oraz Antoni, biskup Sylaion (patriarcha Konstantynopola w latach 821-837)26. Zdaniem 
Frołowa, fakt, że Jan VII Grammatyk nie został tu przedstawiony jako patriarcha, prze
sądza o datowaniu rękopisu po roku 843, gdy triumf odnieśli ikonodule. Natomiast 
M.W. Szczepkina przyjmuje, iż rękopis powstał pomiędzy 829 rokiem, gdy zmarł pa
triarcha Nicefor, a 837, gdy Iannis, igumen monasteru śś. Sergiusza i Bachusa 
w Konstantynopolu, został mianowany patriarchą. Autora miniatur identyfikuje 
z konstantynopolitańskim malarzem Łazarzem, który został wezwany do stolicy przez 
cesarza Michała III po roku 843, a w 856 uczestniczył w poselstwie cesarza do papieża 
Benedykta. Łazarz zmarł podczas drogi powrotnej około 857-858 roku, a jego szczątki 
zostały złożone w cerkwi św. Ewandra, Szczepkina powołuje się przy tym na biografię 
Łazarza spisaną przez Jana Skyliusa w Kronice powszechnej z 1057 roku27.

Już archimandryta Amfiłochij zwrócił uwagę, że niemal wszystkie miniatury zostały 
przemalowane około XII wieku. Rozwijając tę myśl, Szczepkina przyjęła, iż podczas 
pobytu w więzieniu malarz Łazarz wykonał na kartach swego prywatnego psałterza 
rysunki, które w wieku XII zmyto wodą i wykonano barwne kompozycje, a te z kolei 
przemalowano pod koniec wieku XIV.

Pośród niezwykle bogatego wyboru ponad dwustu miniatur o zróżnicowanej tematy
ce uwagę badaczy przyciągały przede wszystkim historyczne kompozycje ilustrujące 
wydarzenia ikonoklastyczne. Zdaniem A. Grabara, podjęta przez malarza lub jego zle
ceniodawcę inicjatywa zilustrowania księgi kanonicznej przedstawieniami o charakterze 
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polemiki religijnej jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym w dziejach kultury bizantyń
skiej. Jako jedyny przykład przytacza Akta Synodu przeciw Ignacemu, które według 
Żywota patriarchy Ignacego spisanego przez Nicetasa Paflagończyka (zm. 890) ozdobił 
miniaturami o podobnie polemicznym charakterze Grzegorz Asbestas. Miniatury Asbe- 
stasa nie zachowały się spalone dziesięć lat później2*. Szerzej kategorię polemicznych 
miniatur w bizantyńskich psałterzach z wieku IX przedstawiła w roku 1992 Kathleen 
Corrigan w pracy Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters, wyróżniając 
w tym zakresie trzy grupy tematyczne: obrony obrazów, polemiki przeciw Żydom, świa
dectwa Proroków oraz zagrożenia ze strony islamu. W jej ocenie kwestia zagrożenia ze 
strony islamu nurtująca bizantyńskie społeczeństwo od dwóch już wówczas stuleci była 
nie mniej istotna niż kontrowersja ikonoklastyczna i znalazło to wyraz właśnie w mi
niaturach trzech IX-wiecznych psałterzy.

Jak wspomniano, zgodnie z regułą wypracowaną w bizantyńskich skryptoriach epoki 
przedikonoklastycznej miniatury w Psałterzu Chłudowa albo ilustrują wybrany fragment 
Psalmu, albo też są jego egzegetycznym komentarzem28 29 * 31. W wielu z nich odnajdujemy 
liczne wyobrażenia bóstw rzecznych (określonych inskrypcją „JIOTAMOC") i mor
skich („&AAACA”), jak np. we Wniebowzięciu Eliasza (fol. 41 v), w ilustracji plag 
egipskich (Ps. 78 [77], 43-53, fol. 77v), w scenie Cudu na Jeziorze Genezaret (fol. 88), 
Heliosa powożącego kwadrygą, a następnie skrywającego się za horyzontem w odnie
sieniu do Ps. 50 [49], 1: „Przemówił Jahwe, Bóg nad bogami, zawezwał ziemię od 
wschodu do zachodu słońca” (fol. 48v, podkreślenie M.S.R.)3", wreszcie antyczne 
posągi na kolumnach lub postumentach, jak w miniaturze ukazującej Żydów w pokłonie 
przed Belfegorem (fol. 109v) czy określone jako „EIAOAON” w odniesieniu do słów 
Ps. 115[ 113], 4: „Ich bożki to srebro i złoto” (fol. 117). Już tylko te przytoczone przy
kłady wskazują, jak żywa nadal była tradycja sztuki późnoantycznej, bowiem obok for
muł i motywów przyswojonych już w ikonografii przedikonoklastycznej występują 
dotychczas nieznane, będące najpewniej dziełem tego niezwykle utalentowanego 
i wszechstronnego malarza3'. Wskazane powyżej motywy stanowią jednak poboczny 
wątek artystyczny ilustracji Psałterza, kluczowe natomiast pozostaje Boskie Objawienie 
i Wcielenie, z całą mocą unaocznione w formułach obrazowych ilustrujących Psalmy. 
Wiele miniatur Psałterza Chłudowa wskazuje, że dla ich autora, lub autora programu 
ikonograficznego, a można się domyślać, że także dla zleceniodawcy, oddzielenie teolo
gicznego obrazu nieba i ziemi od wiedzy o świecie zaczerpniętej z geografii i astronomii 
było kwestią niezwykle istotną. Niebo i ziemia widziane oczami teologa różniły się od 
ich obrazu ustalonego przez naukę, a świadectwo tego zróżnicowania odnaleźć można 
także w ich formułach obrazowych przyjętych w bizantyńskiej ikonografii. Pomijając

28 A. Grabar, L 'iconoclasme..., s. 272.
29 Zob. Ch. Walter, Christological Themes in the Byzantine Marginal Psalter from the Ninth to the 

Eleventh Century, „Revue des Etudes byzantines” 1986, 44, s. 269-287 (reprint w: Ch. Walter, Prayer and 
Power in Byzantine and Papal Imagery, 1993).

311 Cytaty biblijne za: Biblia Tysiąclecia, wyd. II, Poznań-Warszawa 1971.
31 Wysuwany przez wielu badaczy pogląd o istnieniu przedikonoklastycznego pierwowzoru psałterzy 

z dekoracją na marginesach jak dotąd nie znalazł potwierdzenia, a wiele przedstawień w Psałterzu Chłudowa 
nie jest znane z wcześniejszych przykładów. Wydaje się więc, że tego typu przedstawienia w Psałterzu 
Chłudowa i jemu podobnych należałoby rozpatrywać w kontekście sztuki renesansu macedońskiego.
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w niniejszym artykule zagadnienie ikonografii nieba32 wymagające osobnego omówie
nia, kilka uwag dotyczyć będzie obrazu ziemi.

32 O ikonografii nieba zob. A. Grabar, L’iconographie du Ciel dans l'art chrétien de ¡'Antiquité et du 
Moyen Age, „Cahiers Archéologiques” 1982, 30, s. 5-24; zob. także Himmel [w:] Lexikon der christlichen 
Ikonographie, red. E. Kirschbaum SJ, t. II, 1994 (I wyd. 1972), szp. 255-275.

33 Zob. Reallexikon für Antike und Christentum, red. T. Kiauser, t. V, 1962, szp. 1174-1179; 
o wczesnochrześcijańskich wyobrażeniach ziemi obszernie H. Maguire, Earth and Ocean. The Terrestrial 
IVorld in Early Byzantine Art, Pensylwania-London 1987; autor pisząc o modelu ziemi Kosmasa, s. 22-23, 
il. 13-14, pomija kwestię antypodów.

34 Zob. S. Dufrenne, Illustration du Psautier d'Utrecht. Sources et apport carolingien, Paris 1978, 
il. 13.

35 Zob. K. Corrigan, Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters, 1992, s. 25, 68-69.
36 Zob. C. Hahn, The Creation of the Cosmos: Genesis Illustration in the Octateuchs, „Cahiers 

Archéologiques” 1979, 28, s. 29-40; obszernie o ikonografii kosmologicznej G.B. Ladner, Handbuch der 
frühchristlichen Symbolik. Gott, Kosmos, Mensch, Stuttgart-Zürich 1992.

Na karcie 133, w odniesieniu do Ps. 134,6-7: „Cokolwiek Jahwe się spodoba, to 
uczyni na niebie i na ziemi”, ziemia została przedstawiona w formie prostokąta obwie
dzionego wodami, a w jego czterech narożach ukazano personifikacje wiatrów: mężczyzn 
w czerwonych kaftanach i czapeczkach, dmących w długie rogi. Wzdłuż dwóch boków 
prostokąta biegnie inskrypcja: Οι τέσσαρεε άνεμοι και ή γή κυκλουμενη νπό 
τού όκεανου („cztery wiatry i ziemia otoczona przez ocean”).

Natomiast na kartach 101 v i 103 miniaturzysta umieścił wyobrażenie antypodów. 
W pierwszym przypadku obraz antypodów tak określonych w inskrypcji ANTIIIOAEC 
ilustruje Ps. 101,26: „Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich”. 
W drugim zaś antypody towarzyszą słowom Ps. 103,5: „Umocniłeś ziemię w jej pod
stawach”.

W ikonografii wczesnochrześcijańskiej ziemię przedstawiano albo w sposób natura- 
listyczny jako rozległy pejzaż z motywami wzgórz, roślin i zwierząt, albo pod postacią 
personifikacji: półnagiej, dojrzałej kobiety z rogiem obfitości w dłoni33. Do tej tradycji 
odwołał się około 840 roku malarz miniatur Psałterza Utrechckiego (Utrecht, Rijksu- 
niversiteit, ms. 32), gdy na karcie 58, w odniesieniu do słów Ps. 101,26: initio tu Domi- 
ne terram fundasti et opere manuum tuarum sunt caeli, ukazał personifikację ziemi 
z rogiem obfitości3'1. Fakt, że miniaturzysta Psałterza Chłudowa posłużył się odmienną 
tradycją, nie zwrócił uwagi badaczy piszących o tym rękopisie. Ogólnie na ten temat 
wypowiedziała się tylko K. Corrigan; w jej ocenie oba przedstawienia zostały zapoży
czone z ilustrowanego egzemplarza Chrześcijańskiej Topografii Kosmasa Indikople- 
ustesa35. Wydaje się jednak, iż kwestia ta wymaga nieco szerszego omówienia.

Podstawę chrześcijańskiej kosmologii, również w sztuce36, stanowi niewątpliwie tzw. 
pierwszy opis stworzenia w Księdze Rodzaju (Gen. 1,1-31). Na początku biblijnego 
świata (in principio) Bóg stworzył niebo i ziemię (Gen. 1,1). Drugiego zaś dnia stworzył 
sklepienie (gr. stereoma, łac. firmamentum) w środku wód, po czym oddzielił wody pod 
sklepieniem od wód ponad sklepieniem, które nazwał niebem (Gen. 1,6-8). Trzeciego 
dnia stworzył ziemię wydającą rośliny i morze. Dopiero dnia czwartego stworzył ciała 
niebieskie (Gen. 1,14-19). Opis ten, z jednej strony, niezwykle lakoniczny i abstrakcyj
ny, z drugiej zaś, konkretny w wyraźnym oddzieleniu i nazwaniu poszczególnych eta
pów tworzenia, był przedmiotem egzegetycznych rozważań już pierwszych chrześcijań
skich teologów, którzy usiłowali pogodzić zawarty tu opis dualistycznego świata złożo
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nego z nieba i ziemi ze znanymi od starożytności pojęciami z zakresu astronomii i geo
grafii37. W ich ujęciu dzieje ziemi nie są częścią wiedzy przyrodniczej czy historiografii, 
lecz należą do historii zbawienia. Gdy więc z upływem stuleci znajomość starożytnej 
kosmologii i geografii, m.in. w wydaniu Arystotelesa, Ptolemeusza czy Strabona, ogra
niczała się już tylko do wąskich grup intelektualnej, głównie stołecznej elity, dla prze
ciętnego Bizantyńczyka podstawowym źródłem wiedzy o świecie pozostawał pierwszy 
rozdział Księgi Rodzaju w ujęciu chrześcijańskiej interpretacji teologicznej, w większo
ści odrzucającej starożytny pogląd o sferycznej strukturze kosmosu i kulistości ziemi. 
Taką postawę wobec naukowych pojęć zajął na przykład Bazyli Wielki w homilii na 
temat Hexaemeromt, powołując się przy tym na kluczowe sformułowanie św. Pawła: 
„Podając się za mądrych, stali się głupimi” (Rz. 1,21). Wprawdzie homilia na temat 
Hexaemeronu była powszechnie znana przez cały okres bizantyńskiej kultury, nie za
spokajała jednak ciekawości czytelników zainteresowanych konkretnymi wiadomościa
mi, bowiem Bazyli Wielki, bardziej skupiony na kwestiach moralnych i przedkładając 
wiarę nad argumenty logiczne, zagadnienia kosmologiczne albo przemilcza, albo mówi 
o nich bardzo ogólnie. Znacznie większą popularność pod tym względem zyskały po
glądy teologów tzw. szkoły antiocheńskiej, Teofila z Antiochii, Diodora z Tarsu (ok. 
330-ok. 393), Teodora z Mopsuestii, Seweriana z Gabali3" i przede wszystkim Kosmasa 
Indikopleustesa.

37 Starożytne poglądy z zakresu astronomii i geografii w syntetycznym ujęciu przedstawił H. Berger. 
Geschichte der wissenschaftliche Erdkunde der Griechen, Leipzig 1903; zob. także J.O. Thomson, History 
of Ancient Geography, Cambridge 1948; S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquitv, London 
1962.

3H Treść zaginionej rozprawy Diodora Przeciw przeznaczeniu znana jest z obszernego omówienia 
Focjusza; zob. Focjusz, Biblioteka, tłum, i komentarz O. Jurewicz, t. 3, Warszawa 1994, cod. 223, s. 11- 
37. O kosmologii tych przedstawicieli Szkoły Antiocheńskiej zob. C. Mango, Historia Bizancjum..., 
s. 165-185.

39 O Kosmasie Indikopleustesie obszernie F. Cabrol, H. Leclerq, Dictionnaire dArchéologie 
chrétienne et de Liturgie, t. VIII; 1, Paris 1928, szp. 819-850, tu starsza literatura przedmiotu.

40 Zob. W. Wolska-Conus. /.<7 topographie chrétienne de Cosmos Indicopleustés. Theologie et sience 
au Vie siècle, Paris 1962. s. 2-4.

Kosmas był kupcem aleksandryjskim, zajmował się handlem przyprawami, jego po
dróże miały więc głównie cel merkantylny39. Z pewnością brak mu było akademickiego 
wykształcenia, jednak wbrew nazbyt surowej ocenie Focjusza był niewątpliwie człowie
kiem o rozległej wiedzy i pewnym talencie pisarskim, bowiem Topografia chrześcijań
ska nie jest jedynym jego dziełem. Kosmas jest autorem jeszcze dwóch co najmniej 
traktatów: geograficznego i astronomicznego, które jednak nie zachowały się40. Wbrew 
przypisanemu mu przydomkowi Indikopleustes („Pływający do Indii”) badacze anali
zujący treść jego relacji z podróży raczej wątpią, by dotarł do tego kraju. Kosmas rzad
ko wymienia nazwę Indii, głównie dla określenia położenia innych regionów geogra
ficznych, i wydaje się, że znacznie bardziej interesowały go ziemie w dorzeczu Nilu 
i Półwyspu Arabskiego. Przydomek ten nie występuje zresztą w żadnym z trzech ręko
pisów Topografii - używają go dopiero w XI i XII wieku autorzy komentarzy egzege- 
tycznych do Ewangelii i Psalmów cytowanych przez Kosmasa. Pewne wątpliwości ist
nieją nawet w odniesieniu do imienia autora Topografii. Nie wymienia go Focjusz, jego 
dzieło określając mianem „Książki chrześcijania” (gr. Christianou Biblos). 'NśróA trzech 
zachowanych rękopisów Topografii jedynie w cod. 1X.28 z wieku XI (Florencja, Bibl. 
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Laurenziana) wymienione jest imię Kosmasa uzupełnione określeniem „monachos”, co 
może wskazywać, że ostatnie lata życia autor Topografii spędził w klasztorze.

Topografia chrześcijańska powstała w Aleksandrii najpewniej pomiędzy 547 a 549 
rokiem. Zdaniem Wandy Wolskiej-Conus, traktat ten Kosmas napisał wkrótce po ogło
szeniu dekretu Justyniana potępiającego nestorianizm (543-544) i niemal w przededniu 
piątego Soboru Powszechnego (553), który odrzucił naukę Teodora z Mopsuestii41. 
Jednak sam Kosmas we wstępie do Księgi II swym mistrzem nazywa nie Teodora, lecz 
Mar Aba, nestoriańskiego katholikosa w Persji42. Tym niemniej dzieło Kosmasa gene
ralnie uznaje się za świadectwo światopoglądu nestoriańskiego43. Badacze zgodnie wy
wodzą poglądy Kosmasa z tradycji starożydowskiej, akadejskiej i chaldejskiej, w wielu 
też miejscach sięga on nie do tekstów kanonicznych, lecz apokryficznych. W. Wolska- 
Conus, autorka jedynego tak obszernego opracowania traktatu Kosmasa, zwraca uwagę 
na liczne zbieżności z nauką Teodora z Mopsuestii (350-428), od którego zaczerpnął 
przede wszystkim koncepcję dwóch katastaz oraz Arki Przymierza jako modelu stwo
rzonego świata.

41 Zob. W. Wolska-Conus, dz.cyt., s. 63-66. Przypomnieć wypada w tym miejscu, że Wojsław Mole 
uzyskał doktorat z historii sztuki i archeologii klasycznej na podstawie dysertacji o rękopisie traktatu 
Kosmasa opublikowanej w 1922 roku pt. Eine illustrierte Handschrifi aus dem Jahre 1649 mit der 
Topographie des Kosmas lndikopleustes und dem Haexameron des bulgarischen Exarchen Johannes (Ein 
Beitrag zur spdtbyzantinischen Kunstgeschichte, „Spomcnik Srpske Kraljevske Akademijc” 38, XL.IV; zob. 
L. Kalinowski, Wojsław Mole (1886 1973). „Folia Historiae Artium" 1975, XI, s. 5-11.

42 O Aba I Mar zob. ks. M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa 
Wschodu, Warszawa 1999, s. 2.

43 Zob. W. Wolska-Conus. dz.cyt., s. 73-85.
44 Zob. F. Cabrol, H. Leclerq. dz.cyt., szp. 823.
45 Zob. faksymilową edycję rękopisu watykańskiego w oprać. C. Stornajolo, Le miniature della 

Topografia Cristiano di Kosma lndicopleste, cod. Vat. gr. 699, Citta del Vaticano 1908; L. Brubaker, The 
Relationship of Text and Image in the Byzantine Mss. of Cosmos lndicopleustes, „Byzantinische Zeitschrift'' 
1977, 70, s. 42-57; K. Wcitzmann, G. Galavaris, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. 
The Illuminated Greek Manuscripts, t. 1, Princeton 1990, s. 52-65.

46 Zob. S. Der Nersessian, The Illustrations of the Homilies of Gregory Nazianenus, Paris, gr. 510: 
A Study of the Connections Between Text and Image, „Dumbarton Oaks Papers" 1962, 16. s. 196—228; 
1. Spatharakis, The Portraits and the Date of the Codex Par. Gr. 510, „Cahiers Archéologiques" 1974, 
23, s. 97-105; tenże, A Note on imperial Portraits and the Date of Paris, gr. 510, „Jahrbuch der 
Ostereichischcn Bizantinistik" 1989, 39, s. 89-93; L. Brubaker, Politics Patronage and Art in Ninth 
Century Byzantium. The Homilies of Gregory of Nazianus in Paris (B.N.GR.510), „Dumbarton Oaks 
Papers” 1985, 39, s. 1-13; Byzance..., 1992, s. 346-348. 1. Spatharakis opowiada się za powstaniem cod. 
510 około roku 879, gdy zmarł wyobrażony w rękopisie Konstantyn, syn cesarza Bazylego I i współcesarz 
od roku 869.

Zachowały się trzy - nie licząc fragmentów przytaczanych w różnych rękopisach44 - 
ilustrowane rękopisy Topografii chrześcijańskiej Kosmasa Indikopleustesa: cod. Vat. gr. 
699 w Bibliotece Watykańskiej z drugiej połowy IX wieku, cod. 1186 w klasztorze św. 
Katarzyny na Synaju z początku XI wieku oraz cod. Plut. X.28 w Bibliotece Laurenzia
na we Florencji z drugiej połowy XI wieku45. Rękopis watykański w ocenie większości 
badaczy jest dziełem stołecznego skryptorium z końca wieku IX, a zdobiące go miniatu
ry porównywane są z miniaturami Homilii Grzegorza z Nazjanzu (Paris, gr. 510) spo
rządzonych dla cesarza Bazylego I około 879-883 roku46 oraz z mozaiką usytuowaną 
ponad głównym wejściem do kościoła Mądrości Bożej przedstawiającą cesarza Leona 
VI (886-912) w proskynezie przed tronującym Chrystusem datowanej na koniec 
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IX wieku lub początek X wieku47. Traktat Kosmasa rnusiał wówczas wzbudzać żywe 
zainteresowanie, skoro przygotowano jego luksusową, ilustrowaną edycję. Tymczasem 
Focjusz w swej Bibliotece o dziele tym wypowiada się lakonicznie i na ogół krytycznie, 
nazywając je Książką Chrześcijanina, „która jest komentarzem do Ośmioksięgu”. Wy
kształconego, o wyrafinowanych upodobaniach patriarchę razi nazbyt prosta, pozbawio
na retorycznej zawiłości forma. Zarzuca autorowi brak wiarygodności dziejopisarskiej, 
a jego kosmologiczne poglądy nazywa wręcz bzdurami4*.

47 Zob. A. Grabar, L'iconoclasme..., s. 280; A. Lidow, Czudotwornyje ikony w chramowoj 
diekoracii. O simwohczeskoj programmée impieratorskich wrat Sofii Konstantinopolskoj [w:] 
Czudotwornaja ikona w Wizantiej i Driewniej Rusi, red. A.Μ. Lidow, Moskwa 1996, s. 44—47, datuje 
mozaikę na rok 907, gdy sobór przyjął skruchę cesarza Leona Mądrego potępionego przez patriarchę za 
czwarty ożenek; zdaniem Lidowa mozaika ukazuje ten właśnie moment.

48 Zob. Focjusz, Biblioteka, dz.cyt., s. 20.
49 Architektoniczny model kosmosu, przede wszystkim w ujęciu filozofii neoplatońskiej, stanowił 

ideową podstawę symboliki architektury sakralnej w Bizancjum, na co zwrócił uwagę przede wszystkim 
A. Grabar, Le témoignage d’une hymne syriaque sur l’architecture de la cathédrale d'Edessa au Vie 
siècle et sur la symbolique de l’edifice chrétien, „Cahiers Archéologiques” 1947, II, s. 41—47; zob. także 
A. Różycka-Bryzek, Symbolika bizantyńskiej architektury sakralnej [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 
roku. Materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Tragedia polskich cerkwi” 
w Rzeszowie, Rzeszów 1997, s. 63-91.

50 Zob. W. Wolska-Conus, dz.cyt., tab. III-IV, VIII-XII; G. Ladner, dz.cyt., il. 63-64, 66.
51 Ten właśnie obraz prostokątnej ziemi ujętej wodami wszedł do ilustracji średniobizantyńskich 

oktateuchów, np. w cod. Serai 8, fol. 32v, z XII wieku; cod. Vat. gr. 746, fol. 232, na co pierwszy zwrócił 
uwagę D. Ajnałow, Ellenisticzeskije osnowy wizantijskogo iskusstwa. Issledowanija w oblasti istorii 
ranniewizantijskogo iskusstwa, S.-Peterburg 1900 (edycja w j. angielskim New Brunswick 1961); ostatnio 
o tym C. Hahn, dz.cyt.

Głównym celem Kosmasa było przeciwstawienie starożytnym poglądom o kulistym 
i sferycznym kształcie kosmosu - z czym się nie zgadzał - i przedstawienie obrazu 
świata zgodnego z przekazem biblijnym. W swym dziele Kosmas łączy więc kosmogra
fię z teologią, praktyczną wiedzę geograficzną z mityczną, starając się pogodzić je 
z przekazem Pisma Świętego. Odrzuca ptolemejski system heliocentryczny i kulisty 
model ziemi otoczonej sferami niebieskimi. Jego zdaniem, świat, tj. ziemia wraz z nie
bem, swym kształtem podobna jest do Arki, którą zbudował Mojżesz na polecenie Ja
hwe (Ks. Wyjścia 25,10-16): jest płaska, ma kształt prostokąta i przekryta jest sklepie
niem widzialnego nieba. Kosmas swemu modelowi kosmograficznemu nadaje kształt 
architektoniczny49 50 51, przedstawiając universum jako wydłużoną prostopadłościenną bu
dowlę o hemisferycznym kryształowym sklepieniu. Usytuowani pod tym sklepieniem 
aniołowie wprawiają w ruch ciała niebieskie. Natomiast ziemia zamieszkała przez ludzi 
jest płaska, ma kształt kwadratu otoczonego oceanem. We wszystkich trzech egzempla
rzach Topografii poglądy te zostały zilustrowane odpowiednimi diagramami i przedsta
wieniami wizji teofanicznych5". Wśród nich rozpoznajemy także obraz prostokątnej 
ziemi ujętej wodami. Miniatura w Psałterzu Chłudowa odbiega nieco od tych przedsta
wień, nie ulega jednak wątpliwości, że miniaturzysta przedstawił na karcie 133 ziemię 
według modelu Kosmasa. Nie budziłoby to zdumienia ze względu na wspomnianą już 
popularność dzieła Kosmasa w tym czasie5', gdyby nie fakt, że w innym miejscu tego 
samego rękopisu miniaturzysta ten ziemię przedstawił całkowicie inaczej, tzn. pod po
stacią antypodów.
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Grecki termin antipous oznacza „ze stopami naprzeciw siebie”52. Diogenes Laertios, 
grecki historyk filozofii z przełomu III i IV wieku, wprowadzenie tego pojęcia do filozo
fii przypisał Platonowi53 54. Istotnie, w dialogu Timajos (63) Platon przyjmując kulisty 
kształt nieba i świata, konsekwentnie stwierdza, iż

52 Zob. F. Lakner, Antipoden [w:] Lexikon für Theologie und Kirche 1, szp. 658.
53 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wstęp K. Leśniak, Warszawa 

1984, s. 174. Twierdzenie to jest ogólnie przyjęte, zob. np. Real-Encyklopädie der Classischen 
Altertumwissenschaft, ed. G. Wissowa, t. 1, Stuttgart 1889, szp. 2531-2533; Der Neue Pauly 
Encyklopädie der Antike, ed. H. Cancik, H. Schneider, Stuttgart-Weimar 1996, t. 1, szp. 788.

54 Zob. Platon, Timajos. Kritias, albo Atlantyk, tłumaczenie i komentarz P. Siwek, Warszawa 1986, 
s. 84-85.

55 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty..., s. 482.
56 Tamże, s. 478.
57Zob. P. Siwek, Wstęp [w:] Platon, Timajos..., Warszawa 1986, s. 3-18.
5K Zob. Arystoteles, O niebie, Księga IV, 308a [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłumaczenie 

i komentarz K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek, Warszawa 1990, t. 2, s. 326.
59 Zob. Pliniusz, Historia naturalna, tłum, i komentarz I. i T. Zawadzcy, Wrocław-Kraków 1961, 

s. 24. Por. tekst łaciński: Caius Plini Secundi, Naturalis Historiae, Libri XXXVII, ed. C. Mayhoff, 
Stuttgart 1967, t. 1, s. 188.

„gdyby w środku wszechświata znajdowała się bryła w równowadze, nie pochylałaby się ku żad
nemu z jego krańców [...] gdyby ktoś obchodził dokoła te bryłę i często zatrzymywał się w punk
tach przeciwległych, nazwałby kolejno tę samą część świata górną i dolną. Ponieważ wszechświat 
jest, jak dopiero co powiedzieliśmy, kulisty, jest głupotą nazywać jedno z jego miejsc górnym, 
a drugie dolnym. [...] .

Platon określa je mianem przeciwnych, odnosząc tę zasadę do wszystkich ciał 
i miejsc w świecie. W rzeczywistości koncepcję antypodów Platon zapożyczył od pita- 
gorejczyków. Zgodnie ze świadectwem Aleksandra Polihistora jej autorem jest sam 
Pitagoras: „Istnieją także antypody, dla których górą jest to, co dla nas jest dołem”55. 
Platon niewątpliwie znał poglądy Pitagorasa, bo jak poświadcza to Diogenes Laertios, 
„Platon kazał dla siebie kupić za cenę stu min” ogłoszone przez Filolaosa trzy dzieła 
Pitagorasa56. Niewątpliwie jednak to za sprawą Platona i jego sławnego dialogu koncep
cja antypodów rozpowszechniła się w starożytności. Timajos zyskał ogromne uznanie 
nie tylko wśród członków Akademii platońskiej, obszernie komentowany m.in. przez 
Speuzypposa i Ksenokratesa, ale także przedstawicieli szkoły aleksandryjskiej 
i eklektyków57 * 59. Najobszerniej jednak idee zawarte w Timajosie rozwinął uczeń Platona, 
Arystoteles, który przejął od Platona nie tylko koncepcję antypodów, ale ogólny pogląd 
o kulistości ziemi usytuowanej pośrodku kosmosu5". Dla nauki antycznej koncepcja 
antypodów zwróconych ku centrum ziemi, tak jak wszystkie siły, wynikała logicznie 
z poglądu o sferycznej strukturze świata. W późniejszym czasie pisarze starożytni, 
a także chrześcijańscy w różny sposób odnosili się do kwestii antypodów. Zauważył to 
już Pliniusz w Historii naturalnej·.

„Zacięta walka toczy się między nauką z jednej, a opinią publiczną z drugiej strony. Nauka głosi, 
że wszędzie na globie ziemskim rozsypani są ludzie i że muszą stać zwróceni do siebie nogami, że 
muszą mieć nad głową to samo niebo i w podobny sposób z każdej strony mieć nogi zwrócone 
w kierunku środka” .

Istnieniu antypodów zaprzeczali m.in. Wergiliusz (Georgiki I, 247-251), Lukianos 
(ok. 120-190) i epikurejczycy. Wśród pisarzy chrześcijańskich koncepcję antypodów 
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odrzucił już św. Augustyn, na ogół pozytywnie odnoszący się do poglądów Platona. 
W traktacie O Państwie Bożym czytamy:

„Co się tyczy natomiast baśni o istnieniu antypodów, czyli ludzi mieszkających po przeciwnej stro
nie ziemi, gdzie słońce wschodzi wtedy, gdy u nas zachodzi, i stąpających tak, iż nogami ustawieni 
są w kierunku odwrotnym aniżeli my - to nie ma żadnej podstawy, aby w to wierzyć” .

Na temat antypodów wypowiedział się także papież Zachariasz, uznając je za nie
zgodne z nauką Kościoła, choć ostateczną sankcję odłożył do momentu przesłuchania 
duchownego podejrzanego o te niedopuszczalne poglądy60 61. Na Wschodzie natomiast 
pierwsi Ojcowie, m.in. Orygenes, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy i Grzegorz z Na- 
zjanzu, na ogół akceptowali starożytny pogląd o kulistości ziemi. W wieku VI Kosmas 
odrzucając ten pogląd, stawia też pytanie, czy byty mogą egzystować „głowami w dół”? 
W rozdziale I, 14 czytamy:

60 Zob. św. Augustyn, O Państwie Bożym. Przeciw poganom, tłum, i oprać. W. Kornatowski, 
Warszawa 1977, t. 2, s. 226.

61 Epistoła XI Zachariae papae (741-752) ad Bonifacium archiepiscopum, Patrologia Latina 89, col. 
946 D.

62 Przekład tekstu Kosmasa, jak również wiele cennych uwag i wskazówek, zawdzięczam Profesorowi 
Maciejowi Salamonowi, któremu składam najserdeczniejsze podziękowania.

„Tak bardzo starają się, by nikt nie prześcignął ich w bezwstydzie, a właściwie w bezbożności, że bez 
cienia rumieńca utrzymują, iż są ludzie mieszkający pod ziemią. A cóż powiedzą na słowa kogoś, kto 
kwestionowałby ich tezę, pytając, »Czyż zatem jest bez znaczenia, że słońce schodzi pod ziemię?« Więc oni 
zaraz, nie bojąc się śmieszności, stwierdzą, że istnieją mieszkańcy anty-ziemi (gr. antichtones) mający 
głowy zwrócone w dół i rzeki znajdujące się w pozycji przeciwnej do tych po naszej stronie. Wszystko więc 
próbują wywrócić do góry nogami, zamiast podążać za naukami prawdy, wobec których nic nie znaczą puste 
sofizmaty, wszystko zaś staje się proste i pełne bojaźni Bożej. Nauki te obdarzają zbawieniem tych, którzy 
podchodzą do nich w sposób rozsądny”.

Dalej zaś, w rozdz. 1,20 Kosmas nieco prześmiewczo, definiuje samo pojęcie anty
podów:

„Gdyby zaś ktoś pragnął zbadać w sposób przekonywający sprawę antypodów, to łatwo odkryje, że jest 
to babskie bajdurzenie. A więc stopy jednego człowieka przylegające do stóp innego człowieka znajdującego 
się po przeciwnej stronie miałyby ich obu wzajemnie wspierać czy to na ziemi, czy w wodzie, czy 
w powietrzu, czy w ogniu, lub w jakiejkolwiek innej materii. Jakżeby zatem obaj mogli stać? Jak uniknąć 
tego, by jeden z nich stał w zgodzie z naturą prosto, drugi zaś, wbrew niej - głową w dół? To byłoby 
bezsensowne i obce naszej naturze i naszemu porządkowi. Jak można byłoby mówić, że deszcz pada na nich 
obu i czy nie należałoby uznać, że raz padałby z góry na dół, a innym razem do góry, a jeszcze innym - do 
przodu lub do tyłu, albo wreszcie do środka lub na zewnątrz? Jeśli bowiem założyć istnienie antypodów, 
trzeba też założyć istnienie anty-dcszczu. Łatwo będzie wydrwić te śmieszne przypuszczenia, brzmiące 
niespójnie, bez ładu i niezgodnie z naturą”.

Wreszcie w rozdz. II, 107 stwierdza kategorycznie:

„Pismo Święte nie dopuszcza mówienia ani słuchania bajek o antypodach”62.

Jasno z tego wynika, że Kosmas odrzuca obraz antypodów, a nawet, by wzmocnić 
wymowę swej argumentacji - zgodnie z zasadami retoryki - wyśmiewa je. Nie wiado
mo, czy w protografie dzieła Kosmasa komentarzowi temu towarzyszyła miniatura anty
podów. Brak jej w najstarszym cod. Vat. 699, natomiast w cod. Sinai. 1186 karta z tą 
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ilustracją antypodów (fol. 67v) została wycięta. Jedynie więc w cod. Laurenziana IX.28, 
fol. 98v z wieku XI antypody zgodnie z etymologią pojęcia zostały przedstawione jako 
czterej stojący na niewielkiej kuli i zwróceni do siebie stopami młodzieńcy o krótkich 
włosach, półnadzy, osłonięci jedynie przepaskami na biodrach. Wszyscy czterej dłonie 
trzymają za plecami. Miniaturze towarzyszy komentarz: „»Antypodzi« zwani tak przez 
pogan. Skoro cechą człowieka jest postawa stojąca, to jak mogą ci czterej równocześnie 
stojący, nie stać. A przecież w jakąkolwiek stronę ich obrócisz, to ci czterej prosto stali 
nie będą. Jak zatem można godzić się z takimi kłamliwymi hipotezami? I znów, jak na 
tych czterech równocześnie mógłby padać deszcz? Czemuż więc bezpodstawnie zakła
dacie coś, czego nie dopuszcza ani natura, ani rozum?”

Powracając do miniatur w Psałterzu Chłudowa, widzimy więc, że to samo pojęcie 
ziemi miniaturzysta zobrazował w dwojaki sposób: raz zgodnie z antyczną tradycją pod 
postacią antypodów, za drugim zaś - wbrew niej, a według modelu Kosmasa. Zarazem 
w obrazie antypodów posłużył się dwiema nieco zróżnicowanymi formułami. Na fol. 
101v są to czterej młodzieńcy w nakryciach głowy, stojący na kulistej ziemi i ujęci 
okręgiem szafirowego firmamentu usianego gwiazdami. Natomiast na fol. 103 podobnie 
wyobrażony krąg nieba ujmuje dwie naprzeciwległe grupy postaci stojących na kuli 
ziemskiej. Liczniejszą u góry tworzą mężczyźni ukazani z boku, w krótkich czerwonych 
tunikach i z odsłoniętymi głowami, dolną zaś - tylko trzej, ujęci frontalnie, półnadzy 
i w czerwonych czapeczkach zakończonych długim szpicem. Wyobrażenie antypodów 
jako ilustracja Ps. 101,26 i Ps. 103,5 występuje także w innych bizantyńskich psałte
rzach, w cod. Paris, gr. 20, w datowanym na pierwszą połowę XI wieku Psałterzu Bri- 
stolskim (Londyn, British Library, Add. 40731)6’, w Psałterzu Londyńskim zw. też Teo
dora z roku 1066 (Londyn, British Library, Add. 19352)M. W psałterzu Paris, gr. 20, 
fol. 9, antypody zostały ujęte w podobny sposób, jak na fol. 10 lv Psałterza Chłudowa, 
choć tu cztery postaci wykraczają poza zewnętrzny krąg ziemi, natomiast niebo ukazane 
zostało powyżej w formie niebieskiego dysku wypełnionego falistym rysunkiem chmur. 
Pomiędzy obrazem nieba a antypodami widnieje postać Dawida oraz inskrypcja minu- 
skułą z tekstem ewangelicznym przytaczanym przez trzech synoptyków, Mateusza 
(XXIV,35), Marka (XIII,31) i Łukasza (XXI,33): „Niebo i ziemia przeminą, ale moje 
słowa nie przeminą”. Zdaniem S. Dufrenne, w brakującym dziś, wyciętym, medalionie 
widniało popiersie Chrystusa, na co wskazuje również przytoczona tu inskrypcja'’5. Tak
że w Psałterzu Londyńskim antypody zostały przedstawione w dwojaki sposób. Na fol. 
135v ziemia w formie dysku z literą T (gr. Tata - ziemia) pośrodku otoczona jest oce
anem, a na dwóch jej przeciwległych stronach (u dołu i u góry) usytuowane są uposta- 
ciowione antypody jako dwie, tym razem młodzieńcze głowy w nimbach (?), a całość 
otacza krąg szafirowego firmamentu z gwiazdami. Także i w tym przypadku przedsta
wieniu towarzyszy inskrypcja. Natomiast na fol. 138 na dysku ziemi wyobrażeni są trzej 
nadzy młodzieńcy, zaś u dołu - jedynie dwie głowy“. Zróżnicowanie to nie pozwala

61 Zob. S. Dufrenne, L'illustration...
M Psałterz Londyński został zamówiony przez Teodora, protoprczbitera w monasterze Studios 

w Konstantynopolu jako dar dla Michała, igumena w tym monasterze; zob. S. Der Nersessian, 
L'illustration des psautiers grecs du Moyen Age, t. 2: Londres Add. 19352, Paris 1970; J.C. Anderson, On 
the nature of the Theodore Psalter, „The Art Bulletin” 1988, 70, s. 550-568.

65 Zob. S. Du Prenne, L 'illustration..., s. 44. tu tekst grecki inskrypcji; K. Corrigan, dz.cyt.. il. 79.
“Zob.S. Der Nersessian. L'illustration..., il.218,222.
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więc przyjąć, że formuła antypodów zastosowana w Psałterzu Chłudowa - jeśli przyjąć, 
że istotnie jest on najstarszy wśród psałterzy z dekoracją na marginesach - z całą pew
nością pochodzi z rękopisu Topografii Kosmasa. Raczej sądzić należy, że tak jak w tym 
przypadku, tak i w następnych artyści albo korzystali z różnych wzorów pochodzących 
na przykład z ilustrowanych traktatów astronomicznych, albo też zgodnie z przyjętą 
ogólnie tradycją samodzielnie ilustrowali znane sobie pojęcie. Jakkolwiek jednak było, 
wyraźnie ujawnia się pewna swoboda i spontaniczność działania artysty, który nie po
sługiwał się ustalonym kanonem ilustracji psałterza, lecz poszczególne Psalmy komen
tował poprzez obraz, wykorzystując całą dostępną mu tradycję artystyczną. Nie był 
z pewnością ograniczony surowymi regułami doktrynalnymi, ponieważ z natury swej 
rękopis tego typu przeznaczony był dla indywidualnego, z pewnością wykształconego, 
odbiorcy. Miał więc zaspokajać nie tylko jego potrzeby religijne jako księga liturgiczna 
i modlitewna, ale również estetyczne, a zapewne także skłonność do spekulacji intelek
tualnej tak żywo zajmującej ówczesną stołeczną elitę. Obrazując więc ziemię, malarz nie 
podążył śladem antycznej tradycji artystycznej, ukazującej personifikację Ziemi 
z rogiem obfitości, lecz posłużył się dwoma odmiennymi modelami przejętymi z nauki. 
Czy w ten sposób pragnął, jak już o tym niegdyś pisał Pliniusz, unaocznić istnienie roz
bieżnych na ten temat poglądów? Czy był świadom dualizmu współczesnego sobie 
świata raz definiowanego pod kątem teologii, a innym razem w zgodzie z nauką? Czy 
też raczej pragnął jedynie popisać się tak modną wówczas erudycją encyklopedyczną? 
Jakkolwiek było, w swych ilustracjach do Psalmów w Psałterzu Chłudowa nieustannie 
oscyluje między teofanicznym a kosmologicznym obrazem świata.

DEUX IMAGES DE LA TERRE DANS LE PSAUTIER CHLUDOV: 
LA THÉOPHANIE BIBLIQUE ET LA COSMOLOGIE

Résumé

L’article présent est consacré à deux images tout à fait différentes de la Terre dans le Psautier dit 
Chludov (Moscou, Musée Historique, cod. 129), l’un des trois psautiers byzantins à illustrations marginales 
du IXe siècle. N.P. Kondakov et J.J. Tikkanen attribuaient les psautiers marginaux à des ateliers monastiques 
du Mont Athos ou de Constantinople (probablement à celui du monastère Saint-Jean de Stoudion). Depuis les 
études de N. Malickij on sait qu’il ne sont pas des œuvres „monastique”, mais reflètent les usages 
liturgiques de Sainte Sophie de Constantinople. Selon l’opinion de A. Grabar, le plus ancien exemplaire - 
probablement celui de Chludov qui apparaît comme le prototype ou comme le plus proche d’un prototype 
inconnu - a été illustré dans le scriptorium de la patriarchie pendant le premier patriarcat de Photius et cette 
dadation est admise en général dans les recherches des dernières années.

De tous les livres illustrés par les artistes byzantins au cours des siècles le Psautier est celui qui nous 
offre tous les types des images: narratives, allégoriques, symboliques, typologiques, aussi bien que des 
illustrations littérales des paroles du psalmistę. Quant au programme iconographique du Psautier Chludov 
nous avons exclu de nos recherches des sujets bibliques retenus l’attention des chercheurs depuis du XIX” 
siècle (mais ces études semblent maintenant incomplète et un reprise plus générale et plus approfondi 
s’impose). Nous n’avons pas aussi arrêté nos observations aux images qui reflètent le tromphe final sur 
l’iconoclastes analysées en détail dans des publications diverses. Nous retrouvons en outre sur de nombreux 
folios des images des cieux, des fleuves, du soleil, des vents ou des statues qui compose un riche répertoire 
des motifs antiques. Sans discuter ici le problème de leur origine, il est sûr que cet ensamble iconographique 
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remarquable manifeste bien le goût classique et l’esthéthique antiquisante de l’époque. Nous nous limiterons 
ici à une seule catégorie d’images qui figurent la Terre. Pour illustrer le mot „terre” aux folios 101 verso, 103 
et 133 le miniaturiste n’a pas représenté la personification antique de la Terre figurée comme une femme 
avec une come d’abondance et embrassant des enfants ou comme une reine trônant avec les attributs de sa 
puissance. Au folio 101 verso par rapport au Psaume 101,26, le peintre a représenté les antipodes sous la 
forme de quatre bustes de personnages, disposées en croix sur deux disques concentriques, entourées par la 
bande bleu et étoilée du firmament. Une représentation analogue se trouve au folio 103 où elle accompagne 
du Psaume 103, 5, mais ici le miniaturiste a modifié la formule iconographique: deux groupe de figures sont 
superposés sur le disque de la terre et chaque des figures en haut, en tunique courte, se tient à gauche ou à 
droite, tandis que les trois figures contre-bas sont représentées en face, coiffées des bonnets rouges. Ces 
miniatures du Psautier Chludov ne sont pas uniques. L’image pareile des antipodes accompagne les mêmes 
versets de Psaumes dans le Paris, gr. 20 du IXe siècle, dans le Psautier de Londres de 1066 et dans le Psautier 
Barberini du XIe siècle.

Rien dans le texte n’appelle l’image des antipodes, le miniaturiste donc ait tenté d’adapter la formule 
iconographique qui illustre des pensées scientifiques. L’idée antique des antipodes créée par Pythagoras et 
développée par Platon et Aristote, exprime l’opinion sur la sphéricité de l’univers. Sa formule 
iconographique, qui montre des figures débout sur le disque disposées de cette façon que les pieds d’un 
homme sont opposés aux pieds d’un autre, conforme donc au sense littéral du terme grec. L’idée des 
antipodes a été officielement contestée par l’Eglise, mais au cours des siècles certains parmi les auteurs 
chrétiens persistaient à croire que le système de Ptolémé, et en conséquence l’idée des antipodes, n’étaient 
point contraire à l’Ecriture. L’auteur des miniatures dans le Psautier Chludov ait tenté d’adapter le modèle 
des antipodes au texte biblique.

Cependant sur une autre page le même peintre montre l’image de la Terre tout à fait différente. Au folio 
133 la miniature présente une sorte de rectangle dans lequel poussent des arbres et d’autres plants, entouré 
par le fleuve océan et flanqué des quatre vents figurés comme quatre hommes en buste, coiffés des bonnets 
rouges, soufflant dans leurs trompes. Ce modèle de la Terre provient de Topographie chrétienne écrite vers 
le milieu du VIe siècle par Kosmas lndicopleustès, un marchand d’Alexandrie. Ce qui frappe dans ce contexte 
c’est le fait que Kosmas attaque dans son livre les „hypothèses grecques” sur la sphéricité de la Terre et 
qu’il prouve l’absurdité de la conception des antipodes d’après laquelle les hommes vivent la tête en bas et 
les pieds en haut, et la pluie tombe des quatre points opposés de l’horizon. Selon Kosmas, le seul système 
cosmographique orthodoxe est conforme au sens littéral de la Bible. L’univers donc ressemble au Tabernacle 
de Moïse décrit par Kosmas comme un coffre recouvert d’une voûte en berceau, la terre qui se trouve au fond 
est plate, rectangulaire et entourée par l’océan. L’original d’œuvre de Kosmas, illustrée probablement par 
lui-même, n’est pas conservée, mais nous possédons trois exemplaires postérieurs avec des miniatures: 
l'aticanus graecus 699 de la deuxième moitié du IXe siècle, Sinaiticus 1186 du début du XIe siècle et 
Laurentianus, Plut. IX. 28 de la deuxième moitié du Xf siècle. Les images de la Terre carée et des antipodes 
se trouvent uniquement dans le Laurentianus, Plut. IX. 28 et elle sont très proches des miniatures du Psautier 
Chludov.

Ces deux images differentes de la Terre dans le Psautier Chludov nourries des pensées scientifiques nous 
présentent un effort pour coordoner les théories cosmologiques et la Bible. Mais de l’autre côté on peut voir 
ici une façon tout antique de transposer en formule iconographique deux opinions opposées. Notre peintre 
s’inscrit ainsi au caractère culturel et intellectuele de l’époque de la renaissance macédonienne. Les 
bibliothèques privées, par exemple celle de Photios ou d’Aréthas, où on collectionait des traités 
astronomiques et mathématiques de Ptolémée, d’Archimède, d’Euclide, ainsi que des philosophes antiques, 
surtout de Platon et d’Aristote, copiées dans les ateliers laïcs et monastiques, témoignent bien cet étonnant 
retour à l’hellénisme. On rédige en même temps des encyclopédies spécialisées, médicales, vétérinaires ou 
complexes, comme la Souda. Il est bien possible que le peintre des miniatures de Psautier Chludov créait son 
œuvre, fort savante, dans la même atmosphère de la floraison d’un genre de l’encyclopédisme. Ses images 
reflètent le dualisme de l’art de cette époque: on y voit à la fois le caractère transcendantal et intellectuel de 
l’art byzantin.
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