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WPROWADZENIE 

 

 

Cele badawcze i struktura pracy 

 

Główny kierunek dociekań tej rozprawy wyznacza pytanie: jak funkcjonowały i jaką pełniły 

rolę miejsca kultu św. Mamasa w Konstantynopolu w okresie od V do XV wieku? Podczas 

analizy zebranej bazy źródłowej zostały wyłonione i usystematyzowane wszelkie aspekty 

dotyczące funkcjonowania tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem – wydarzeń 

historycznych, wydarzeń cyklicznych, stosowanych określeń i nazewnictwa, związanych  

z nimi kultów i ruchów religijnych, obiektów wchodzących w skład tych kompleksów, 

spełnianych funkcji, powiązanych obiektów/miejsc oraz ich potencjalnych reliktów. Analiza 

zebranych materiałów pozwoliła na przybliżenie okresu i zakresu funkcjonowania tych miejsc, 

ich lokalizacji, jak również obecności i rozwoju kultu św. Mamasa w ramach różnych kultur  

i tradycji. 

Podczas badania źródeł, dotyczących kilku różnych miejsc poświęconych temu 

świętemu w Konstantynopolu, została również podjęta tematyka roli zarówno podmiejskich 

willi z przyległymi doń ośrodkami handlowymi, Bosforu jako miejsca przeprawy, terenów 

klasztornych w ramach i poza murami Miasta, jak również kwestia organizacji nekropolii. 

Również niezwykle istotne w zakresie badanej problematyki zagadnienie długiego trwania tych 

ośrodków kultu, w ramach wielokrotnej ich restytucji, czy też rewitalizacji, zostało poddane tu 

szczegółowej analizie. W ramach studiów nad źródłami dotyczącymi konwentów pod 

wezwaniem św. Mamasa w Konstantynopolu, w pracy została poruszona również 

problematyka ich funkcjonowania w ramach zgromadzeń monastycznych Miasta. Istotne  

w tym miejscu było uwzględnienie tematyki aktów prawnych wydawanych przez te wspólnoty, 

wraz z ich wpływem na organizację życia zakonnego i status prawny klasztorów. W ramach 

szczegółowej analizy funkcjonowania i organizacji przestrzenno-społecznej interesujących 

terenów, została podjęta również próba stworzenia perspektywy porównawczej, 

umożliwiającej uchwycenie wpływu struktur historycznych na obecną tkankę miejską. 

Analiza tekstów literackich pochodzących z wielu różnych kręgów kulturowych, była 

podstawowym zadaniem badawczym prezentowanego studium. W pracach stricte 

historycznych najczęściej dokonuje się krytyki źródeł, skupiając się na wiarygodności 

zapisanego przekazu. Prowadzi to wielokrotnie do przyjmowania błędnych założeń, gdyż 

całkowicie pomija się (lub też niewłaściwie rozumie) kontekst literacki źródeł pisanych.   

W swojej pracy zamierzałem przede wszystkim uwzględnić krytykę literacką tekstów 
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naświetlających kult św. Mamasa, wyraźnie rozróżniając konwencje literackie poszczególnych 

gatunków takich jak historiografia, epistolografia, hagiografia, apologetyka religijna, czy też 

kazania. Dopiero badania literaturoznawcze, które ogniskują się na poznaniu struktury i funkcji 

tekstu, pozwalają ustalić czytelnika wyobrażonego danego dzieła; określają wzorce literackie  

i stylistyczne autora; pozwalają na prawdziwie dogłębną krytykę źródeł, ujawniając ich 

stereotypowość bądź tendencyjność; wyjątkowość bądź sztampowość, demaskując 

zafałszowania i przemilczenia. W celu poznania roli i funkcjonowania miejsc kultu św. 

Mamasa w Konstantynopolu na podstawie źródeł pisanych, wykorzystanie narzędzi 

interpretacyjnych i doświadczeń badań literackich okazało się więc nieodzowne. 

W pierwszej części pracy została przedstawiona i scharakteryzowana baza źródłowa 

dotycząca badanej problematyki. Podstawowy podział źródeł to oczywiście źródła pisane oraz 

niepisane. Te ostatnie w moim studium pełną jedynie funkcję pomocniczą. Wśród źródeł 

pisanych znalazły się przekazy greckie, syryjskie, ruskie, bułgarskie, łacińskie oraz tureckie. 

W dalszej kolejności zostały wśród nich wyodrębnione m.in. źródła historiograficzne (w tym 

historiografia kościelna, chrześcijańska annalistyka, patriografia, itineraria), normatywne (ze 

szczególnym uwzględnieniem aktów fundacyjnych, spisów administracji kościelnej  

i państwowej oraz dokumentów patriarchatu), epistolarne, biograficzne (w tym hagiografia  

i kalendarze kościelne) oraz leksykograficzne (w tym scholia). Mimo dużej rozpiętości 

gatunkowej zebranej bazy źródłowej (gdzie znalazły się nawet źródła normatywne), na jej 

literacki charakter wskazywała widoczna realizacja w tych tekstach funkcji poetyckiej, jak  

i występowanie licznych konwencji, motywów i nawiązań. Niezwykle istotne było więc 

spojrzenie na analizę owych źródeł z perspektywy możliwości (czy wręcz niekiedy 

konieczności) zastosowania w niej narzędzi poetyki i badań literaturoznawczych. Wśród źródeł 

niepisanych wyróżniono dodatkowo źródła archeologiczne, kartograficzne, dokumentację 

fotograficzną oraz nieliczne materiały ikonograficzne, które wraz z analizą architektoniczną 

jedynie uzupełniały wywód o inne perspektywy niż literacko-historyczna. W części tej 

zaprezentowane zostały też założenia metodologiczne oraz wprowadzenie do problematyki 

studium wraz z obecnym stanem badań. 

Część analityczna pracy przedstawia ogół wydarzeń, zjawisk i problemów istotnych dla 

zrozumienia roli i funkcjonowania centrów kultu św. Mamasa w Konstantynopolu od 

panowania cesarza Leona I (457-474 r.) do podboju Miasta przez Imperium Osmańskie. Ta 

partia studium koncentruje się na analizie tekstów literackich, których tłumaczenia  

i opracowania, przygotowane przez autora, stanowiły punkt wyjścia dla tych rozważań. 

Analizowany materiał został tutaj zaprezentowany w ujęciu diachronicznym, w ramach którego 
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osobno opisano losy poszczególnych miejsc kultu pod wezwaniem świętego męczennika  

z Kapadocji. Perspektywa badawcza została tutaj pogłębiona o rozważania nad źródłami 

niepisanymi, odkrytymi podczas prac wykopaliskowych w okolicach Stambułu, w których 

miałem szansę uczestniczyć1. Materiały te wraz z całością doświadczeń z analiz prowadzonych 

w ramach tego projektu, zostały zgromadzone w osobnym rozdziale (w ramach swego rodzaju 

epilogu). Przy krytyce świadectw literackich zastosowanie znalazła przyjęta w bizantynistyce 

szeroko rozumiana metoda filologiczno-historyczna, jak i tzw. koło hermeneutyczne.  

W analizie poszczególnych tekstów wykorzystane zostały metodologie funkcjonalizmu  

i strukturalizmu. Z kolei skrupulatne i konsekwentne zastosowanie analizy porównawczej 

pozwoliło wyodrębnić różnorodność elementów składowych narracji (jak na przykład 

elementów wynikających z kultury naukowej środowiska autora, czy też będących rezultatem 

wymogów konkretnej twórczości gatunkowej). Przy analizie symbolicznej niektórych 

przekazów, przydatne było również czerpanie z dorobku badań i narzędzi interpretacyjnych 

hermeneutyki (Paul Ricoeur), jak i ze strukturalno-semiotycznych teorii analizy narracji 

(Claude Lévi-Strauss). Dokonanie próby zrozumienia treści ww. świadectw, nie mówiąc już  

o ich przekładach, wiązało się również z wychwyceniem zawartych tam nawiązań 

intertekstualnych. Szczególnie istotne były tu odwołania do literatury klasycznej, jak również 

do szeroko wykorzystywanych w Bizancjum tekstów biblijnych oraz pism Ojców Kościoła. 

Krytyka różnorodnych świadectw pisanych z wielu kręgów kulturowych, uzupełniana przez 

analizę źródeł niepisanych oraz refleksję nad dawną organizacją przestrzenno-społeczną, 

starała się doprowadzić do przybliżenia złożoności aspektów i problemów, dotyczących 

ośrodków kultu św. Mamasa nad Bosforem. 

W części podsumowującej zostały zaprezentowane wnioski, przedstawiające możliwie 

pełny obraz funkcjonowania miejsc poświęconych św. Mamasowi w Konstantynopolu, 

uwzględniający ich wielokrotne przeobrażenia i zmiany statusu na przestrzeni V-XV wieku.  

W tym miejscu został też ukazany zarys dynamiki kultu tego męczennika z Kapadocji, wraz  

z uwzględnieniem roli Nowego Rzymu w rozpowszechnieniu się jego kultu w Europie 

łacińskiej. Na koniec nakreślono też wpływ opisywanych w pracy struktur historycznych na 

dalszy rozwój tych terenów w ramach Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, aż do 

chwili obecnej. 

 
1 Tj. międzynarodowy projekt naukowy Narodowego Centrum Nauki (typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS) pt. 

Konstantynopol – Küçükçekmece – punkt docelowy ‘Szlaku od Waregów do Greków’, ośrodek bizantynizacji 

Rusów, realizowany przez Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Instytutu 

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy współpracy z Selçuk Üniversitesi i Kocaeli 

Üniversitesi, pod kierownictwem dr. hab. Błażeja Stanisławskiego, prof. PAN. 



 8 

Jako aneks do niniejszej rozprawy dołączony został również katalog źródeł pisanych 

dotyczących miejsc kultu św. Mamasa w Konstantynopolu. Do prezentowanych tu świadectw 

w językach oryginalnych, dołączono też przekłady na język polski2 wraz ze szczegółowym 

komentarzem oraz opracowaniem, dokonanym przez autora. Do pracy dołączono również 

ryciny (w tym dokumentację fotograficzną i materiały źródłowe pochodzące z badań 

prowadzonych na półwyspie Firuzköy w latach 2015-2018 r.), ilustrujące omawiane  

w rozprawie zagadnienia. 

 

* 

 

Niniejsze badania stanowią część analiz, przeprowadzonych w ramach pracy, 

przygotowywanej przeze mnie oraz Błażeja M. Stanisławskiego, pt. Rusowie  

w Konstantynopolu „u świętego Mamy”, której publikacja planowana jest na koniec 2021 r. 

 

 

 

Św. Mamas z Cezarei Kapadockiej i zarys jego kultu w świecie chrześcijańskim 

 

W zależności od języka imię świętego Mamasa (grec. Μάμας, gen. Μάμαντος) występuje  

w różnych formach zapisu takich jak Mamant (ros. Мамант, Маманьть3, wł. Mamante), Mant 

(ros. Манть), Mammès/Mamés (fr./hiszp.), czy też Mamette/Mamede (wł./port.)4.  

Już na wczesnym etapie formowania się kanonicznej wersji jego żywota połączono 

opowieści o górskim pasterzu z okolic Cezarei Kapadockiej z synem arystokratów z Gangry5. 

 
2 Podstawą załączonych tu tłumaczeń były przekłady wykonane przez autora oraz Zdzisława Koczarskiego,  

w ramach ww. projektu realizowanego przez PAN. 
3 W „Powieści minionych lat” występuje zapis (w dopełniaczu) „святого Мамы”, który również łączony jest  

z postacią św. Mamasa. Zob. PML, 31.22-31.23; 48.26-48.27; 49.18-49.26. Por. też Dethier 1873, s. 12; 

Успенский 1892. Analogiczną formę zapisu imienia (tj. gen. мамы/Мамы) znajdujemy również  

w menologionach zachowanych w zachodnio bułgarskich tetraewangelionach Banicy (XIII/XIV wiek) oraz 

Curzona (około 1354 r.). W obu wersjach owych kalendarzy prócz tradycyjnego wspomnienia św. Mamasa 2. IX 

– маманIта/маматиѧ (Curzon też 12/13 VII – мамантоу), odnotowano również uroczystości ku czci „świętego 

ojca naszego – Mamy” –  (Banica)  (Curzon), sprawowane 

17. X.  Powyższe zapisy wskazywałyby zatem, iż święci Mama i Mamas byli dwoma różnymi postaciami. 

Vakareliyska w swoim wydaniu tetraewangelionu Curzon uznała jednak, iż świadectwo to ma dotyczyć Mamasa 

(2008, t. 1, s. 698: „Mamas, identity uncertain”). Tak czy inaczej warto przy tym zaznaczyć, że co najmniej do 

XIII wieku w chrześcijaństwie wschodnim nie funkcjonował ustabilizowany ryt kanonizacyjny, a miejscowe 

duchowieństwo mogło z powodzeniem czcić lokalnych świętych, umieszczając ich nawet w kościelnych 

kalendarzach (zob. Talbot 1991a, s. 372). Zob. o funkcjonowaniu św. Mamasa w tetraewangelionie Curzon  

w: Vakareliyska 2008, t. 1, s. 688-689, 696, 689, 758-759; Vakareliyska 2008, t. 2, s. 147, przyp. 52, 244-245, 

254, 260, 275. Zob. też więcej o tetraewangelionach Banicy i Curzona w: Alberti 2016, s. 271-310.   
4 Więcej na ten temat form zapisu imienia św. Mamasa zob. Литаврин 1999, s. 468-469; Луцик 2014, s. 490-491. 
5 Zob. więcej o żywotach świętego i ich wzajemnych relacjach w: Berger 2002. Por. BHG 1018-1022; 

Βασιλόπουλος 1994; Passio Sancti Mammetis. Zob. też Kazhdan, Patterson-Sevcenko 1991b, s. 1277-1278. 
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Mimo wielu wariantów owego przekazu, ogólną treść żywotu można przestawić w sposób 

następujący. Urodził się w Paflagonii w Azji Mniejszej w III wieku. Był synem Teodota  

i Rufiny, którzy byli gorliwymi chrześcijanami. Zostali za to uwięzieni i ponieśli śmierć 

męczeńską6. Mamas urodził się w więzieniu. Zaopiekowała się nim wdowa Ammia, która 

wychowywała go na żarliwego chrześcijanina. Za swoje oddanie Chrystusowi został 

aresztowany w wieku 15 lat z rozkazu urzędnika Demokryta. Ten jednak zdecydował odesłać 

go do cesarza Aureliana (270-275). Władca próbował początkowo drogą łagodnej perswazji 

nawrócić Mamasa na wiarę pogan. Młodzieniec był jednak nieugięty. Rozgniewany Aurelian 

skazał go na tortury. Jednakże Anioł Boży ocalił Mamasa i nakazał mu żyć na górze na pustyni 

niedaleko Cezarei. Tam prowadził życie ascety. Wkrótce otrzymał od Boga moc władzy nad 

siłami natury. Dzikie zwierzęta gromadziły się wokół niego i słuchały, jak wygłaszał 

Ewangelię. Pustelnik karmił się mlekiem kóz i robił sery, które rozdawał ubogim. Wkrótce 

zyskał sławę świętego w całej Cezarei. Wieść o nim dotarła do uszu cesarskiego urzędnika 

Aleksandra. Ten posłał po niego żołnierzy, aby go uwięzili. Mamas spotkawszy zbrojnych 

ugościł ich najpierw. Następnie poprosił, aby udali się w drogę powrotną sami, obiecując, że 

przyjdzie za nimi. Legioniści czekali na niego u bram miasta i tam go spotkali, idącego  

w towarzystwie lwa lub jadącego na lwie. W mieście Mamasa postawiono pod sąd Aleksandra. 

Ten poddał go torturom. Kiedy rzucono go na pożarcie dzikim bestiom, te go jednak nie tknęły. 

W końcu jeden z pogańskich kapłanów przebił Mamasa trójzębem (ryc. 1). Ten śmiertelnie 

ranny wyszedł poza granice miasta i w małej jaskini oddał ducha Bogu. Tam miał również 

zostać pochowany. Wkrótce chrześcijanie proszący o jego wstawiennictwo, zaczęli doznawać 

cudów.  

Jego atrybut to laska, którą otrzymał od Boga. Jest ona symbolem jego pasterskiego 

posłannictwa. W poświęconych mu hymnach, sławi się go jako pasterza, który przeprowadzi 

swój lud jak trzodę na życiodajne pastwiska. Jego drugim atrybutem jest obłaskawiony lew – 

symbol władzy nad nieujarzmionymi siłami natury. Stąd też jego sława opiekuna od 

niebezpieczeństw. Męczennik miał także moc uzdrawiania. Chronił od chorób ludzi i zwierzęta. 

Święty Bazyli Wielki pisał o nim, jako o tym, który uzdrawiał z niemocy, wydłużał życie,  

a nawet przywracał do życia zmarłe dzieci7. Jest on patronem karmionych piersią niemowląt, 

pasterzy, powracających z podróży, unikających płacenia podatków (na Cyprze) oraz tych, 

którzy cierpią z powodu złamań kości i przepuklin. 

 
6 Ich wspomnienie (wraz ze wspomnieniem wdowy o imieniu Ammia, która miała wychować św. Mamasa po 

śmierci rodziców) obchodzone jest 31 VIII. 
7 Zob. św. Bazyli, Homilia XXIII. 
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Święty Mamas jest przedstawiany w sztuce starszej tradycji w VI stuleciu jako pasterz 

dojący łanię8. Późniejsza tradycja wyobraża męczennika głównie na grzbiecie obłaskawionego 

lwa. Okrywają go bogate szaty. Nosi długą niebieską tunikę, czerwony płaszcz oraz purpurowe 

buty, jakie miał prawo ubierać tylko cesarz. W jednej ręce dzierży laskę pasterską, w drugiej 

białego baranka9 (ryc. 2).  

Jego święto obchodzone jest 2 września zgodnie z głównym nurtem. Czci się go jednak 

również 12 lipca (druga tradycja). Dni jego wspominania są obchodzone ponadto także: 17 

sierpnia (w Kościele katolickim), 15 września (w Rosji), 26 grudnia (na Cyprze), 20 

października (w Persji) oraz 12 września i 21 czerwca (w tradycji etiopskiej). 

Martyrion św. Mamasa wzniesiony nad jego grobem około 345 r., stał pół mili od Cezarei10. 

Tę dość wczesną datę istnienia kultu poświadcza relacja Sozomena, mówiąca o tym, że młodzi 

cezarowie Gallus i Julian (samodzielny august w latach 361-363), promowali kult tego 

męczennika11.  

Jednym z najważniejszych momentów w początkach rozprzestrzeniania się kultu świętego 

było wygłoszenie mów pochwalnych o nim w formie kazań przez Bazylego Wielkiego  

i Grzegorza z Nazjanzu12, którzy byli jego wpływowymi orędownikami. Niewątpliwie autorytet 

Ojców Kościoła wzmocnił kult bogobojnego Mamasa i uczynił go znanym szerszej rzeszy 

odbiorców. Jest on czczony w Grecji (patronuje tam około 30 kościołom), Macedonii, na Krecie 

i na Cyprze (około 60 kościołów)13. Tamtejsze sanktuaria pw. św. Mamasa były wznoszone 

głównie za miastami, z dala od miejsc zamieszkanych, często na terenach trudno dostępnych14. 

Za miastem znajdował się także jego grób oraz wzniesiony nad nim martyrion. Świadectwa 

jego kultu znane są również z Jerozolimy, Libanu, Gruzji, Armenii, jak również z Etiopii15. 

Z czasem kult świętego zyskał zwolenników także w Konstantynopolu, o czym szerzej  

w dalszej części pracy. W stolicy powstało szereg obiektów jemu poświęconych, takich jak 

klasztory, kościoły oraz tzw. dzielnica św. Mamasa (ryc. 3). Konsekwencją szerzenia się kultu 

męczennika w stolicy, była stopniowa translacja z Cezarei nad Bosfor jego doczesnych 

szczątków, tj. kręgu szyjnego (przed końcem VIII wieku), ramienia (przed 1085 r.) oraz czaszki 

 
8 Zob. Ruggieri 2018. 
9 Zob. Marecki, Rotter 2013, s. 558. 
10 Bernardakis 1908, s. 22-27. 
11 Sozomen, HE, V.2.12-13. Por. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa IV.24-26. Zob. Limberis 2011, s. 35, 43. Zob. też 

więcej o rozwoju kultu św. Mamasa w Kapadocji w: Busine 2019. 
12 św. Bazyli, Homilia XXIII; Grzegorz z Nazjanzu, Mowa XLIV.12. Zob. Bernardi 1968, s. 251-253. 
13 Zob. więcej o kulcie św. Mamasa w świecie śródziemnomorskim w: Tsilipakou 2018. 
14 Zob. Stroszeck 2004, s. 235. 
15 O funkcjonowaniu św. Mamasa w tradycji etiopskiej zob. Balicka-Witakowska 1996. 
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(przed 1204 r.). Wiadomo, iż jeszcze za czasów Niketasa z Heraklei (zmarł około 1117 r.) 

relikwie męczennika miały znajdować się w Cezarei16. 

Kult męczennika dotarł stosunkowo wcześnie także do Europy Zachodniej – m.in. do 

Włoch17, Francji oraz na Półwysep Iberyjski18. W kościele Santa Maria Antiqua powstał 

najprawdopodobniej w latach 757-767 fresk przedstawiający Chrystusa w otoczeniu świętych 

Zachodu i Wschodu. Jedną z wyobrażonych postaci jest św. Mamas19. Z męczennikiem  

z Kapadocji jest identyfikowany kościół pw. św. Mamiatusa w Rzymie, który wspominany jest 

w źródle z XIII stulecia20. Wyobraża go również jedna z figur, ustawionych na słynnej 

kolumnadzie Berniniego na Placu św. Piotra w Watykanie. Miejsce jego kultu znajdowało się 

także na przedmieściu Rawenny21.  

Przypuszczalnie najważniejszym obszarem czci męczennika w Europie Zachodniej była 

Francja, na co wskazują jego liczne relikwie, które tam trafiły22. Już w VI wieku Radegunda 

(518/520-587) żona Chlotara I, poruszona życiem męczennika, doprowadziła do sprowadzenia 

do Poitiers palca św. Mamasa, przechowywanego wcześniej w Jerozolimie23. Centrum 

znajdowało się od około VIII stulecia w Langres, gdzie miejscowa katedra do dziś posiada 

szczątki świętego. Trafiły tam one z Konstantynopola, co odnotowano w „Historii translacji 

relikwii św. Mamasa” – źródle z XIII wieku, napisanym przez anonimowego kanonika  

z Langres. Według tego świadectwa, katedra otrzymała relikwie w darze pod koniec VIII 

stulecia24. Donator odbył najpierw pielgrzymkę do Jerozolimy i wracając stamtąd przez 

Konstantynopol, nabył tam fragment kręgu szyjnego św. Mamasa. Informacja ta świadczy  

o tym, że stolica Bizancjum była w tym czasie miejscem kultu świętego oraz że znajdowały się 

tam jego relikwie. Hugo de Bar – biskup Langres w latach 1065-108525 opisany został w tym 

 
16 Niketas z Heraklei, s. 546 C. 
17 Kult św. Mamasa pojawił się we Włoszech w okresie pontyfikatu Grzegorza Wielkiego. W rzymskim kościele 

Santa Maria Antiqua znajduje się najwcześniejsze zachowane przedstawienie ikonograficzne św. Mamasa, 

datowane na VII wiek (Stroszeck 2004, s. 235). O obecności jego kultu we Włoszech świadczy również wiele 

toponimów.  
18 Na Półwysep Iberyjski kult św. Mamasa przenieśli prawdopodobnie pielgrzymi do Santiago de Compostela od 

około X wieku. Jednym z najważniejszych miejsc jego czci jest Bilbao, gdzie znajdował się klasztor św. Mamasa, 

posiadający kawałek z jego czaszki. Innym ważnym miejscem kultu św. Mamasa w Hiszpanii jest Saragossa, gdzie 

w kościele Santa Maria Magdalena przechowywano głowę męczennika – druga głowa (!), jednak jej pochodzenie 

jest nieznane. Świadectwem kultu św. Mamasa w Hiszpanii są również toponimy. Pielgrzymom udającym się do 

Santiago de Compostela przypisuje się również rozpowszechnienie kultu na tereny Portugalii.  
19 Графова 2012a, s. 124; 2012b. 
20 Графова 2012a, s. 127, przyp. 29. 
21 Informacja ustna: Chiara Molducci. 
22 Obszernie na temat kultu św. Mamasa we Francji zob. Durand 2002. 
23 Zob. Żywot św. Radegundy, 20 oraz Durand 2002, s. 182-183. Por. też Kleinmann 2000; Favreau 2005; Bernet 

2007. 
24 Historia translacji, s. 24. 
25 Petit 1888, s. 422. 
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samym utworze jako propagator kultu świętego. Jako pierwszy bowiem miał podjąć się 

tłumaczenia żywotu męczennika z języka greckiego na język łaciński. Hugo de Bar wyruszył 

około 1075 r. na pielgrzymkę na Wschód, mając na celu podążyć śladami świętego. Po dotarciu 

do stolicy Bizancjum i nawiązaniu tam dobrych stosunków z cesarzem, otrzymał ramię 

męczennika, które było wcześniej przechowywane w kaplicy cesarskiej. Kolejna translacja 

relikwii z Konstantynopola do Langres miała miejsce po grabieży Miasta nad Bosforem przez 

krzyżowców w 1204 r. Wśród łupów była czaszkę świętego ozdobiona dwoma srebrnymi 

pasami z inskrypcją: „ΑΓΙΟC ΜΑΜΑC”. Wcześniej czaszkę przechowywano  

w konstantynopolitańskim konwencie św. Mamasa26.  

Jak podał autor „Historii translacji…”, relikwie przechowywane w Konstantynopolu, 

zostały tam przeniesione wcześniej z Cezarei przez pewnego mnicha27. Relacja wydaje się być 

zgodna ze wspomnianym już świadectwem Niketasa z Heraklei o wcześniejszym 

przechowywaniu szczątków męczennika w Cezarei28. Kult św. Mamasa przetrwał  

w bizantyńskiej stolicy najprawdopodobniej aż do jej upadku pod tureckim naporem29. 

 

 

Charakterystyka źródeł oraz obecny stan badań 

 

Ośrodki kultu św. Mamasa zaczęły powstawać pod patronatem cesarskim już w IV wieku. 

Świątynię przy grobie męczennika w Cezarei miał wznieść Konstancjusz Gallus (cezar 

Wschodu w latach 351-354) wraz z późniejszym cesarzem Julianem (samodzielny august  

w latach 361-363)30. Źródła poświadczają istnienie miejsc kultu tego świętego  

w Konstantynopolu i jego okolicach od V wieku. Zebrany w trakcie niniejszych badań korpus 

73 świadectw pisanych, pozwolił na wyłonienie na tym obszarze co najmniej trzech centrów 

kultu św. Mamasa. Miejsca te, funkcjonujące na przestrzeni V-XV wieku, zlokalizowane były 

zarówno w okolicy ruchliwych portyków i placów, w odosobnionych obszarach klasztornych 

przy miejskich murach, jak również w ramach przedmieść bizantyńskiej stolicy.  

Owe ośrodki kultu zaistniały nie tylko w tradycji piśmiennej samych Bizantyńczyków 

czy Turków, ale również przebywających w Konstantynopolu Syryjczyków, Rusów, Bułgarów 

oraz krzyżowców. Z tego powodu zebrana baza źródłowa nie ogranicza się do przekazów  

 
26 Historia translacji, s. 30. 
27 Historia translacji, s. 30; Riant 1878, s. 72; Durand 2002, s. 200. 
28 Niketas z Heraklei, s. 546 C. Zob. też Durand 20002, s. 199, przyp. 80. 
29 Zob. też więcej o jego kulcie tego męczennika w: Cignitti 1966; Μάραβα-Χατζηνικολαου 1995; Луцик 2014, 

s. 490-491 oraz artykuły zebrane w ramach tomu Μπονόβας, Τσιλιπάκου, Χατζηχριστοδούλου 2013. 
30 Sozomen, V.2.12-13. Por. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa IV.24-26. 
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w języku greckim czy łacińskim, ale zawiera również teksty w językach arabskim, syryjskim, 

staroruskim, starobułgarskim, czy też nawet w języku ge'ez. Różnorodność kontekstów,  

w ramach których pojawiały się interesujące mnie wątki, determinuje dużą rozpiętość 

gatunkową. Napotkamy tutaj bowiem zarówno przykłady twórczości poetyckiej (jak 

Manganeios Prodromos), historiografii kościelnej (jak Jan z Efezu czy Nicefor Ksantopulos), 

chrześcijańskiej annalistyki (jak Jan Malalas, Jan z Nikiu czy „Kronika wielkanocna”), 

kronikarstwa (jak Teofanes Wyznawca czy Jan Skylitzes), patriografii (jak „Krótkie zapiski 

historyczne” czy „Starożytności Konstantynopola”), czy też itinerariów (jak „Księga 

pielgrzyma” Antoniego z Nowogrodu). Znalazły się tutaj też licznie reprezentowane źródła 

biograficzne, włączając w to hagiografię i kalendarze kościelne (jak „Żywot św. Daniela 

Słupnika”, „Żywotu Bazylego” Konstantyna Porfirogenety czy tzw. Synaksarion 

Konstantynopola), jak również źródła epistolograficzne (jak listy Teodora Studyty czy list 

Piotra z Kapui do katedry w Langres), różnego rodzaju traktaty i teksty dydaktyczne (jak  

„O ceremoniach dworu bizantyńskiego” czy „Przeciw Kantakuzenowi”), czy nawet źródła 

leksykograficzne (jak „Księga Suda”). Nie zabrakło tutaj też źródeł normatywnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktów fundacyjnych, spisów administracji kościelnej  

i państwowej oraz dokumentów patriarchatu (jak testament Symbatiosa Pakourianosa z 1190 

r., akt fundacyjny – tzw. typikon klasztoru św. Mamasa czy osmański rejestr Konstantynopola 

z 1455 r.). 

Różnie przedstawia się też występowanie w tych świadectwach wątków związanych  

z ośrodkami kultu św. Mamasa. Prócz jednego bodaj źródła (tj. typikon klasztoru św. Mamasa) 

we wszystkich zebranych testimoniach, treści dotyczące interesujących mnie miejsc opisywane 

są w kontekście wielu przypadkowych wydarzeń i kwestii. W niektórych z nich nie pojawia się 

nawet imię męczennika z Kapadocji, a tylko z kontekstu innych źródeł wiemy, o jakim miejscu 

może być mowa w tekście (jak w „Kronice” Eutychiusza z Aleksandrii). Niektóre wydarzenia 

znane nam są na podstawie tylko jednego źródła (jak „Żywoty wschodnich świętych”, 

„Synaksarion Konstantynopola” czy „Krótkie zapiski historyczne”), gdy inne, jak opis śmierci 

Michała III, były jeszcze wielokrotnie przepisywane w kolejnych stuleciach w wielu różnych 

tekstach. Występowanie wątków związanych z ośrodkami kultu św. Mamasa w jednym i tym 

samym źródle może ponadto różnić się w zależności od wykorzystywanego manuskryptu. 

Widać to na przykładzie „Żywotu św. Bazylego Młodszego”, gdzie dopiero odkrycie i wydanie 

w 2018 r. tekstu z rękopisu Athous Dionysiou 10731 (dużo bliższego oryginałowi niż uprzednio 

 
31 W pracy wykorzystano najnowsze – drugie wydanie z 2019 r.: Żywot św. Bazylego Młodszego (zob. 

Bibliografia). 
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wykorzystywane manuskrypty32) umożliwiło mi wyłonienie nieznanego wcześniej wątku 

dotyczącego dzielnicy św. Mamasa. 

Mimo zebrania dotychczas najliczniejszej i najbardziej różnorodnej w tych badaniach 

bazy źródłowej, byłoby wielką naiwnością oczekiwać, iż pozwoliłaby ona na pełną ewidencję 

obiektów pw. św. Mamasa w Konstantynopolu na przestrzeni ponad tysiąca lat. Warto dokonać 

tutaj pewnej oczywistej, jak wydawałoby się, konstatacji, że autorzy analizowanych świadectw 

pisanych notowali jedynie treści dla siebie istotne. Nawet dziś przy wielkiej powszechności 

pisma rzadko kiedy opisujemy naszą codzienną, niezmienną wędrówkę do pracy, jeśli w jej 

trakcie nie wydarzy się nic wyjątkowego. Stąd też z pozoru oczywiste dla nas informacje mogą 

okazać się sporą zagadką dla przyszłych badaczy. Najprawdopodobniej tutaj leży przyczyna 

faktu, że o wiele więcej wiemy o smoku z dzielnicy św. Mamasa, niż na przykład o terenach 

wokół obecnej rzeki Ayamama33. Mimo bowiem, iż sama rzeka przecinała prowadzący do 

Miasta główny szlak Via Egnatia, a jeszcze do XX wieku można było tam znaleźć bizantyńskie 

struktury, o obszarach tych wspominają najwyraźniej dopiero skrupulatni tureccy poborcy 

podatkowi pod koniec XV stulecia34. 

Praca ta swoim charakterem wpisuje się w szersze badania nad geografią historyczną 

Cesarstwa Bizantyńskiego, spopularyzowane zwłaszcza w drugiej połowie XX w. za sprawą 

autorów takich jak Raymond Janin, Rodolphe Guilland, czy Jean Darrouzès. Należy jednak 

wskazać, że tego typu rozważania rzadko przybierają kształt większych prac skupiających 

się na historii tylko jednego obiektu czy też różnych obiektów pod wezwaniem tylko jednego 

patrona. Z kolei w ramach szerszych opracowań dotyczących pojedynczych centrów kultu 

najczęściej analizowana jest ich architektura i wystrój (jak Schäfer 1973; Ousterhout 1987), 

bądź też ich funkcjonowanie w ściśle zawężonych kontekstach (jak Ebersolt 1910). Wyjątkowe 

w tym wymiarze są prace Williama Richarda Lethaby’ego i Harolda Swainsona (1894), jak  

i zwłaszcza niedawno wydana praca The Pantokrator Monastery…, pod red. Sofii Kotzabassi 

(2013), stawiające sobie za cel całościowe przedstawienie historii tych ośrodków kultu wraz  

z szerokim kontekstem ich funkcjonowania w ramach cesarskiej stolicy. Na gruncie polskim 

 
32 Wcześniejsze wydanie tego tekstu: Sullivan, Talbot, McGrath 2014. 
33 Zob. np. Göktürk 1960, s. 1577; Janin 1969, s. 314 oraz Külzer 2008, s. 513, gdzie dalsza literatura. 
34 W spisie z 1498 r. jako Ayomama. Tereny te miało zamieszkiwać 59 osób (o greckich imionach), w tym 13 

dzierżawców (ortakçı kul) oraz jedna osoba w kategorii „raja i inni” (reaya ve diǧer). Z kolei w rejestrze  

z czasów Sulejmana Wspaniałego (sułtana w latach 1520-1566) zanotowano tu 14 chrześcijańskich domostw. 

Niewykluczone jednak, że nazwa ta (Ayomama/Ayamama), podobnie jak wiele innych, mogła przywędrować tu 

dopiero wraz z nowymi mieszkańcami, przesiedlonymi z innych części Imperium Osmańskiego. Por. tutaj 

przykład kościoła Matki Boskiej „Mongolskiej” (Μουχλιώτισσα), tj. Θεοτόκου τῆς Παναγιωτίσσης, który 

najprawdopodobniej miał więcej wspólnego z przybyłymi na te tereny w drugiej połowie XV wieku 

przesiedleńcami z miasta Tegea (które zwano wtedy Μουχλίον), niż z Mongołami (zob. Yerasimos 2005, s. 381-

382). Zob. Barkan 1939, s. 62, nr 45; Yerasimos 2005, s. 392. 
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warto w tym kontekście wspomnieć o pracy Piotra Łukasza Grotowskiego (2016), gdzie autor 

w ramach rozważań nad lokalizacją tego konstantynopolitańskiego sanktuarium w zasadzie 

opisuje również całą jego historię. 

 

Konstantynopol był jednym z głównych ośrodków kultu św. Mamasa. Świadczą o tym 

sanktuaria, klasztory i dzielnica, wzniesione w Mieście i jego okolicy, jak również 

zgromadzone tam relikwie. Informacje na ich temat występują w licznych bizantyńskich 

źródłach pisanych oraz pojedynczych tekstach zachowanych w innych językach. Pełną 

prezentację świadectw pisanych zamieszczam w katalogu na końcu pracy, a omówienie  

i analizę w dalszej części niniejszej rozprawy. Kult św. Mamasa w okolicach Konstantynopola 

poświadczony jest ponadto w źródłach onomastycznych i materialnych (reliktach 

architektonicznych i archeologicznych).  

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, iż w Konstantynopolu oraz w jego 

okolicy istniało kilka obiektów poświęconych męczennikowi. Były to: klasztory (jeden lub dwa 

w Mieście oraz co najmniej jeden poza murami)35; kościoły (co najmniej trzy36); dzielnica37 

oraz rzeka i przyległy do niej obszar o tej samej nazwie (Ayamama Deresi) (ryc. 3). 

Najprawdopodobniej, w większości świadectw pisanych wzmiankowane są jednak tylko 

dwa obiekty, to jest dzielnica i klasztor przy ‘Ksylokerkos’. Sporadycznie pisano o jeszcze 

centrum kultu tj. kościele (ewentualne również klasztorze) w ‘ta Dareiou’. Na temat 

pozostałych miejsc kultu św. Mamasa źródła pisane bizantyńskie najprawdopodobniej milczą. 

Więcej na ten temat w dalszej części pracy poświęconej omówieniu i analizie źródeł pisanych, 

dotyczących miejsc kultu św. Mamasa w Mieście i jego okolicy (patrz rozdziały 1-3). 

Dzielnica jako siedziba cesarska (czasowa rezydencja) wspominana jest w kontekście 

mających tam miejsce wydarzeń politycznych z udziałem cesarzy, konfliktów zbrojnych, klęsk 

żywiołowych, życia religijnego czy też wznoszonych tam obiektów (jak pałace, port, portyk 

 
35 Pierwszy z nich to słynny monastyr św. Mamasa, leżący w pobliżu bramy ‘Ksylokerkos’. Być może jest on 

tożsamy z klasztorem ‘Sivastokrator Mamas’ wymienionym w osmańskim rejestrze z 1455 r. Nie można 

wykluczyć, że funkcję monastyru pełniło także centrum kultu św. Mamasa w ‘ta Dareiou’ w VIII regionie Miasta. 

Kolejny konwent mógł działać w pierwszej połowie XII wieku w dzielnicy św. Mamasa nad Bosforem. 

Hipotetycznie wspólnota klasztorna mogła funkcjonować również w rejonie rzeki Ayamama Deresi. Mógł on 

posiadać cegielnię, w której produkowano cegły ze stemplem +MA|MA+, które zarejestrowano na półwyspie 

Firuzköy nad jeziorem Küçükçekmece oraz w kościołach ‘Hagia Sofia’ i ‘Hagia Eirene’ w Konstantynopolu. 

Możliwe jednak, że była to jedynie struktura terytorialna (majątek ziemski), należąca do miejskiego konwentu św. 

Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’.  
36 Tj. w ramach zabudowań klasztoru przy bramie ‘Ksylokerkos’, w dzielnicy św. Mamasa oraz w ‘ta Dareiou’. 

Ponadto z przekazu o przyjęciu przez szambelana Damiana mniszego habitu w emporium św. Mamasa  

(w dzielnicy), również i tam należałoby najpewniej lokalizować miejsce kultu tego świętego. 
37 Gdzie znajdowało się wiele obiektów powiązanych z imieniem św. Mamasa, jak pałace, port, hipodrom, most 

czy emporium. 
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czy hipodrom). Miejsce to leżało najprawdopodobniej na europejskim brzegu Bosforu, na 

północ od Miasta, na obszarze obecnego Beşiktaş (ryc. 4, 5), naprzeciwko Chryzopola (ob. 

Üsküdar). Klasztor św. Mamasa – drugi z obiektów odnotowanych w źródłach pisanych – leżał 

koło bramy ‘Ksylokerkos’38 (ryc. 6), znajdującej się w południowej części Murów Teodozjusza, 

w pobliżu słynnego monastyru św. Jana Chrzciciela, zwanego ‘Stoudios’. Kościół (ewentualnie 

klasztor?) w ‘ta Dareiou’ usytuowany był najprawdopodobniej w VIII regionie 

Konstantynopola, na południe od drogi ‘Mese’, w okolicy kościołów Czterdziestu 

Męczenników i ‘Myrelaion’.   

Jak już zostało wspomniane, kult św. Mamasa w Konstantynopolu oraz związane z nim 

obiekty poświadczone są także w źródłach onomastycznych i materialnych (architektonicznych 

i archeologicznych).  

Źródłem onomastycznym jest turecka nazwa rzeki Ayamama39 – czyli św. Mamas  

(obecnie brzmienie tureckiej nazwy sugeruje istnienie greckiego oryginału w rodzaju żeńskim 

a nie męskim – święta Mama40) oraz obszar zwany Ayamama, leżący w pobliżu rzeki na jej 

lewym brzegu (ryc. 7). Miejsca te są położone w Tracji na wybrzeżu Morza Marmara, na zachód 

od murów Konstantynopola, pomiędzy Hebdomonem a San Stefano41. Na temat tego miejsca 

najprawdopodobniej milczą jednak bizantyńskie źródła pisane. Nie wiemy ponadto, jak stara 

jest tradycja kultu świętego w tym miejscu. Najstarsze pisane świadectwo jej istnienia pochodzi 

z tureckiego rejestru z 1498 r.42 

Na tym terenie znajdowała się również hagiasma, położona nad rzeką Ayamama43. 

Hagiasma44 (ryc. 8a-b) została zarejestrowana w tym rejonie przez Manuela Gedeona45. 

Uwzględniła ją także w swojej pracy Elpiniki Stamuli-Saranti46. Jej początki mogą sięgać  

 
38 Jest ona identyfikowana obecnie z Bramą Belgradzką (ob. Belgradkapι), usytuowaną w ramach murów 

Teodozjusza, w pobliżu Złotej Bramy. Na temat bramy ‘Ksylokerkos’ zob. Pargoire 1904, s. 285-291; Janin 1964, 

s. 195, 273-275, 440-441; Meyer-Plath, Schneider 1943, s. 63. 
39 Na rzekę Ayamama oraz występujące w jej rejonie obiekty pw. św. Mamasa zwrócili wcześniej uwagę m.in. 

Claude Chastelain 1709, s. 863; Alexandros Paspatis (Πασπάτης 1879, s. 41); Manuel Gedeon (Γεδεών 1899,  

s. 164; 1935, s. 18; 1938, s. 113), Jules Pargoire 1904, s. 263-265; Teodor Makridis (Μακρίδης 1938; 1939), Atena 

Gaïtanu-Gianniu (Γαϊτάνου-Γιαννιού 1940), Elpiniki Stamuli-Saranti (Σταμούλη Σαραντή 1943, s. 261), Raymond 

Janin 1964, s. 448-449, 474; Andreas Külzer 2004, s. 267; 2008, s. 513; 2010, s. 430, ryc. 1, 440; Selçuk Erez 

2009.  
40 W spisie z 1498 r. jeszcze jako Ayomama (a nie Ayamama). Zob. Barkan 1939, s. 62, nr 45. 
41 Zob. Külzer 2008, s. 659-660; 2010, s. 439-440; Kubilay 2010, s. 172-173. 
42 Zob. Barkan 1939, s. 62, nr 45; Yerasimos 2005, s. 391-393. 
43 Powyższy kompleks znajduje się na obszarze – oznaczonym zgodnie ze współczesnym systemem podziałów 

administracyjnych i pocztowych – jako Ataköy Apartments nr 9.   
44 Podobno przez długi okres greccy mieszkańcy tureckiego Stambułu, kultywowali tradycję 

odwiedzania/pielgrzymowania do świętego źródła Mamasa (informacja ustna: Nezih Başgelen). Na temat 

hagiasmy św. Mamasa por. również Göktürk 1960, s. 1577. 
45 Γεδεών 1938, s. 113. 
46 Σταμούλη Σαραντή 1943, s. 261. 
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V stulecia47. Zdaniem Andreasa Külzera prócz powyższej hagiasmy oraz wczesno-

bizantyńskiego mostu o czterech przęsłach48 (ryc. 9), mogły znajdować się tam również kościół 

lub klasztor49. Jeszcze na początku XIX wieku istniał w tej okolicy grecki kościół pod 

wezwaniem św. Mamasa50.  

Bazę źródeł materialnych na temat kultu św. Mamasa w Mieście i w jego okolicach 

uzupełniają cegły bizantyńskie ze stemplem z imieniem św. Mamasa tj. +MA|MA+, 

umieszczone w dwóch liniach, zaczynające się i zakończone znakami krzyża51 (ryc. 10).  

Podstawą powstałych dotychczas koncepcji lokalizacji obiektów pw. św. Mamasa  

w Mieście i w jego okolicach były przeważnie świadectwa pisane, ze sporadycznym 

wykorzystaniem źródeł onomastycznych czy materialnych. Odmienne interpretacje źródeł 

zaowocowały, powstaniem kilku alternatywnych poglądów lokalizacji obiektów pw. św. 

Mamasa. 

Autorem pierwszego z nich jest Pierre Gilles (1490-1555), który odwiedził Konstantynopol 

w latach 1544-1547 i przeprowadził tam szczegółowe badania topografii dawnej bizantyńskiej 

stolicy52. Rezultatem jego podróży i studiów są dzieła De Bosphoro Thracio53 oraz De 

topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus54, opublikowane w Lyonie w 1561 r. 

Pierre Gilles starając się dopasować przekazy pisane do ówczesnej tkanki Miasta, zlokalizował 

kościół św. Mamasa przy Złotym Rogu na terenie dystryktu Eyüp55. Podsumowując swoje 

rozważania na ten temat, stwierdził jednak, że niektóre świadectwa dotyczące miejsca kultu św. 

 
47 Külzer 2008, s. 660. 
48 Wspominanego przez Γεδεών 1935, s. 14, który podaje, iż na moście tym widać było greckie litery oraz zarys 

dwugłowego bizantyńskiego orła. Dwa przęsła przeprawy miały ulec zniszczeniu w 1892 r. Gedeon uważał, że 

konstrukcja ta mogła pochodzić jeszcze z czasów Justyniana I. 
49 Külzer 2008, s. 513, 660. 
50 Külzer 2008, s. 394-395. Zob. Γαϊτάνου-Γιαννιού 1940, s. 112-113. 
51 Zob. Bardill 2004a, s. 9, 927; 2004b, tabl. 933.1a, 934.1a, 934.1b, 934.1c, 934.2a. 
52 Gilles prowadząc studia nad topografią bizantyńskiego Konstantynopola i jego okolic, dysponował 

wyjątkowymi możliwościami, które były niedostępne dla kolejnych pokoleń badaczy. Wiele budowli 

bizantyńskich, które z czasem popadły w ruinę i pamięć o nich zaginęła, wówczas jeszcze istniało, bądź też 

funkcjonowała wciąż żywa o nich pamięć. Było to mniej niż wiek, od zdobycia Miasta przez Turków. Ponadto, 

żyli tam jeszcze wówczas ludzie, którzy dysponowali wiedzą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, na temat 

topografii Miasta oraz istniejących w nim niegdyś obiektów. Jeden z tureckich mieszkańców przekazał np. 

Gillesowi wiadomość na temat lokalizacji tzw. Cysterny Bazylikowej. Ważnym informatorem był także grecki 

ksiądz Jan Malaksos. Prowadził on bowiem studia na temat antycznych obiektów Konstantynopola, był  

w posiadaniu wielu manuskryptów oraz dokumentował antyczne inskrypcje w Mieście. Gilles przeprowadził 

ponadto analizy antycznych i bizantyńskich źródeł pisanych (szacuje się, że było to 65 tekstów) na temat 

Konstantynopola. Cześć tych manuskryptów, miała stać się znana w Europie Zachodniej dopiero w następnych 

stuleciach. Mimo błędów, które popełnił (co wykazały późniejsze badania), dzieła Gillesa stanowią nieocenione 

źródło do badań topografii Konstantynopola (Byrd 2002). 
53 Gilles 1561b. 
54 Gilles 1561a; 1997. 
55 Gilles 1561a, IV.6, s. 205-207; 206: „Ex ante acervatim collectis patet divum Mamantem suisse ad Blachernam, 

pontemque illic suisse […] sitae inter angulum urbis Blacherneum, & suburbium, quod Turci appellant 

Aibasariu[m] [=Ayvansaray].” Zob. również: Gilles 1561b, II.2, s. 67. 
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Mamasa, mogą odnosić się do innych budowli znajdujących się w innych miejscach56. 

Niepewność Pierre’a Gilles’a wynikała z założenia, iż w źródłach pisanych mowa jest o tylko 

jednym centrum kultu św. Mamasa. Zarówno Pierre Gilles, jak i wielu kolejnych badaczy 

dochodziło więc do wniosku, że świadectwa te się wykluczają, bądź też mamy do czynienia z 

wieloma miejscami poświęconymi temu męczennikowi w Konstantynopolu. Pierre Gilles nie 

dokonał prawidłowego podziału źródeł pisanych, łącząc przekazy o dzielnicy św. Mamasa ze 

świadectwami o klasztorze św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’. Dodatkowo owa brama, 

stając się w ten sposób punktem orientacyjnym dla obu tych centrów kultu, była błędnie łączona 

lub wręcz mylona ze znajdującymi się niegdyś w ramach murów blacherneńskich bram 

‘Kerkoporta’ oraz ‘Ksyloporta’57. Paradoksalnie wzmacniało to koncepcję lokalizowania 

miejsc kultu św. Mamasa w okolicy Eyüp, funkcjonującej przez ponad 300 lat. 

Prace Pierre’a Gilles’a stały się podstawą dla wielu nowożytnych map Konstantynopola. 

Autorem jednej z nich (Anaplus Bosphori Thracii z 1665 r.) jest Guillaume Sanson (1633-1703) 

– nadworny kartograf Ludwika XIV. Zaznaczono na niej budynek (najprawdopodobniej 

kościół) pw. św. Mamasa, położony zgodnie z sugestią Pierre’a Gilles’a na południowo-

zachodnim krańcu Złotego Rogu58 (ryc. 11). Jest to miejsce leżące w dolinie, która ciągnęła się 

od Złotego Rogu na południe do wioski Otakçılar koło Blachern, pomiędzy dzielnicami Eyüp 

i Ayvansaray, w północno-zachodniej części Miasta. Tę samą koncepcję możemy zobaczyć też 

na mapce Bospori Thracii et Constantinopolis…, dołączonej do dzieła Charlesa Du Cange’a  

z 1680 r.59 Ideę Pierre’a Gilles’a podjętą na niwie kartografii przez Guillaume’a Sansona, 

kontynuował Johann Baptista Homann (1664-1724). Jest on autorem mapy Accurate 

Vorstellung der Orientalisch-Kayserlichen Haupt- und Rezidenz Stadt Constantinopel..., 

wydanej w Norymberdze po 1716 r. Zamieszczono na niej obiekt „S. Mamas”, wzbogacony 

grafiką o zarysie planu kościoła, zlokalizowany – analogicznie jak na mapie Guillaume’a 

Sansona – na południowo-zachodnim krańcu Złotego Rogu (ryc. 12)60. 

Do końca XIX wieku lokalizacja miejsc kultu św. Mamasa w Konstantynopolu była stale 

łączona z obszarem obecnego Eyüp61 (ryc. 13). Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nie 

 
56 Gilles 1561a, s. 207: „[…] aut Suydam loqui de alio templo Mamantis alibi sito.” 
57 Owo błędne rozpoznanie pojawiło się również w dużo późniejszych opracowaniach, zob. Tsangadas 1980,  

s. 21; Turnbull 2004, s. 29; Harris 2017, s. 4 (mapa „Constantinople in 1200 CE”). Zob. więcej o tych bramach  

i problemie ich identyfikacji w: Janin 1964, s. 282-283, 286, 440-441; Asutay-Effenberger 2007, s. 86 przyp. 349. 
58 Kubilay 2010, s. 80-81. 
59 Zob. Du Cange 1680. 
60 Kubilay 2010, s. 87-89. 
61 Zob. np. Du Cange 1680, I.17.5, s. 57, IV.12.3, s. 174, IV.15.25, s. 185-186; Hammer von 1822, s. 213; 

Κωνσταντινιάς 1824, s. 116; Βυζάντιος 1851, s. 599-600; Dethier 1873, s. 12, 55; Schlumberger 1884, s. 143; 

Mordtmann 1892, s. 34; Grosvenor 1895, s. 81-82. 
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zaproponowano pewnych modyfikacji poglądu sformułowanego przez Pierre’a Gilles’a, który 

sam wskazywał na możliwość istnienia wielu miejsc kultu tego świętego.  

W 1709 r. Claude Chastelain zamiast jednego centrum kultu męczennika z Kapadocji 

wymienił ich aż pięć. Mianowicie – kościół w ‘ta Dareiou’ (nieopodal Hagia Sofia); kościół  

w ‘Sigma’; miejsce kultu na Bosforze; klasztor przy bramie ‘Ksylokerkos’ (zlokalizowany 

paradoksalnie obok tego na Bosforze62) oraz „nowy” kościół ufundowany przez cesarza Izaaka. 

Autor ten pisał również, że pałac św. Mamasa mógł znajdować się przy którymkolwiek  

z wymienionych wyżej miejsc63. Z kolei Skarlatos Byzantios, modyfikując koncepcję Pierre’a 

Gilles’a lokalizował pałac i hipodrom św. Mamasa naprzeciw Eyüp w obecnym Sütlüce,  

a klasztor (wraz z innym pałacem i cyrkiem) pomiędzy Ayvansaray i Eyüp64. 

Prawdziwą nowość wprowadził tutaj jednak Aleksandros Paspatis, który w swojej koncepcji 

wykorzystał również źródła onomastyczne. Choć zgodnie z obowiązującym przekonaniem 

umiejscowił on klasztor św. Mamasa na terenie Eyüp, to znany ze źródeł pałac zdecydował 

się zlokalizować już przy Ayamama Deresi65. Warto również wspomnieć o Manuelu Gedeonie, 

który podobnie jak wcześniej Claude Chastelain wymienił pięć miejsc kultu św. Mamasa  

w Konstantynopolu i jego okolicach. Były to – klasztor przy bramie ‘Ksylokerkos’ (w ob. 

Eyüp); kościół w ‘ta Dareiou’; kościół w ‘Sigma’ (w ob. Sütlüce66); dzielnicę przy Ayamama 

Deresi oraz klasztor z czasów Jerzego Kappadokesa (w ob. Samatya)67.  

Jednym z ostatnich „obrońców” tezy Pierre’a Gilles’a był początkowo także Alexander van 

Millingen. Choć w swoim opracowaniu zaproponował tradycyjną lokalizację centrum kultu św. 

Mamasa na terenie Eyüp, zauważył jednocześnie, że w źródłach występują sprzeczne 

informacje na temat tego miejsca68. Miało się ono znajdować zarówno nad Morzem Czarnym69, 

Morzem Marmara70, jak i nad Bosforem71. Z powodu niewłaściwego odczytu przekazu 

Teofanesa Wyznawcy72, uznał też, że hipodrom św. Mamasa zlokalizowany był w okolicy 

Blachern, co wzmacniało jego przekonanie o umiejscowieniu tego miejsca kultu w obecnym 

 
62 Zapewne w myśl koncepcji Gilles’a nad wodami Złotego Rogu. 
63 Chastelain 1709, s. 863. 
64 Βυζάντιος 1862, s. 7-10. 
65 Πασπάτης 1879, s. 41. 
66 Por. Γεδεών 1881, s. 1041. 
67 Γεδεών 1935, s. 14. 
68 Millingen van 1899, s. 89-91, przyp. 4; zob. też mapy i zdjęcia umieszczone w jego pracy: „Map of Byzantine 

Constantinople”, rys. F. R. von Hubner (s. 19); „The Land Walls of Constantinople”, rys. A. C. Henderson (s. 45); 

„Sketch Plan of the Blachernae Quarter”, rys. A. C. Henderson (s. 115); „Archway leading to the Gate of the 

Xylokerkus (Screen Tower)”, fot. W. T. Ormiston (s. 118). 
69 Kontynuacja Teofanesa, IV.35. 
70 Józef Genesios, IV.19. 
71 Jan Zonaras, XVI.5.3-6. 
72 Tj. Teofanes Wyznawca, AM 6253. 
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Eyüp. 

Pierwszym, który odrzucił przyjmowaną od ponad 300 lat tezę Pierre’a Gilles’a, był Fiodor 

Uspienski. W 1892 r. wypowiedział się on na temat położenia klasztoru na marginesie studiów 

nad typikonem zgromadzenia św. Mamasa73. Rosyjski badacz, przywołując m.in. passus  

z jednego z traktatów militarnych Konstantyna VII – w którym cesarz Teofil przepływa ze św. 

Mamasa do Blachern74 – wykazał, że do centrum kultu tego świętego należało udawać się drogą 

morską. Musiało więc ono być lokalizowane nie na północny-zachód od Blachern w Eyüp, ale 

po drugiej stronie Miasta w Galata (ob. Beyoğlu)75. W swojej konkluzji doprecyzował ponadto, 

że miejsce to należałoby umiejscawiać na europejskim brzegu Bosforu76.   

Fiodor Uspienski kierował następnie pracami Rosyjskiego Instytutu Archeologicznego  

w Konstantynopolu (RIAK), który działał w latach 1895-191477. Interesujące nas zagadnienie 

podjął, związany z RIAK Jules Pargoire78. Rozwinął on pogląd, zaprezentowany wcześniej 

przez Fiodora Uspienskiego. W 1904 r. jako pierwszy i do tej pory ostatni podjął się 

całościowego opisu miejsc poświęconych świętemu z Kapadocji w Nowym Rzymie. Na łamach 

swojego artykułu francuski badacz szczegółowo wykazał błędy szerzące się w historiografii od 

XVI wieku. Tym samym wyłonił on i orientacyjnie zlokalizował dwa osobne ośrodki kultu św. 

Mamasa, pojawiające się w świadectwach pisanych (miejski klasztor przy Belgradkapı oraz 

dzielnicę na przedmieściach w Beşiktaş). Lokalizację klasztoru umożliwiła mu analiza 

świadectw dotyczących bramy ‘Ksylokerkos’, dzięki czemu udowodnił on, że znajdowała się 

ona nie na płn.-zach. krańcu Miasta w okolicy Blachern, ale niedaleko Złotej Bramy79. Tym 

samym Jules Pargoire umiejscowił konwent św. Mamasa pomiędzy monastyrami ‘Stoudios’  

i św. Andrzeja ‘en Krisei’ (ryc. 14). Autor ten wstrzymał się jednak od szerszych komentarzy 

na temat „innych”80 miejsc kultu św. Mamasa (tj. w ‘Sigma’, ‘ta Dareiou’, ‘Ocheiai’ oraz 

Ayamama Deresi), pozostawiając ten obszar analiz dla kolejnych badaczy. 

Wyniki analiz Jules’a Pargoire’a zostały powszechnie zaakceptowane przez badaczy, 

 
73 Успенский 1892, s. 78-84. 
74 Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, C, s. 146, w. 825-831. 
75 Успенский 1892, s. 82-83. Jako argument przemawiający za tą tezą przywołał również passus  

z „Synaksarionu Konstantynopola” (13 VII) oraz z Scriptor incertus (s. 344), gdzie miejsce kultu św. Mamasa 

istotnie opisane jest po drugiej stronie Złotego Rogu. 
76 Успенский 1892, s. 83-84. Zob. więcej w podrozdziale 1.5. Zob. też kontynuację tej myśli w: Richter 1897,  

s. 389-391; Guilland 1969, t. 1, s. 167, 257; t. 2, s. 85 seq.; Литаврин 1993: 81-92. Teza ta nie znalazła jednak 

oddźwięku w nieco późniejszej pracy Голубинский 1901, s. 73, przyp. 1, gdzie wciąż prezentowana była stara 

koncepcja Gilles’a. 
77 Aƅгустин 1986, s. 266, 271. 
78 Pargoire 1904; 1908. 
79 Zob. Pargoire 1904, s. 285-291. 
80 Zob. podrozdział „Autres Saint-Mamas“ w Pargoire 1904, s. 312-316. 
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zajmując tym samym miejsce wysłużonej tezy Pierre’a Gilles’a81. Wspomniany wcześniej 

Alexander van Millingen w swojej kolejnej pracy wycofał się ze swojej koncepcji, w pełni 

popierając poglądy francuskiego duchownego82. Nie przekonały one jednak Teodora 

Makridisa83 i Stavrosa Efstratiadisa84, którzy polemizowali z nimi na łamach swoich prac. Ten 

pierwszy niejako idąc ścieżką wytyczoną wcześniej przez Aleksandrosa Paspatisa i Manuela 

Gedeona, umiejscowił dzielnicę św. Mamasa przy Ayamama Deresi. Punktem wyjścia do 

zaprezentowanej przez niego interpretacji, jest nazwa owej rzeki (tj. rzeka św. Mamasa) oraz 

relikty budowli (np. hagiasma, ale nie wykluczone, że również klasztor/kościół), które istniały 

w tym rejonie w latach, kiedy formułował on swój pogląd85 (ryc. 15). Niestety, w tekście,  

w którym zaprezentował on swoje założenia86, pominął całkowicie źródła onomastyczne  

i relikty architektoniczne (które istniały jeszcze w czasie, kiedy pisał swoje artykuły), a oparł 

się wyłącznie na bizantyńskich tekstach pisanych, specjalistą od których nie był. Zdaniem 

Teodora Makridisa wskazują one, że dzielnica wraz z klasztorem, pałacem, hipodromem  

i portem znajdowała się nad rzeką Ayamama. Dla autora niezwykle istotne były przekazy  

o moście nad rzeką, która (podobnie jak Ayamama Deresi) wzbierała zwłaszcza w lutym. 

Stwierdził ponadto (z czym należy się zgodzić), że Ayamama Deresi to obecnie jedyny nurt  

w okolicach Konstantynopola, oprócz wpływających do Złotego Rogu Kâğıthane (‘Barbyses’) 

i Alibeyköy (‘Kydaros’), który można nazwać rzeką87. Argumentem wspierającym hipotezę 

Teodora Makridisa, były istniejące jeszcze wówczas relikty dwóch mostów, łączących brzegi 

rzeki Ayamama Deresi – jednego bizantyńskiego, który opisał wcześniej Manuel Gedeon88 oraz 

drugiego osmańskiego z wieloma łukami, wzniesionego na bizantyńskich fundamentach. 

Na przestrzeni lat pewnych emendacji koncepcji Jules’a Pargoire’a dokonali Raymond 

Janin, Albrecht Berger oraz Cyril Mango. Ten pierwszy zgodnie ze wskazaniami Jules’a 

 
81 Zob. np. Müller-Wiener 2001, s. 24, 25 ryc. 3; Özaslan 2001, s. 380; Leszka, Wolińska 2011, s. 673, mapa 2. 
82 Millingen van 1912, s. 106-107, przyp. 5: „In that article [Pargoire 1904] the writer demonstrates the 

erroneousness of the commonly received opinion, maintained, I regret, also in Byzantine Constantinople, pp. 89-

90, that the suburb of St. Mamas was situated near Eyoub to the west of the Blachernae quarter, Père Pargoire 

proves that the suburb stood on the European shore of the Bosporus near Beshiktash. He also shows that the Church 

of S. Mamas, near the Gate Xylokerkou, stood within the landward walls, somewhere between the Studion and  

S. Andrew in Krisei.” 
83 Μακρίδης 1938; 1939. 
84 Tj. metropolity Leontopolis (‘Tell al Muqdam’), zob. Ευστρατιάδης 1947. 
85 Μακρίδης 1938, s. 140. 
86 Μακρίδης 1939. 
87 Do kwestii tej odniósł się także Pargoire (1904, s. 274, 284; 1908, s. 205), który umiejscawiając owe przekazy 

na terenie Beşiktaş, uznał, że mogło tu chodzić o wody Flamur-Dere (Achlamur-Dere). Pogląd ten może być 

uznany za dość kontrowersyjny, biorąc pod uwagę rozmiary owego strumienia, które nie korespondowałyby 

dobrze ze świadectwami o wielkim moście (o 12 przęsłach) nad wielką rzeką. Por. Janin 1964, s. 243; Cameron, 

Herrin 1984, s. 197. 
88 Γεδεών 1935, s. 14. 
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Pargoire’a m. in. połączył informacje o centrach kultu w ‘Sigma’ i ‘Ocheiai’ z dzielnicą św. 

Mamasa, proponując jednocześnie hipotezy wyjaśniające te określenia89. Z kolei Albrechtowi 

Bergerowi zawdzięczamy szczegółowe analizy dotyczące terenów ‘ta Dareiou’, gdzie 

znajdowało się inne miejsce kultu tego świętego90. Zaproponował on również pogląd, według 

którego pozostałościami po pałacach św. Mamasa w dzielnicy mogły być charakterystyczne 

dwie kolumny na brzegu Bosforu zwane ‘Diplokionion’91. Łączył on również klasztor św. 

Mamasa w dzielnicy z konwentem ‘Mačjukov’, wspominanym przez Antoniego  

z Nowogrodu92 (ryc. 16). Cyril Mango opisując w ODB tereny europejskich brzegów Bosforu 

doprecyzował zaś, że obszary dzielnicy św. Mamasa powinny być lokalizowane w miejscu 

obecnego pałacu Dolmabahçe93. W 2012 r. z niezrozumiałych powodów Fiodor Androszczuk 

w swoim artykule powrócił do pierwotnej koncepcji Pierre’a Gilles’a, umiejscawiając zarówno 

dzielnicę św. Mamasa, jak i bramę ‘Ksylokerkos’ na terenie Eyüp. Wykorzystując zaś dane  

z osmańskiego rejestr Konstantynopola z 1455 r. zlokalizował on kolejne centrum kultu tego 

świętego w pobliżu portu Teodozjusza (ob. Yenikapı)94. 

Warto wspomnieć również o albumie wystawy, która odbyła się w Salonikach w 2013 r.95, 

gdzie pośród wielu treści dotyczących weneracji św. Mamasa poruszono również tematykę 

ośrodków jego kultu w Konstantynopolu. Temat ten doczekał się jednak zupełnie świeżej 

perspektywy niedługo później, w ramach badań projektu prowadzonego przez PAN pod 

kierownictwem Błażeja Stanisławskiego w latach 2015-2018. W przeciwieństwie do 

wcześniejszych analiz problemu, na kwestię funkcjonowania centrów kultu św. Mamasa 

spojrzano tutaj nie od strony Konstantynopola, ale od strony zewnętrznej – z perspektywy 

organizacji przestrzennej trackich przedmieść, jak i przybywających do Miasta pielgrzymów  

i „obcych”. Nową płaszczyznę badawczą w ramach projektu umożliwiło również skupienie się 

nie tylko na analizie samych świadectw pisanych (których korpus został i tak powiększony  

w stosunku do badań Pargoire’a), ale również źródeł archeologicznych oraz archiwalnej 

dokumentacji fotograficznej i kartograficznej. Owa perspektywa zewnętrzna, jak i dotychczas 

opublikowane rezultaty badań projektu (Błażej Stanisławski, Tomasz Pełech, Konrad 

 
89 Zob. Janin 1964, s. 475, 478; Janin 1969, s. 314. Por. Külzer 2008, s. 512, 649. Zob. też o połączeniu z dzielnicą 

św. Mamasa przekazu o terenach ‘Pagidion’ (Janin 1964, s. 475-476; Janin 1969, s. 208; por. Külzer 2008, s. 555) 

oraz ‘Lithostrotos’ (Janin 1964, s. 473, 475-476; Janin 1969, s. 195, 343, 404; por. Külzer 2008, s. 495, 512). 
90 Zob. Berger 1988, s. 435-438 oraz ryc. 7, s. 310. 
91 Zob. Berger 1988, s. 700-701. Por. Külzer 2008, s. 335. 
92 Zob. Berger 1988, s. 697. Por. Külzer 2008, s. 512; Томов 2008, mapka #2 „Константинопол в 1204 г. (някои 

паметници според Антоний от Новгород).” 
93 Mango 1991a, s. 312. 
94 Андрощук 2012. 
95 Μπονόβας, Τσιλιπάκου, Χατζηχριστοδούλου 2013. 
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Szymański)96, spotkały się z zainteresowaniem innych badaczy, co widać w pracy Aleksandra 

Musina97, poruszającej problem ośrodków kultu św. Mamasa w Konstantynopolu  

z perspektywy roli tego świętego na Rusi. 

Konkludując, dyskusja prowadzona na temat lokalizacji obiektów pw. męczennika  

z Kapadocji, wzmiankowanych w bizantyńskich źródłach pisanych, dotyczyła głównie dwóch 

obiektów, to jest dzielnicy oraz monastyru. Precyzyjne rozdzielenie poszczególnych tekstów na 

dwie grupy, pozwala na ogólne umiejscowienie tych miejsc. 

Na podstawie tekstów dotyczących dzielnicy, ustalono, że leżała ona po przeciwnej stronie 

Chryzopolu (położonego na azjatyckim brzegu Bosforu, współczesne Üsküdar), 

najprawdopodobniej w dzielnicy Beşiktaş na europejskim brzegu Bosforu. Powyższa 

koncepcja jest znacznie lepiej umotywowana argumentami, sformułowanymi na bazie analizy 

tekstów pisanych, niż hipotezy lokalizujące dzielnicę w rejonie na południowy-zachód od 

Złotego Rogu (ob. Eyüp), bądź też nad Ayamama Deresi. Teza ta nie została jednak 

potwierdzona źródłami materialnymi98, kartograficznymi lub onomastycznymi. Żaden  

z badaczy nie podał też precyzyjnej lokalizacji dzielnicy. W związku z tym jej dokładne 

położenie jest nadal kwestią dyskusji i ogranicza się zazwyczaj do ogólnego wskazania na rejon 

Beşiktaş (obszar, na którym stoi obecnie pałac Dolmabahçe).    

Przekonujące są także konkluzje, dotyczące lokalizacji monastyru. Jego położenie w pobliżu 

obecnej Belgradkapı wydaje się być uzasadnione. Umiejscowienie klasztoru doprecyzowuje 

tekst typikonu, który wskazuje, że stał on nieopodal miejskich zgromadzeń ‘Aristenai’  

i ‘Iasites’. Rozwiązuje to, analizowaną przed wiekami kwestię czy monastyr znajdował się poza 

murami Konstantynopola, czy też wewnątrz, wskazując jednoznacznie na tę drugą opcję.  

 

 

 

 

 

 

 
96 Zob. m.in. Stanisławski, Aydingün, Öniz 2016; Stanisławski, Aydingün, Öniz 2017; Pełech 2017; Szymański 

2017. 
97 Zob. Мусин 2017. 
98 Brak jakichkolwiek źródeł materialnych z obszaru typowanego na miejsce lokalizacji dzielnicy może być 

zastanawiający. Z wielu innych stanowisk leżących wokół Konstantynopola, takich jak np. Hebdomon (tam też 

znajdowały się m.in. dwa pałace), ‘Region’ czy ‘Selymbria’, są znane znaleziska archeologiczne, które 

zarejestrowano na ich powierzchni nawet zanim rozpoczęto na nich wykopaliska archeologiczne. Brak jest także 

informacji, aby jakieś relikty architektoniczne odkryto podczas budowy pałacu Dolmbaçe, który zbudowano  

w miejscu typowanej lokalizacji dzielnicy. 
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ROZDZIAŁ I 

Od legendarnych początków do przybycia „Alemano-Czechów”  

Rola i funkcjonowanie dzielnicy św. Mamasa (V-XII w.) 

 

 

I.1. Smok, dziewice i bohater. Funkcjonowanie dzielnicy św. Mamasa do panowania Leona 

I (457-474 r.) 

 

W II wieku Dionizjusz z Bizancjum niezwykle precyzyjnie opisał brzegi Bosforu. Przekładając 

wymieniane przez niego toponimy na obecne realia możemy powiedzieć, że dzisiejsza dzielnica 

Beşiktaş99 rozciągała się od plaż Pentekontorikonu (ob. Dolmabahçe)100, przez miejsce zwane 

‘ta Skythu’ (od scytyjskiego przybysza Taurosa, który miał uwieść mityczną Pazyfae)101, aż do 

‘Rodion Periboloi’ (ob. Çırağan Sarayı), gdzie Rodyjczycy przywiązywali swoje statki dla 

kontroli nad cieśniną102. Pomiędzy tymi dwoma ostatnimi miejscami Dionizjusz lokalizował 

jeszcze tereny zwane ‘Iasonion’, gdzie lądować mieli sami Argonauci, a wśród bogactwa 

wawrzynu umiejscowiony był ołtarz Apollona103. Obszar ten łączony jest przez badaczy  

z miejscem o nazwie ‘Dafne’ (z gr. wawrzyn) opisywanym przez Stefana z Bizancjum (VI 

wiek)104, jak i z obszarem ‘Diplokionion’ – dwoma kolumnami, które do 1509 r. stanowiły 

punkt odniesienia dla wpływających na wody Złotego Rogu105 (ryc. 17, 18). Najpewniej to  

w okolicy tego miejsca zlokalizowana była dzielnica św. Mamasa106, która ze względu swego 

wyjątkowego umiejscowienia (na Bosforze, w miejscu dogodnej przeprawy na azjatycki brzeg; 

 
99 Zob. Pargoire 1904. Mango 1991a, s. 312, precyzował tę lokalizację umiejscawiając dzielnicę w ramach ob. 

Dolmabahçe. 
100 Dionizjusz z Bizancjum, 44. Zob. Külzer 2008, s. 576. 
101 Dionizjusz z Bizancjum, 45. Zob. Külzer 2008, s. 655. 
102 Dionizjusz z Bizancjum, 47. Jeszcze w XVI wieku tereny te były zwane ‘Rodacinion’, zob. Külzer 2008,  

s. 619.  
103 Dionizjusz z Bizancjum, 46. Zob. Külzer 2008, s. 414. Zob. też więcej o terenach Bosforu przed założeniem 

Konstantynopola w: Russell 2017, o ‘Iasonion’ zwł. s. 40 seq. 
104 Stefan z Bizancjum, Δ 35; Por. Antologia, IX.665 oraz Hammer, von 1822, s. 206-207. Zob. też Külzer 2008, 

s. 323. 
105 Zob. Külzer 2008, s. 335-336. Por. z dwoma kolumnami przy placu św. Marka w Wenecji, które inspirowane 

tymi z Konstantynopola również witały przybyszy w mieście od strony morza, zob. więcej w: Barry 2010, s. 10-

12. 
106 Najbardziej popularną formą nazwy tego miejsca, jaka pojawia się w źródłach jest lakoniczne określenie: „św. 

Mamas” (ἅγιος Μάμας). Wśród bardziej rozwiniętych terminów, najczęściej napotkamy jednak termin: τά μέρη 

τοῦ ἁγίου Μάμαντος (dosł. części świętego Mamasa), zob. Krótkie zapiski, 15; 21; Patria, II.100; Manganeios 

Prodromos, Wiersz 24, w. 146. Nazywanie tego obszaru „dzielnicą” jest powszechne w literaturze przedmiotu 

(zob. np. Mango 1991a, s. 312: „quarter”; Harris 2017, s. 104: „quarter”; s. 278: „district”; Leszka, Wolińska 2011, 

s. 127, 741: „dzielnica”). Z kolei Cameron, Herrin 1984, s. 79, 83, w angielskim tłumaczeniu Krótkich zapisków, 

oddały pojawiające się tu słowo µέρη, jako „region”. Jakiegokolwiek terminu by tutaj nie użyć, należy zauważyć, 

że Bizantyńczycy uznawali to miejsce za osobny obszar, którego charakter, obserwowany przez nas w źródłach 

wskazuje na rozleglejszą całość, dość dobrze korespondującą z określeniem „dzielnica”. Por. np. użycie terminu 

ἅγιος Φωκᾶς (święty Fokas) w Żywot św. Bazylego Młodszego, I.18. 
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naprzeciw stolicy), jak i funkcjonowania tam cesarskiej rezydencji, stała się areną istotnych 

wydarzeń w historii Bizancjum. 

Najwcześniejsze źródło mówiące o dzielnicy św. Mamasa (tj. Jan Malalas w VI wieku) 

wskazuje Leona I (457-474) jako quasi założyciela tego miejsca. Jednak późniejsi 

patriografowie Konstantynopola (tj. „Krótkie zapiski historyczne”, „Starożytności 

Konstantynopola”) przesuwają początki funkcjonowania tego obszaru o prawie 200 lat, co 

paradoksalnie nie musi się wykluczać. Według tych bowiem źródeł pierwszym znanym 

„osadnikiem” na tych terenach był pewien pomniejszy władca/wódz (gr. ‘basiliskos’)  

z otoczenia Numeriana (283-284). Ów przyszły cesarz po sukcesywnych walkach nad Dunajem 

wyruszył wraz z ojcem Karusem na Wschód, by walczyć z Persami, przekraczając Bosfor 

zapewne jesienią 282 r. Być może już wtedy, bądź też w drodze powrotnej z kampanii (z której 

ani Numerian ani Karus już nie wrócili), ów pomniejszy władca, czy też być może jakiś 

dowódca oddziałów pomocniczych zwerbowany nad Dunajem, upodobał sobie tereny przyszłej 

dzielnicy św. Mamasa. Gdy się tam już pobudował i osiedlił miał również wznieść świątynię 

Zeusa. Zapewne z powodu rzekomego upodobania Numeriana do składania ofiar pogańskim 

bożkom107, to właśnie w działalności owego pomniejszego władcy z jego otoczenia 

patriografowie widzą przyczynę funkcjonowania w tym miejscu okrutnych pogańskich 

rytuałów. Najwyraźniej bowiem przed VIII/IX wiekiem w dzielnicy św. Mamasa, z powodu 

przepływającej tam rzeki wzbierającej zwłaszcza w lutym, istniał wielki most. Owa przeprawa, 

porównywana z inną tego typu budowlą w Chalkedonie (ob. Kadıköy)108, z powodu swojej 

niecodziennej konstrukcji o dwunastu łukach, została określona jako przerażająca. Tam właśnie 

z powodu smoka, który podobno zamieszkiwał ów most miało zostać złożonych w ofierze wiele 

dziewic, owiec, ptaków i wołów. Pamiątką tych czasów był umieszczony na moście spiżowy 

pomnik tej bestii, być może ten sam, który w późniejszym czasie zdobił tamtejszą fontannę109. 

Pierwszym chrześcijańskim cesarzem, z którym źródła pisane łączą obszar dzielnicy 

św. Mamasa jest Marcjan (august Wschodu w latach 450-457). Jan z Nikiu opisując panowanie 

jego następcy – Leona I, stwierdził, że cesarz opuścił pałac i przeniósł się do dzielnicy, gdzie 

wznosił w kościele św. Mamasa pokorne modlitwy i błagania, tak jak to miało miejsce za 

czasów Marcjana110. Z kolei w „Krótkich zapiskach historycznych” znajdziemy informację, że 

 
107 Zob. Jan Malalas, XII.35. 
108 Zob. Belke 2020, s. 485, 496. 
109 Omawiane passusy (a1): Krótkie zapiski, 22; Patria, II.21; Suda, mu-122 oraz Michał Glykas, IV, s. 492.  

O spiżowych rzeźbach smoka i innych zwierząt zrabowanych z dzielnicy św. Mamasa przez Kruma w 813 r. zob. 

niżej. 
110 Jan z Nikiu, LXXXVIII.4. Zob. Katalog źródeł (a2=a3). 
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posąg ogromnego Nimroda (biblijnego myśliwego), psa i zająca, wykonany z jednego kawałka 

żelaza oraz inne rzeczy godne podziwu, jakie stały niegdyś w ‘Eksakionion’111, zostały 

przeniesione do dzielnicy św. Mamasa właśnie przez cesarza Marcjana112. Dokonując próby 

połączenia informacji z wyżej wymienionych przekazów, należy wskazać, iż najwyraźniej już 

co najmniej od połowy V wieku obszary te mogły pełnić funkcję (letniej) rezydencji cesarskiej. 

O ile bowiem na podstawie samego świadectwa Jana z Nikiu moglibyśmy mieć wątpliwości co 

do motywów przebywania władcy w tym miejscu (zwłaszcza przez modlitwy Leona I), to 

jednak przeniesienie tam dzieł sztuki świadczy najpewniej o chęci upiększenia tego 

nadmorskiego obszaru. Warto zwrócić uwagę, iż wymienione wyżej informacje o działalności 

Marcjana w dzielnicy dotarły do nas dość przypadkowo. Czy to w formie krótkiego 

dopowiedzenia autora, w ramach opowieści o bardziej dramatycznym epizodzie z czasów 

Leona I, czy też jako dodatkowe dane z dzieła, skupiającego się na monumentach 

Konstantynopola i okolic. Nie można więc wykluczyć, że przeniesienie kilku rzeźb mogło nie 

być jedynymi działaniami tego cesarza, jakie podjął on na tym terenie. 

 

 

I.2. Gniew Boży, deszcz ognia i św. Daniel. Sześciomiesięczny exodus Leona I i początki 

dzielnicy św. Mamasa (464 r.) 

 

Mimo sporego zamieszania w źródłach dotyczących klęsk żywiołowych, jakie nawiedziły 

Bizancjum za panowania Leona I, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że 

w 2 września 464 r. w Konstantynopolu wybuchł ogromy pożar113. Ogień, rozprzestrzeniający 

się od Złotego Rogu na południe zajął osiem z czternastu regionów Miasta114. Wypadki te 

doprowadziły najpewniej do „powstania” dzielnicy św. Mamasa. W ciągu wieków informacje 

o pożarze z 464 r. oraz o wybuchu Wezuwiusza z 6 listopada 472 r., który sprawił, że na 

Konstantynopol spadł deszcz popiołu115 (ryc. 19), zaczęły stanowić spójną narrację. Choć  

u Jana Malalasa wydarzenia te były jeszcze rozdzielone, to już zamieniono ich kolejność, aby 

pokazać, że Bóg początkowo jedynie ostrzegał grzesznych mieszkańców przed nadciągającym 

 
111 Tereny znajdujące się za murami Konstantyna, najprawdopodobniej w okolicy ob. Altımermer. Zob. Janin 

1969, s. 351-352. 
112 Krótkie zapiski, 21. Zob. Katalog źródeł (a2). 
113 Zob. więcej o tym pożarze w: Kompa, Leszka, Wolińska 2014, s. 383, gdzie podano również wykaz źródeł 

wzmiankujących to wydarzenie. Por. Schneider 1941, s. 383-384. 
114 O datacji pożaru zob. w: Kronika wielkanocna, (tłum. Whitby&Whitby), s. 87, przyp. 285, s. 91, przyp. 296; 

Marcellin Komes, s. 97; Teofanes Wyznawca, (tłum. Mango, Scott), s. 174, przyp. 1. 
115 Zob. więcej o tym wydarzeniu w Marcellin Komes, s. 99; Croke 1981, s. 122-147, zwł. s. 142 seq. Zob. też 

ilustrację przedstawiającą to wydarzenie w tzw. Menologionie Bazylego II (Konstantynopol X/XI w.) – Cod. 

Vat.gr. 1613, s. 164. 
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kataklizmem116. W „Kronice wielkanocnej” z kolei pożar ten się dubluje, występując zarówno 

przed jak i po wspomnianym opadzie popiołu na Miasto117. „Starożytności Konstantynopola” 

przedstawiają te wydarzenia tak, jakby opadający popiół był efektem wspomnianego wyżej 

pożaru118. Autorzy źródeł są jednak zgodni, że skutkiem, czy to deszczu popiołów, czy też 

pożaru stolicy (czy też nawet wielu kataklizmów w całym państwie jak u Nicefora 

Ksantopulosa), było tymczasowe przeniesienie przez Leona I siedziby cesarskiej do dzielnicy 

św. Mamasa. Najstarsze przekazy (tj. Jan Malalas i „Kronika wielkanocna”) mówią, że podczas 

swego sześciomiesięcznego pobytu cesarz zbudował tam przystań oraz portyk, który nazwał 

„nowym portykiem”119. Jan z Nikiu kładł z kolei nacisk na modlitwy i błagania, jakie władca 

miał ofiarowywać w kościele św. Mamasa, aby Bóg zlitował się nad Miastem i jego 

mieszkańcami120. W tradycję tę wpisuje się również Nicefor Ksantopulos, stwierdzając, że 

cesarz rozbijając obóz (dosł. namiot) w dzielnicy, chciał uciec przed Bożym gniewem121.  

Z kolei w narracji „Starożytności Konstantynopola” wśród budowli wzniesionych przez Leona 

znajdziemy – pałace, portyk oraz świątynię, jak również hipodrom, wymieniony tutaj  

w związku z zabójstwem Michała III.  

Dlaczego jednak mówimy o tych wydarzeniach jako o początkach dzielnicy św. 

Mamasa? Pomijając tutaj interpretację, która mogłaby nasunąć się na podstawie samego tylko 

przekazu Nicefora Ksantopulosa, że cesarz początkowo musiał spać w namiocie i stąd też 

wzniósł w tym miejscu pierwsze struktury. Bez względu na to czy Leon I wzniósł tam jedynie 

przystań i portyk, czy również pozostałe budowle, to już inicjalnie na tym obszarze musiały 

istnieć odpowiednie warunki do pobytu całego cesarskiego dworu przez wiele miesięcy. 

Władca nie musiał tam budować pałacu czy rezydencji, gdyż najpewniej tego typu struktury 

znajdowały się w tym miejscu już co najmniej od czasów Marcjana. „Starożytności 

Konstantynopola”, w których autorzy wyjaśniają genezę wielu monumentów i miejsc stolicy, 

mówią jasno, że dzielnicę św. Mamasa ufundował (gr. ‘anegeiro’) Leon I. Jednak jak połączyć 

tę informację z wcześniejszymi świadectwami o działalności pomniejszego władcy z otoczenia 

Numeriana (również zawartymi w tym dziele) oraz poprzednika Leona – cesarza Marcjana? 

Odpowiedzią na to pytanie może być stwierdzenie, że autorzy „Starożytności 

 
116 Jan Malalas, XIV.42-43. 
117 Kronika wielkanocna, 465 A.D. (Olymp. 311); 469 A.D. (Olymp. 312). 
118 Patria, III.159. 
119 Prócz Jana Malalasa i „Kroniki wielkanocnej” portyk ten najprawdopodobniej wymienia również „Typikon 

Wielkiego Kościoła” oraz „Synaksarion Konstantynopola” (25 lipca, 3). W pobliżu „nowego portyku”  

w ‘Pagidion’ (Παγίδιον) 25 lipca odprawiano bowiem liturgię ku czci Matki Boskiej. Zob. Janin 1964, s. 475-476; 

Janin 1969, s. 208; Külzer 2008, s. 555. 
120 Jan z Nikiu, LXXXVIII.1-4. 
121 Nicefor Ksantopulos, HE, XV.20. 



 28 

Konstantynopola” mimo wiedzy o tych wcześniejszych wydarzeniach, uznawali Leona I za 

„prawdziwego” fundatora tego miejsca. Pomimo bowiem uprzednich działań innych osób,  

w świetle tego świadectwa to ten właśnie władca wzniósł tam charakterystyczne dla tego terenu 

monumenty. Warto jednak w tym kontekście zwrócić uwagę na samą nazwę tego obszaru. 

Na podstawie zachowanego materiału źródłowego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, od 

kiedy dokładnie tereny te nazywane były dzielnicą św. Mamasa. Musimy wykluczyć tutaj 

czasy, kiedy Bosfor opisywał Dionizjusz z Bizancjum, jak i okres, w którym pierwsze struktury 

miał tam wznosić pomniejszy władca z otoczenia Numeriana. Możliwe jest, że tereny te nosiły 

tę nazwę już za czasów chrześcijańskiego władcy Marcjana. Jednak o ile ośrodki kultu św. 

Mamasa istniały już w IV wieku, to pierwsze ślady weneracji tego męczennika  

w Konstantynopolu wiążą się ściśle z Leonem i z pożarem 464 r122. Ten zaś wybuchł dokładnie 

2 września, czyli jak podkreśla „Żywot św. Daniela Słupnika” w dzień najważniejszego 

kościelnego wspomnienia męczennika z Kapadocji – św. Mamasa123. Koincydencja daty 

pożaru i przeniesienia siedziby cesarskiej przez Leona nie musi od razu implikować, że ów 

władca poświęcił tereny, gdzie znalazł schronienie od ognia świętemu, którego obchodzono 

tego dnia wspomnienie. Z resztą sam fakt ufundowania w tym miejscu świątyni przez Leona I 

poświadczony jest źródłowo dopiero w X stuleciu124. Pierwsze źródła mówią jedynie  

o przystani i portyku. Dużo prościej byłoby tutaj przyjąć, że tereny te funkcjonując już od 

jakiegoś czasu jako (letnia) rezydencja cesarska, dopiero od drugiej połowy V wieku zaczęły 

być kojarzone również jako miejsce, gdzie cesarz udał się w trakcie wielkiego pożaru z dnia 

św. Mamasa. Przyjmując takie założenie, wezwanie późniejszej świątyni mogło w ogóle nie 

wiązać się z żadną relikwią125 czy świętą ikoną126, a mogło być jedynie efektem tradycji, gdzie 

determinującą rolę odgrywał kalendarz liturgiczny. Bez względu jednak na to czy to sam Leon 

I połączył ten obszar z męczennikiem z Kapadocji, czy też było to wynikiem późniejszej 

tradycji, w dyskusji nad początkami dzielnicy św. Mamasa, jak i jego kultu w Konstantynopolu, 

nie należy zapominać o dziennej dacie pożaru z 464 r127.  

 
122 Zob. np. AASS, Aug., t. 3, s. 431 B seq.; Janin 1969, s. 314. 
123 Żywot św. Daniela Słupnika, (Vita tertia), 27. Niemniej tradycyjne kościelne wspomnienie tego pożaru 

odbywało się uroczyście w pierwszy dzień roku, tj. 1 września, zob. Typikon Wielkiego Kościoła, 1 września; 

Synaksarion Konstantynopola, 1 września, 7. 
124 Tj. w Patria, III.159. 
125 Wg XIII-wiecznej „Historii translacji relikwii św. Mamasa” w Konstantynopolu przechowywano relikwie tego 

świętego co najmniej od końca VIII wieku. Zob. Historia translacji, I s. 24. 
126 Jedyną ikoną, jaka wymieniana jest w dzielnicy św. Mamasa była ikona Matki Boskiej, zob. Józef Genesios, 

IV.19. 
127 Omawiane passusy (a3): Jan Malalas, XIV.42-43; Kronika wielkanocna, 465 A.D. (Olymp. 311); 469 A.D. 

(Olymp. 312); Jan z Nikiu, LXXXVIII.1-4; Patria, III.159; Jan Zonaras, XIV.1.20-22; Nicefor Ksantopulos, HE, 

XV.20. 
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Mimo, iż prócz samej datacji pożaru, w „Żywocie św. Daniela Słupnika” imię św. 

Mamasa w ogóle się nie pojawia, to jednak badacze również łączą niektóre passusy z tego tekstu  

z interesującym nas obszarem. Czytamy tam, że po tym jak ogień (przepowiadany przez 

świętego) przestał pustoszyć Miasto, cesarz udał się „w górę” (gr. ‘anerchomai’) do św. 

Daniela, aby okazać mu szacunek i prosić o duchową opiekę. Po tej procesji cesarz pozostał 

jakiś czas przy oratorium św. Michała, znajdującym się nieopodal słupa, na którym stał 

święty128. Leon I miał często odwiedzać Daniela, który stał się jego doradcą, a w niedługim 

czasie wybudował też w okolicy centrum kultu św. Michała pałac. Choć najwyraźniej nie była 

to jego główna siedziba, według narracji żywotu cesarz spędzał w tym miejscu 

większość swojego czasu, stając się tym samym nieodłącznym towarzyszem świętego 

Daniela129. Z tekstu ‘Żywotu św. Daniela Słupnika’ dowiadujemy się, że ów bogobojny 

człowiek stał na słupie umieszczonym w ‘Anaplous’ na północ od Konstantynopola130. 

Informacja ta połączona z wiedzą o ośrodku kultu św. Michała w ‘Anaplous’ (ob. Kuruçeçme) 

sprawiła, iż to właśnie tam przez długi czas umiejscawiano miejsce ascezy Daniela131. 

Niewątpliwie to z tego powodu uznano132, że wymieniona wyżej budowa pałacu, dotyczyła  

w istocie tego w dzielnicy św. Mamasa. W takim wymiarze owe miejsca nie byłyby aż tak 

bardzo od siebie oddalone (tj. od ob. Beşiktaş do Kuruçeçme).  

Pomijając problemy na poziomie zgodności samych przekazów, rozwiązanie takie 

negowałoby ustalenia badaczy, którzy rozpoznając trudności związane z terminem 

‘Anaplous’133, wskazali, gdzie znajdował się słynny słup św. Daniela134. Ten bowiem, jak 

pokazywał już Hippolyte Delehaye135, umiejscowiony był w ‘Sosthenion’ (ob. İstinye), co 

trudno byłoby uznać za tereny położone w pobliżu obecnego Beşiktaş (ryc. 17). Ponadto 

istnienie pałacu w tym właśnie miejscu jest wzmiankowane w źródłach pisanych co najmniej 

od początku VI wieku136. W świetle powyższych argumentów należy powiedzieć, że informacje 

 
128 Żywot św. Daniela Słupnika, (Vita antiquior), 46; (Vita epitome), 5; (Vita tertia), 27. 
129 Żywot św. Daniela Słupnika, (Vita antiquior), zwł. 50, 58. 
130 Zob. np. Żywot św. Daniela Słupnika, (Vita antiquior), 13, 39, 65, 71. 
131 Zob. Janin 1969, s. 338-340; Külzer 2008, s. 248-249, 601-602. 
132 Kronika wielkanocna, (tłum. Whitby&Whitby), s. 91, przyp. 296; Siebigs 2010, s. 227-229 (zwł. przyp. 157 na 

s. 228), 1062: „Mamas/Michaelspalast”. 
133 Jak wykazał sukcesywnie Pargoire, określenie to może dotyczyć – samej nawigacji w górę Bosforu (tj.  

z Konstantynopola w stronę Morza Czarnego); całej cieśniny Bosfor; zachodnich brzegów Bosforu (bądź 

przynajmniej południowej ich części), jak i konkretnych dwóch miejsc usytuowanych na zachodnich brzegach 

Bosforu (tj. okolic ob. Kuruçeçme oraz İstinye, gdzie znajdowały się ośrodki kultu św. Michała). Zob. Pargoire 

1898, s. 60-97, podsumowanie na s. 97. 
134 Zob. Janin 1969, s. 346-350, zwł. s. 347-348; Külzer 2008, s. 656-659, zwł. s. 657. 
135 Delehaye 1923, s. LVIII, 197, w. 28 – s. 198, w. 2. 
136 Zob. Marcellin Komes, VIII indictione, consulatu Anthemii et Florentii, tj. 1 IX 514-31 VIII 515, s. 38. Zob. 

też mapkę Früh- und mittelbyzantinische Kaiserpaläste (Auswahl) im Umkreis von Konstantinopel, zamieszczoną 

w artykule: Hellenkemper 2015, s. 244. 
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z „Żywotu św. Daniela Słupnika” rzucają więcej światła na inicjatywy budowlane  

i funkcjonowanie Leona I nad Bosforem. Tam bowiem najwyraźniej władca spędził dużo czasu 

w trakcie swego panowania137. Sama narracja tego źródła zdaje się jednak opisywać jedynie 

kontakty cesarza ze świętym mężem zarówno w trakcie pobytu w dzielnicy św. Mamasa, jak  

i później, gdy rezydował już w Mieście138. Istotnie jednak przekaz ten, napisany niedługo po 

opisywanych wydarzeniach, może rzucać światło na okres, kiedy interesujący nas obszar 

jeszcze nie nazywany był powszechnie dzielnicą św. Mamasa. Brak wzmianek o bytowaniu 

Leona I w tym miejscu, może być jednak równie dobrze wynikiem celowego zabiegu autora, 

który chcąc jak najbardziej podkreślić związek cesarza z Danielem, wolał mówić jedynie o jego 

częstych wizytach w pobliskim ośrodku kultu św. Michała139. 

Kolejne chronologicznie wydarzenie, jakie źródła wzmiankują w dzielnicy św. 

Mamasa, związane jest z działalnością cesarza Zenona (474-491). Świadectwa łączą tę 

informację z przekazem o pogańskiej przeszłości tego miejsca, wspominanej już przy okazji 

historii o pomniejszym władcy z otoczenia Numeriana. Po wymienieniu pogańskich praktyk 

(związanych ze słynnym smokiem), jak i budowli wzniesionych przez tego człowieka, źródła 

mówią, że kres temu położył cesarz Zenon, w drugim okresie140, bądź też w drugim roku 

panowania141. Wzmianka ta jest na tyle lakoniczna, iż nie możemy stwierdzić, co dokładnie 

 
137 Co jak podkreśla Gereon Siebigs pozwalało mu również unikać pilnych oczu Aspara, zob. Siebigs 2010,  

s. 695 seq. 
138 W każdym z tych przypadków ruch cesarza mógłby zostać określony jako przemieszczanie się „w górę” (gr. 

ἀνέρχομαι), co można by rozumieć zarówno jako udanie się w górę Bosforu, jak i wspięcie się na wzgórze, na 

którym umieszczony był słup Daniela. 
139 Rozważanie hipotezy o możliwej koneksji dzielnicy św. Mamasa z centrum kultu św. Michała bez 

uwzględnienia szerokiego kontekstu badawczego może być potencjalnie bardzo zwodnicze. Zachęcająco, acz 

jednak bardzo pozornie pozwala ona na połączenie kilku wątków związanych z początkami dzielnicy św. Mamasa. 

Prócz rozważanej tutaj domniemanej łączności z „Żywotu św. Daniela Słupnika”, należy bowiem wskazać, że 

zarówno tereny ob. Beşiktaş, jak i tereny ob. İstinye łączą się legendarnie z Argonautami. Na obszarze ob. 

Beşiktaş, jak już powiedzieliśmy, zlokalizowane były najpewniej tereny określane przez Dionizjusza z Bizancjum 

jako ‘Iasonion’. Z kolei w İstinye Jazon i jego kompani, po znalezieniu tam spokojnej przystani mieli wznieść 

pogańską świątynię przemianowaną później na ośrodek kultu św. Michała (zob. Jan Malalas, IV.13). „Żywot św. 

Daniela Słupnika” traktuje ponadto o terenach określonych jako (τοῦ μαρτυρίου) τὰ κατὰ Βασιλίσκον, które 

lokalizowane w ob. İstinye (Janin 1964, s. 469; Külzer 2008, s. 657), potencjalnie mogłyby zostać połączone  

z pomniejszym władcą (gr. βασιλίσκος) z otoczenia Numeriana. Zarówno tereny ob. İstinye, jak i Beşiktaş są brane 

pod uwagę jako lokalizacja posiadłości historyka Agatiasza Scholastyka (zob. Antologia, I.35; IX.665; Hammer, 

von 1822, s. 206-207; Hunger 1978, s. 303-304). Ponadto niektórzy na podstawie błędnych wskazań Janina (a za 

nim Külzera) mogliby połączyć również dzielnicę św. Mamasa z centrum kultu św. Michała ἐν τῷ Λιθοστρώτῳ, 

które podobnie jak ww. tereny ‘Pagidion’ lokalizowane jest w okolicy nowego portyku wybudowanego przez 

Leona I (zob. Janin 1964, s. 473, 475-476; Janin 1969, s. 195, 343, 404; Külzer 2008, s. 495, 512). Cały jednak 

ten bałagan pozornych poszlak (wynikający najczęściej z narosłej przez wieki historiografii) może zostać 

uprzątnięty przez skupienie się na samych źródłach, które, jak np. Jan Malalas, jasno rozdzielają dzielnicę św. 

Mamasa od terenów ‘Sosthenion’ (ob. İstinye) i pokazują, jak termin ‘Anaplous’ mógł być postrzegany w V/VI 

wieku. Zob. Jan Malalas, XVI.16, (tłum. E&M Jeffreys, Scott), s. 226: „He took up his position at Anaplous at  

a place known as Sosthenion in the chapel of the archangel Michael.”. 
140 Tj. w latach 477-491, zob. Krótkie zapiski, 22. 
141 Tj. w 475 r., zob. Patria, II.21. 
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zrobił ów władca142. Bez względu jednak na to czy znajdujące się na tym obszarze struktury 

zostały zniszczone, czy też przemianowane na ośrodki kultu chrześcijańskiego, najwyraźniej  

w drugiej połowie V wieku zaprzestano na tym obszarze praktyk pogańskich. Istotnie jeszcze 

po czasach Konstantyna I (306-337) ośrodki kultu pogańskiego mogły legalnie funkcjonować 

poza terenami miejskimi143. Ten stan rzeczy uległ jednak zmianie od lat 30. V stulecia, co 

możemy obserwować w zapisie z 435 r., w którym Teodozjusz II (408-450) mówi o totalnym 

zakazie składania bezbożnych ofiar, jak i konieczności niszczenia wszelkich ośrodków kultu 

pogańskiego144. 

 

 

I.3. Barbarzyńcy, siarka i św. Michał. Rola dzielnicy św. Mamasa i europejskich brzegów 

Bosforu podczas buntu Witaliana (515 r.) 

 

Podczas buntu Witaliana (dowódcy armii bizantyńskiej w Tracji) z 515 r., ów generał 

zajął pozycję nad wodami Bosforu naprzeciw Konstantynopola. Urządził swoją bazę  

w ‘Sosthenion’ w pałacu145 przy oratorium św. Michała. Podczas rozstrzygającej bitwy  

w cieśninie, pomiędzy siłami Witaliana, a dowodzonymi przez Marinusa (prefekta pretorium 

Wschodu) siłami cesarstwa, flota buntownika poniosła druzgocącą klęskę. Zmusiło go to do 

odwrotu do ‘Sosthenion’. Marinus wykorzystując przewagę, wylądował wraz ze swoimi 

oddziałami w ‘Sykai’ (ob. Beyoğlu). Zabijał tam wszystkich zwolenników Witaliana, 

znajdujących się na przedmieściach stolicy, ścigając ich aż do dzielnicy św. Mamasa. Gdy tam 

przybyli zapadł zmierzch, stąd też siły Marinusa postanowiły pozostać tam na noc, broniąc tego 

obszaru, czy też tego traktu (jak opisuje Jan z Nikiu146). Rankiem okazało się, że Witalian wraz 

ze wszystkimi siłami zbiegł poprzedniej nocy. Po odsunięciu zagrożenia Anastazjusz (491-518) 

uroczyście udał się do ośrodka kultu św. Michała w ‘Sosthenion’, wznosząc tam przez wiele 

dni dziękczynne modły147. 

 

 

 

 
142 O ile w najwcześniejszym przekazie (tj. Krótkie zapiski) działania Zenona określone są czasownikiem παραλύω 

(uwolnić, odwiązać, unieszkodliwić, zakończyć), to w późniejszych źródłach użyto już bardziej dosłownych słów 

(tj. καταστρέφω i καταλύω) wskazujących na zniszczenie znajdujących się tam struktur. 
143 Zob. Codex Theodosianus, XVI.10.3. (A.D. 346). 
144 Zob. Codex Theodosianus, XVI.10.25 (A.D 435). Omawiane passusy (a1): Krótkie zapiski, 22; Patria, II.21; 

Suda, mu-122 oraz Michał Glykas, IV, s. 492. 
145 Marcellin Komes, VIII indictione, consulatu Anthemii et Florentii, tj. 1 IX 514-31 VIII 515, s. 38. 
146 Jan z Nikiu, LXXXIX.85. 
147 Omawiane passusy (a4): Jan Malalas, XVI.16; Jan z Nikiu, LXXXIX.76-77, 84-87. 
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I.4. Monofizyci, hospicja i ulotność cesarskiego patronatu. Funkcjonowanie syryjskich 

wspólnot zakonnych przy dzielnicy św. Mamasa (ok. 536-579 r.) 

 

Za czasów panowania Justyniana I (527-565) tereny położone naprzeciw Konstantynopola – tj. 

Syki, stały się obszarem działań monofizyckich zakonników (pochodzących głównie  

z Syrii). Dużą rolę odgrywała tutaj protekcja, jaką zwolenników tej doktryny obdarzyła 

cesarzowa Teodora. Jeszcze przed lutym 536 r. władczyni podarowała mnichowi o imieniu 

Z’ura dużą willę w ‘Sykai’, gdzie przebywał wraz ze swoimi uczniami148. Dla nas jednak dużo 

bardziej istotna jest wspólnota, której początki należy łączyć z przybyłym do Miasta około 

536/537 r. innym świętym ojcem zwanym – Mare. Ten odrzuciwszy pomoc Teodory, po 

spędzeniu jakiegoś czasu na terenach cmentarnych w ‘Sykai’, zakupił od pewnego cesarskiego 

szambelana nieodległą willę za pięć funtów złota. Jak wskazuje Jan z Efezu miejsce to 

zlokalizowane było nad „domem” św. Mamasa149. Jakkolwiek nie interpretować pojawiającego 

się tu słowa „dom”, obszar ten należałoby lokalizować, jeśli nie w samej dzielnicy, to  

w najbliższej jej okolicach (najpewniej na północ od owego „domu”, którym mogłaby tu być 

zarówno willa, jak i świątynia150). Na początku lat 40. VI wieku do Konstantynopola przybył 

Jan z Efezu, który otrzymał od szambelana i patrycjusza Kallinikosa tereny najwyraźniej 

sąsiadujące z willą, jaką zakupił ojciec Mare. Jan dokonał renowacji znajdujących się tam 

budynków (zapewne również willi), zbudował kościół oraz trzy cysterny, po czym urządził  

w tym miejscu klasztor, który wyposażył w potrzebne meble i książki. Sam Mare stał się 

pierwszym członkiem nowo stworzonej przez Jana wspólnoty, która podobnie jak ta kierowana 

przez Z’urę zajmowała się obcymi przybyszami oraz biednymi i potrzebującymi.  

W czasie tzw. dżumy Justyniana (541-542 r.) Mare ostrzeżony przez Boga o swej 

bliskiej śmierci, wysłał do cesarskiego pałacu po budowniczych i materiały, aby mógł wznieść 

grobowiec dla obcych i samego siebie. Powstały wtedy w tym miejscu dwa duże „domy” 

(najpewniej ksenodocheia151), grobowce dla obcych, portyki oraz kaplica pod wezwaniem 

męczenników. Podobnie jak za życia, tak również i po śmierci Mare cieszył się dużym 

szacunkiem członków cesarskiego dworu, którzy wraz z orszakiem senatorów i biskupów  

w uroczystej procesji wzięli udział w jego pogrzebie. W ufundowanym przez świętego ojca 

grobowcu obcych, pochowano przez lata wielu świętych mężów ze Wschodu, którzy wsławili 

się nie tylko pracą na rzecz ubogich, ale i wysokimi godnościami na dworze cesarskim. Spokój 

 
148 Jan z Efezu, Żywoty, 2. 
149 Bardziej ogólne określenia mówią, że wspólnota ta zlokalizowana była w/przy św. Mamasie („at the holy Mar 

Mama”/„by the holy Mar Mama”), zob. Jan z Efezu, Żywoty, 21, 37(36), 51. 
150 W tłumaczeniu łacińskim termin ten został oddany jako „ecclesia”. Zob. Douwen van, Land 1889. 
151 Destephen 2008, s. 507. 
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wspólnoty klasztoru Syryjczyków przy dzielnicy św. Mamasa, wciąż odnawianego152  

i nieszczędzącego trudu na rzecz obcych przybyszów, został zmącony już za panowania Justyna 

II (565-578) w 571 r. Wtedy to klasztor został zajęty przez zwolenników chalcedońskiego 

wyznania wiary, a Jan z Efezu wygnany. W klasztorze pozostali jedynie mnisi, którzy 

zaakceptowali kompromis zaproponowany przez Jana III (patriarcha Konstantynopola w latach 

565-577). Ostateczny koniec syryjskiego konwentu nastąpił w 579 r., kiedy to Jan z Efezu 

został zmuszony przez Eutychiusza (patriarchę Konstantynopola w latach 552-565, 577-582) 

do zrzeczenia się terenów przy dzielnicy św. Mamasa wraz ze wszystkimi dobrami klasztoru153. 

 

 

I.5. Ikonoklazm, tortury i o jedno wesele za dużo. Funkcjonowanie dzielnicy św. Mamasa 

za czasów dynastii izauryjskiej i Niceforów (715/717-813 r.) 

 

Kolejny raz dzielnica św. Mamasa wspominana jest w kontekście rewolty, jaką żołnierze  

z temu ‘Opsikion’ wszczęli przeciwko Anastazjuszowi II (713-715) w 715 r. Zbuntowana armia 

obwołała nowym władcą Teodozjusza III (715-717) i zebrawszy dużą liczbę statków 

handlowych przybyła do Chryzopola (ob. Üsküdar), chcąc zdobyć stolicę. Flota miejska 

broniąca Konstantynopola stacjonowała w porcie św. Mamasa. Jak wskazuje Teofanes 

Wyznawca siły te walczyły ze sobą dzień w dzień przez sześć miesięcy. Po tym jednak czasie 

flota miejska przesunęła się do portu Neorion (ob. Bahçekapı Mahallesi) na Złotym Rogu, 

umożliwiając tym samym przedostanie się sił buntowników na europejski brzeg Bosforu. Po 

okupowaniu terenów wschodniej Tracji armia Teodozjusza III zdobyła Konstantynopol, 

dostając się do Miasta przez jedną z bram w okolicy Blachern (ob. Ayvansaray)154. 

Po usunięciu z tronu Teodozjusza III w Bizancjum zaczęła panować dynastia 

izauryjska, zwana też syryjską (717-802). Trudno jednoznacznie wskazać czy dzielnica św. 

Mamasa cieszyła się wtedy większą popularnością niż w poprzednim okresie. Jednak 

zachowany materiał pozwala nam umiejscowić tam sporo istotnych wydarzeń z czasów 

Konstantyna V oraz Konstantyna VI i jego matki Ireny. We wrześniu 743 r. Konstantyn V (741-

775) przybył do Konstantynopola, gdzie władzę udało się przejąć Artavazdowi (cesarz-

uzurpator w latach 741-743). Po pokazaniu się ludności stolicy przy murach Miasta, 

przemierzając drogę od bramy Charyzjusza (ob. Edirnekapı) do Złotej Bramy (ob. Altınkapı), 

 
152 Zob. np. o renowacji kaplicy męczenników: Jan z Efezu, Żywoty, 40. 
153 Omawiane passusy (a5): Jan z Efezu, Żywoty, 21, 37(36), 40, 46, 51; Jan z Efezu, HE, II.41. Zob. też Destephen 

2008, s. 494-519, zwł. s. 504-507; Hatlie 2007, s. 133-171, zwł. s. 143-150. 
154 Omawiany passus (a6): Teofanes Wyznawca, AM 6207. 
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cesarz założył obóz w dzielnicy św. Mamasa. Tam też stacjonowała wierna mu flota z temu 

Kibyrraiotów, która niedługo później zwyciężyła w starciu z siłami wysłanymi do dzielnicy 

przez Artavazda155. Rezydencja cesarska przy dzielnicy św. Mamasa była najwyraźniej 

częstym miejscem przebywania Konstantyna V. Najprawdopodobniej to właśnie on156 

przeniósł tam trzy z dwunastu posągów syren (zwanych pozłacanymi końmi morskimi), które 

znajdowały się pierwotnie na Forum Konstantyna (ob. Çemberlitaş). Zapewne, podobnie jak  

w przypadku podobnych działań Marcjana, rzeźby te miały przyozdobić tereny nadmorskiej 

dzielnicy157. 

Władca ten zapisał się w bizantyńskiej historiografii także jako wielki prześladowca 

ikonofilów. Pewien mnich znany jako Andrzej Kalybita, spędzający swój pobożny żywot na 

Blachernach, z powodu ikonoklazmu Konstantyna miał zarzucać mu bezbożność i nazywać go 

drugim Walensem158 i drugim Julianem159. Jak przekazuje Teofanes Wyznawca, w obliczu tych 

obelg (ok. 760/761 r.), cesarz ubiczował owego mnicha na śmierć na hipodromie św. Mamasa, 

po czym kazał wrzucić go do wód Bosforu. Na szczęście jednak siostry zakonnika wykradły 

jego ciało i pochowały w emporium Leukadiosa160. Kolejnym świętym mężem, który miał 

zostać ofiarą okrucieństwa Konstantyna V, był św. Andrzej z Krety, od miejsca swego 

pochówku znany z przydomka ‘en Krisei’/in Crisi. Ów święty mąż, gdy tylko dowiedział się  

o prześladowaniach ikonofilów, jakich dopuszczał się cesarz, przybył do Konstantynopola (ok. 

766/767 r.). Cesarz miał przebywać wtedy w pałacach św. Mamasa – „otoczony zarówno 

wielkim przepychem scenerii, jak i wielką czcią tamtejszej gwardii pochlebców”161. Andrzej 

przestąpiwszy progi cesarskiej rezydencji ujrzał przerażający obraz tortur, jakich dopuszczał 

się Konstantyn na wyznawcach świętych ikon. Po wdaniu się w krótką dysputę teologiczną, 

Andrzej został poddany licznym torturom i wtrącony do więzienia. Jednak ku niezadowoleniu 

cesarza środki te nie doprowadziły do wyrzeczenia się przez niego kultu obrazów. Cesarz miał 

nie pozostawić złudzeń mieszkańcom Miasta co do swoich religijnych przekonań, nakazując 

publiczne przeciągnięcie świętego męża po ulicach stolicy. Prócz rozlicznych ran jakie już 

otrzymał Andrzej, na Forum Bovis (ob. Aksaray) odcięto mu jeszcze stopę, po czym ostatecznie 

 
155 Omawiany passus (a8): Teofanes Wyznawca, AM 6235. 
156 Jak wskazuje Berger ewentualnie może być tu brany pod uwagę jeszcze Konstantyn VI, zob. Berger 1988,  

s. 304. 
157 Omawiane passusy (a7): Krótkie zapiski, 15; Patria, II.100. 
158 Ów cesarz Wschodu w latach 364 to 378, był bowiem arianinem. 
159 Mowa tutaj o Julianie (samodzielnym auguście w latach 361-363), który zasłynął ze swojej apostazji. 
160 Zob. Janin 1964, s. 500-501; Janin 1975, s. 95, 425. Omawiany passus (a9): Teofanes Wyznawca, AM 6253. 
161 Symeon Metafrastes, ‘Passio’ Andrzeja ‘in Krisei’ [BHG 112], 7. 
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„jego czcigodne szczątki porzucono na miejscu zbrodniarzy o nazwie Krisis” 162 (najpewniej  

w okolicy ob. Koca Mustafa Paşa Camii163). 

Dzielnica św. Mamasa pojawia się w źródłach jeszcze raz za panowania Konstantyna 

V, w ramach opisu wyjątkowych zdarzeń pogodowych, jakie miały miejsce w lutym 764 r. 

Wtedy to bowiem lód pokrywający dużą część brzegów Morza Czarnego rozpadł się na liczne 

bryły, które wypełniły całe wybrzeża Propontydy. To niezwykłe zjawisko cieszyło się dużym 

zaciekawieniem mieszkańców Konstantynopola, którzy mieli swobodnie przechodzić po lodzie 

„jak po suchym lądzie z Sofianai (ob. Çengelköy) do Miasta i z Chryzopola do dzielnicy św. 

Mamasa i Galaty164 (ob. Beyoğlu)” (ryc. 17). Mimo jednak radości, jaką owe zjawisko 

przysporzyło zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom, bryły lodu okazały się bardzo 

niebezpieczne. Jeden odłamek zniszczył bowiem nabrzeże akropolu, a inny z kolei uderzył  

w mury miejskie z taką siłą, że w wielu domach odczuwano wstrząsy. Niektóre bryły otaczające 

Konstantynopol miały swoją wysokością przewyższać same mury Teodozjusza, co 

powodowało u mieszkańców niemałą trwogę165. 

Kolejnym władcą z dynastii izauryjskiej, którego działalność w dzielnicy św. Mamasa 

znalazła odzwierciedlenie w źródłach jest Konstantyn VI (780-797). Pierwsza interesująca nas 

wzmianka mówi o trzęsieniu ziemi z 9 lutego 790 r., kiedy to jak przekazuje Teofanes 

Wyznawca, nikt w okolicy Konstantynopola nie odważył się spać wewnątrz budynków  

i wszyscy szukali bezpiecznego schronienia. Konstantyn opuścił wtedy Miasto udając się wraz 

z matką Ireną (samodzielna cesarzowa w latach 797-802) do dzielnicy św. Mamasa. Mimo, iż 

Konstantyn osiągnął pełnoletniość, jego matka wciąż pozostawała regentką i wcale nie 

zamierzała zrzekać się władzy. Staurakios – urzędnik i zaufany człowiek cesarzowej, uznał 

chwilowe przenosiny cesarskiego dworu za doskonałą okazję do usunięcia zwolenników 

Konstantyna, jak i poskromienia jego zapędów do uzyskania niezależności. Wykorzystując 

więc sytuację Irena zatrzymała najważniejszych ludzi z otoczenia cesarza, biczując ich, 

zmuszając do przyjęcia mniszej tonsury i doprowadzając do ich wygnania. Cesarzowa dokonała 

również aresztowania samego Konstantyna, który trzymany w zamknięciu przez jakiś czas, 

 
162 Synaksarion Konstantynopola, 19 października, 7. 
163 Zob. Janin 1969: 28-31, 278. Omawiane passusy (a11): Passio Andrzeja ‘in Krisei’ [BHG 111], 6, 14; 

Synaksarion Konstantynopola, 19 października, 7; 20 października, (Cb); Symeon Metafrastes, Passio Andrzeja 

‘in Krisei’ [BHG 112], 7. 
164 Teofanes Wyznawca, AM 6255. 
165 Omawiane passusy (a10): Teofanes Wyznawca, AM 6255; Jerzy Mnich, 34; Kronika Logotety, 122.11; 

Teodozjusz Melitenos, s. 129; Leon Gramatyk, s. 187; Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 486.1. 



 36 

miał być przez nią biczowany i obrzucany licznymi obelgami. Ostatecznie sukces Ireny był 

tylko chwilowy, co jednak nie zakończyło jej prób odebrania władzy synowi166.  

W 792 r. po wstydliwej klęsce Konstantyna VI w bitwie pod ‘Markellai’ (ob. Markeli  

w pobliżu Karnobat w Bułgarii) z bułgarskim chanem Kardamem, zebrane w stolicy wojska 

zamierzały obwołać cesarzem Nicefora – wnuka Konstantyna V. „Dowiedziawszy się o tym, 

[cesarz] rozpędził [wojska] i uwięził wszystkich synów swojego dziadka Konstantyna  

w [dzielnicy] świętego Mamasa.167” Tam też oślepił Nicefora, a pozostałych czterech jego braci 

pozbawił języka, uniemożliwiając im tym samym objęcie władzy. Jego matka wraz ze 

Saurakiosem ponownie wykorzystali tutaj sytuację nakłaniając cesarza, aby oślepił także 

Aleksego Mosele (dowódcę wojsk temu ‘Armeniakon’), który miał również zaliczać się do 

buntowników i stanowić zagrożenie dla jego władzy. Ten ostatni czyn Konstantyna VI 

doprowadził do buntu wojsk z temu ‘Armeniakon’, który jednak udało się władcy stłumić  

i przykładnie ukarać jego przywódców168. 

Irena miała być również przyczyną nieszczęśliwego małżeństwa swego syna z Marią  

z Paflagonii, wybraną bodaj przez samą cesarzową. W 795 r. Konstantyn VI zmusił swą żonę 

do przyjęcia ślubów zakonnych, a następnie zaręczył się z damą dworu o imieniu Teodota, 

którą koronował. Patriarcha Tarazjusz pod naciskami cesarza nie potępił chęci ponownego 

zawarcia przez niego związku małżeńskiego, jednak sam nie brał udziału w uroczystościach. 

Cesarz miał świętować swój ślub w pałacu św. Mamasa przez 40, czy też 4 (jak podaje Jerzy 

Kedrenos169) dni. Wydarzenie to wywołało ogromne oburzenie w łonie Kościoła  

i doprowadziło ostatecznie do tzw. schizmy mojchiańskiej (od gr. ‘moichos’ – cudzołożnik). 

Wtedy to bowiem od patriarchy odcięła się część duchowieństwa na czele z krewnymi 

poślubionej Teodote – Platonem z klasztoru ‘Sakkudion’ i Teodorem Studytą. Surowo 

potępiony został również kapłan Józef (ekonom Hagii Sofii), który udzielił ślubu cesarskiej 

parze. Niechętni nowemu związkowi cesarza duchowni podlegali różnorakim naciskom ze 

strony Konstantyna VI, które jednak łagodziła Irena – jak zwykle wspierając i udzielając 

pomocy wszystkim wrogom syna170. 

Ostatni akt rywalizacji pomiędzy cesarzową a jej synem rozpoczął się od wydarzeń  

z 17 lipca 797 r. Wtedy to bowiem Konstantyn VI powrócił z zawodów hipicznych do dzielnicy 

 
166 Omawiany passus (a12): Teofanes Wyznawca, AM 6282. 
167 Kronika Logotety, 122.11. 
168 Omawiane passusy (a13): Teofanes Wyznawca, AM 6284; Kronika Logotety, 124.17; Teodozjusz Melitenos,  

s. 136-137; Leon Gramatyk, s. 198; Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 492.1-3. 
169 Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 492.4. 
170 Omawiane passusy (a13): Teofanes Wyznawca, AM 6288; Kronika Logotety, 124.18; Teodozjusz Melitenos,  

s. 137; Leon Gramatyk, s. 198-199; Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 492.4. 
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św. Mamasa, a wraz za nim na drugą stronę przeprawili się lojalni Irenie członkowie gwardii  

z rozkazem schwytania cesarza. Władca dowiedziawszy się o zagrożeniu pośpiesznie wsiadł 

na okręt i popłynął do ‘Pylai’ (ob. Yalova), gdzie znalazł schronienie wśród żołnierzy z temu 

‘Anatolikon’. Jednak również i tam sięgały wpływy potężnej cesarzowej. Konstantyn VI został 

zdradzony i pojmany, po czym przetransportowano go do Konstantynopola. Tam w porfirowej 

komnacie cesarskiego pałacu, w której przyszedł na świat, cesarzowa Irena oślepiła syna, 

przejmując tym samym władzę nad państwem171. 

Za czasów Nicefora I (802-811), któremu udało się dokonać detronizacji Ireny, 

dzielnica św. Mamasa najwyraźniej wciąż spełniała podobne funkcje, jak za czasów panowania 

dynastii izauryjskiej. Mimo upływu czasu wciąż nie cichły kontrowersje związane ze schizmą 

mojchiańską. Środowisku reprezentowanemu przez Teodora Studytę i jego wuja Platona, 

ciężko było pogodzić się z wieloma decyzjami podejmowanymi przez Nicefora I. Po śmierci 

patriarchy Tarazjusza w 806 r., jego następcą wybrany został Nicefor. Ów świecki stronnik 

cesarza na prośbę władcy, jeszcze w tym samym roku doprowadził do rehabilitacji kapłana 

Józefa, który udzielił ślubu Konstantynowi V i Teodocie. Konflikt narastał aż do przełomu 

808/809 r., kiedy w końcu cesarz nakazał aresztować kłopotliwych z punktu widzenia polityki 

państwa mnichów z klasztoru ‘Stoudios’ (ob. İmrahor Camii)172. Decyzją synodu ze stycznia 

809 r. Teodor, jego wuj Platon oraz brat Teodora – Józef, zostali obłożeni ekskomuniką. Po 

areszcie w dzielnicy św. Mamasa, zostali wygnani z Miasta na Wyspy Książęce (ob. Kızıl 

Adalar). Banicja ta została zniesionia dopiero w 811 r. za sprawą cesarza Michała I (811-

813)173. 

W marcu 809 r. bułgarski chan Krum zadał bizantyńskiej armii ogromny cios zajmując 

Serdykę (tereny ob. Sofii) oraz zabierając ogromne ilości złota, jakie miały być przeznaczone 

na żołd dla armii Nicefora I. Doprowadziło to do wielkiego niezadowolenia żołnierzy, którzy 

byli o krok od wszczęcia otwartego buntu. Początkowe próby uspokojenia nastrojów w armii 

nie odniosły pożądanych skutków, stąd też cesarz, nie widząc innej drogi podjął decyzję  

o odwrocie, posługując się tu jednak okrutnym fortelem. Omamiwszy dowódców licznymi 

prezentami, uroczyście obiecał wszystkim żołnierzom pod przysięgą, że po powrocie do 

Konstantynopola zarówno im, jak i ich dzieciom niczego nie zabraknie. W samej zaś stolicy 

Nicefor I, cały czas udając, że zamierza wypłacić armii obiecany żołd, podstępnie ukarał 

 
171 Omawiany passus (a14): Teofanes Wyznawca, AM 6289. 
172 Zob. Janin 1969, s. 430-440. 
173 Omawiane passusy (a15): Teodor Studyta, List 48; Mowa XI.39; List 269. Por. też Teofanes Wyznawca, AM 

6301. 
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większość buntowników w dzielnicy św. Mamasa wymierzając im chłostę, dokonując 

mniszych postrzyżyn i zsyłając na wygnanie. Resztę wojsk cesarz przeprawił do Chryzopola. 

Żołnierze z powodu nieszczęść, jakie ich spotkały mieli nazwać wody Bosforu174 

„rzeką ognia”175. 

 

 

I.6. Barbarzyńskie rytuały, zasadzka i uprowadzenie smoka. Oblężenie Miasta przez 

bułgarskiego chana Kruma i destrukcja dzielnicy św. Mamasa (813 r.) 

 

Po klęsce w bitwie pod Wersinikią (22 czerwca 813 r.) Michał I abdykował, a wciąż 

przynoszący zgubę Bizantyńczykom bułgarski chan Krum ruszył na Konstantynopol, 

rozpoczynając oblężenie Miasta. Mimo jednak totalnego postrachu, jaki Bułgarzy siali na 

przedmieściach, miejskie mury stanowiły skuteczną barierę dla wojsk Kruma. W ich pokonaniu 

nie pomogły mu też rytuały, które według zwyczaju odprawiał przed Złotą Bramą. Z tego też 

powodu chan przystąpił w końcu do rozmów pokojowych z Leonem V (813-820). Nowy 

władca Bizancjum chciał jednak wykorzystać tę sytuację, planując zasadzkę na Kruma i jego 

ludzi. Gdy ta się nie powiodła, następnego dnia rozwścieczony chan nakazał doszczętnie spalić 

całą okolicę. Najbardziej szczegółowy opis palenia i plądrowania przedmieść stolicy, jaki 

przedstawił Scriptor incertus de Leone Armenio, rozpoczyna się od zniszczeń dokonanych po 

drugiej stronie Miasta (tj. na terenach ob. Beyoğlu). Wojska Kruma miały podłożyć tam ogień 

pod wszystkie wielkie kościoły, odnowione na polecenie wcześniejszych władców – Ireny, 

Nicefora I oraz Michała I. Spłonęły wtedy również klasztory, pałace, liczne domy  

i przedmieścia.  

Jak wskazuje między innymi „Kronika Logotety” bułgarski chan wysłał do dzielnicy 

św. Mamasa konnicę, która podpaliła tamtejsze pałace oraz dwie sypialnie. Zniszczono tam 

kolumny, jak również wywieziono stamtąd wiele przepięknych spiżowych i marmurowych 

przedmiotów. Szczególną uwagę autorzy przykładają tutaj do spiżowych wizerunków zwierząt 

(tj. lwa z hipodromu, niedźwiedzia oraz smoka z fontanny176), które Krum miał załadować na 

wozy i zabrać ze sobą do Bułgarii177. Scriptor incertus de Leone Armenio przekazuje jeszcze, 

że wymordowano tam wszystkich jeńców i zwierzęta. O ile zwierzęta znajdujące się  

 
174 Dosł. mieli tak nazwać samą przeprawę (πέραμα) nad brzegami Bosforu. 
175 Omawiany passus (a16): Teofanes Wyznawca, AM 6301. 
176 W tłumaczeniu przekazu „Kroniki Logotety”, Wahlgren, najwyraźniej chcąc połączyć opis tych wydarzeń  

z wcześniejszymi danymi o posągu smoka na moście w dzielnicy św. Mamasa, oddaje pojawiające się tu słowo 

ὑδρεῖον jako „aqueduct”. W innych passusach owego źródła akwedukty określane są konsekwentnie terminem 

ἀγωγός (por. np. 92.5, 105.8, 116.5). Zob. Wahlgren 2019, s. 160. 
177 Zob. Рашев 1997, s. 49-53. 
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w dzielnicy św. Mamasa mogły być wykorzystywane do licznych uroczystości 

organizowanych na tamtejszym hipodromie, to ciężko jasno określić, co robili tam owi jeńcy 

(gr. ‘aichmalosiai’). Najłatwiej byłoby założyć, iż w państwie prowadzącym wojny na tak wielu 

frontach, nie trudno było o jeńców wojennych, a jak pokazują wcześniejsze źródła, dzielnica 

św. Mamasa była nierzadko wykorzystywana jako miejsce odosobnienia dla wrogów 

cesarstwa. Co istotne z perspektywy rekonstrukcji charakteru pobliskich terenów, po 

splądrowaniu dzielnicy Bułgarzy mieli przejść wzdłuż całego wybrzeża Bosforu, zgarniając 

wiele zdobyczy ze znajdujących się tam emporiów handlowych. Po złupieniu przedmieść 

stolicy Krum udał się na dalej zachód, gdzie później sukcesywnie oblegał Adrianopol (ob. 

Edirne)178. 

 

 

I.7. Konie, wino i śmierć. Rola dzielnicy św. Mamasa za czasów dynastii amoryjskiej 

(820/831-867 r.) 

 

Tereny dzielnicy, jak i znajdująca się tam cesarska rezydencja musiały zostać dość szybko 

doprowadzone do reprezentacyjnego stanu. Niecałe 20 lat później obszar ten był bowiem 

jednym z miejsc, w których Teofil (829-842) świętował swój triumfalny powrót do Miasta  

z kampanii przeciwko Arabom. W 831 r. oficjalne uroczystości rozpoczęły się w Hierii (ob. 

Fenerbahçe), gdzie władcę powitała żona oraz najważniejsi dostojnicy dworu wraz z senatem 

(ryc. 5, 17). W tamtejszym pałacu cesarz spędził siedem dni, po których wraz ze wszystkimi 

dygnitarzami odpłynął stamtąd do dzielnicy św. Mamasa. Jak przekazuje Konstantyn 

Porfirogeneta, Teofil spędził tam wraz z senatem trzy dni. Następnie cesarz przepłynął na drugi 

brzeg do Blachern, skąd docierając konno do Złotej Bramy oficjalnie przekroczył mury Miasta. 

Analizując treść omawianego wyżej przekazu należy wskazać, iż ok. 831 r. rezydencja  

w dzielnicy św. Mamasa musiała być atrakcyjnym ośrodkiem, zapewniającym cesarzowi i jego 

licznym gościom godne warunki pobytu. Ciężko powiedzieć, czy wybór tego miejsca 

powodowany był osobistymi sympatiami cesarza do tych terenów, ceremonialnym zwyczajem, 

czy też innymi nieznanymi nam przyczynami. Jednak najwyraźniej wybór ten był bardziej 

atrakcyjny niż pozostanie w pałacu w Hierii przez kolejne trzy dni179. 

Osobą, która jest najbardziej kojarzona z dzielnicą św. Mamasa w źródłach pisanych 

jest bez wątpienia syn Teofila – Michał III (842-867). Należy jednak zaznaczyć, że zachowane 

 
178 Omawiane passusy (a17): Teofanes Wyznawca, AM 6305; Scriptor incertus, s. 342-345; Kronika Logotety, 

128.2; 131.9; Teodozjusz Melitenos, s. 143, 161; Leon Gramatyk, s. 207-208, 231; Pseudo-Symeon, LeoV.8-9. 
179 Omawiany passus (a18): Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, C, s. 146. 



 40 

źródła przedstawiają zniekształcony obraz panowania tego władcy, będący wynikiem polityki 

jego następców z kolejnej dynastii. Historiografia macedońska (która nadała Michałowi 

przydomek ‘methystes’ – Pijak), konsekwentnie przedstawiała bowiem ostatniego z dynastii 

amoryjskiej w najgorszym możliwym świetle, a jego zabójcę i następcę – Bazylego I (867-

886), jako cesarza niemal idealnego. Obraz wiecznie pijanego, szalonego i zupełnie 

nieodpowiedzialnego władcy, nie współgra jednak dobrze z sukcesywną polityką cesarstwa 

prowadzoną za jego panowania. W tym bowiem czasie Bizancjum skutecznie broniąc swych 

granic na wielu frontach, jak i dbając o rozwój wewnętrzny, rozszerzyło też swoje polityczne  

i kulturowe wpływy na tereny Bułgarii i Rusi, włączonych w obręb szeroko pojętej 

Christianitas180. 

Wiele przekazów rysuje obraz Michała III nieustannie uczestniczącego w wyścigach na 

hipodromie w Mieście181, jak i przede wszystkim w dzielnicy św. Mamasa, co zostało nawet 

uwiecznione w XII-wiecznym manuskrypcie kroniki Jana Skylitzesa182 (ryc. 21). Cesarz 

osobiście prowadząc rydwan miał zupełnie nie zważać ani na los postronnych ludzi, ani co 

ważniejsze na dobro samego państwa. Józef Genesios przytacza na przykład, że pewnego razu, 

gdy rydwan władcy się przewrócił, prawie zabijając przy tym powożącego wraz z nim 

niejakiego Konstantyna, Michał w ogóle nie przejął się jego losem. Uznał go jedynie za 

żałosnego, gdyż przeszkodził mu w zwyciężeniu w zawodach183. Dla rozrywki cesarza  

w wyścigach tych musieli brać udział najważniejsi urzędnicy państwowi. „Kontynuacja 

Teofanesa” przekazuje, że innym razem, gdy wszyscy najważniejsi dygnitarze stali już wraz  

z cesarzem w blokach startowych, nadeszła wieść o ataku arabskiego emira Amera (tj. Umara 

al-Aqta), siejącego spustoszenie w Bitynii. Michał III miał wtedy okrutnie zbesztać posłańca 

za jego bezczelność, bowiem zakłócił on przebieg zawodów. Jak miał stwierdzić sam cesarz, 

jedyną istotną dla niego sprawą było osiągniecie jak najlepszych wyników w powożeniu 

rydwanem. Epizodem, który zapisał się na kartach wielu bizantyńskich kronik, było bardzo 

podobne, choć jeszcze bardziej kuriozalne wydarzenie. W trakcie przygotowań do innych 

zawodów na hipodromie św. Mamasa, pojawił się sygnał z latarni na terenie Wielkiego Pałacu, 

obwieszczający najazd Saracenów. Owa latarnia była ostatnim ogniwem w wyrafinowanym 

systemie sygnałów świetlnych, zapalanych od twierdzy w pobliżu Tarsu, przez wiele punktów 

rozmieszczonych w całej Anatolii, aż do terenów cesarskiego pałacu w Konstantynopolu184. 

 
180 Zob. więcej o panowaniu tego cesarza w: Hollingsworth, Cutler 1991, s. 1364; Kislinger 1987, s. 389-400. 
181 Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.21. 
182 Zob. Cod. Vitr. 26-2, f. 77vo. 
183 Józef Genesios, IV.19. 
184 Zob. szczegółową analizę tego systemu w: Pattenden 1983, s. 258-299. 
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Michał III widząc ten sygnał miał wpaść w ogromny smutek i rozżalenie. Jednak, według 

zachowanych przekazów, nie było to spowodowane troską o państwo, ale tym, że mieszkańcy 

widząc ów znak mogą się przestraszyć i nie przybędą do hipodromu, aby podziwiać go  

w wyścigach. Cesarz postanowił, że taka sytuacja już nigdy nie może się powtórzyć, stąd też 

miał podobno zadecydować wtedy o natychmiastowej likwidacji tego systemu 

sygnalizacyjnego. Jak widać, przynamniej w świetle późniejszej historiografii, dla Michała III 

nie było nic ważniejszego niż wyścigi rydwanów, na które (prócz innych bezbożnych spektakli) 

wydawał ponoć niebotyczne sumy przeznaczone na żołd dla armii185. 

Podobnie jak za czasów innych władców, również w trakcie panowania Michała III 

odbywała się stała walka o pozycję i cesarskie względy. Jako przykład tego typu zakulisowych 

rywalizacji można tutaj podać los jednego z szambelanów cesarza o imieniu Damian. Jak 

opisuje między innymi „Kronika Logotety”, ok. 865 r. ów słowiański dostojnik miał nie oddać 

w wystarczającym stopniu czci cezarowi Bardasowi, podczas jego przejścia przez tereny 

Wielkiego Pałacu. Stało się to pretekstem do pozbycia się z cesarskiego dworu tego 

wpływowego urzędnika. Bardas bowiem, gdy tylko znalazł do tego sposobność miał poskarżyć 

się Michałowi III na brak szacunku dla cesarskiej godności, jakim odznaczał się Damian. 

Cesarz wysłuchawszy zażaleń swego zaufanego ministra i wuja, rozkazał, aby słowiańskiego 

szambelana zaprowadzono pod strażą do emporium w dzielnicy św. Mamasa i zmuszono do 

przyjęcia mniszej tonsury. Działania cezara Bardasa nieoczekiwanie jednak obróciły się 

przeciwko niemu. Jeszcze bowiem tego samego dnia na miejsce wygnanego Damiana cesarz 

wybrał Bazylego I, co ostatecznie doprowadziło do zamordowania Bardasa i wywyższenia 

Bazylego do rangi współcesarza186. Sam Damian według patriografów miał być z kolei 

eponimem klasztoru położonego na północ od dzielnicy św. Mamasa187. 

Według przekazu Józefa Genesiosa mianowanie Bazylego do rangi współcesarza  

(26 maja 866 r.), również nie obyło się bez szalonych ekscesów Michała III. Cesarz 

przebywając w pałacach św. Mamasa obmyślił pewien plan, w który wtajemniczył tylko dwóch 

swoich zaufanych ludzi. Po powrocie do Miasta, o poranku przed uroczystością koronacji 

Bazylego, Michał miał zamknąć go w pokoju i nakazać owym dwóm ludziom, aby go rozebrali 

i rozciągnęli za ręce. Następnie cesarz ponoć wymierzył Bazylemu 30 batów, które miały 

 
185 Omawiane passusy (a19): Józef Genesios, IV.19; Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, C, s. 132; 

Kontynuacja Teofanesa, IV.35-36; Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.21; Pseudo-Symeon, 

Mich.et.Theod.46; Jan Skylitzes, Mich3.18-19; Jerzy Kedrenos, (wyd. I. Bekker), s. 173-176; Jan Zonaras, 

XVI.5.3-6; Michał Glykas, IV, s. 542-543. 
186 Omawiane passusy (a20): Kronika Logotety, 131.31; Teodozjusz Melitenos, s. 169; Leon Gramatyk, s. 241-

242; Pseudo-Symeon, Mich.et.Theod.39. 
187 Patria, III.161. Zob. też Janin 1964, s. 470; Janin 1969, s. 84; Berger 1988, s. 704; Külzer 2008, s. 320. 
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przypominać mu, aby ten zawsze przejawiał wobec niego serdeczną postawę. Po tych 

wydarzeniach obaj udali się do Hagii Sofii, by uroczyście, w obliczu całego dworu założyć na 

głowę Bazylego cesarski diadem188. 

Na wyniesienie do godności cesarskiej po śmierci cezara Bardasa (21 kwietnia 866 r.) 

liczył między innymi jego zięć – Symbatios Armeńczyk. Michał III mianował go jednak 

jedynie strategiem temu ‘Trakesion’, cesarski diadem ofiarowując Bazylemu I. To ostatnie 

wydarzenie stało się przyczyną wzniecenia przez Symbatiosa, wraz z dowódcą temu ‘Opsikion’ 

– Jerzym Peganesem buntu, który rozpoczął się latem 866 r189. Początkowo buntownikom udało 

się poczynić wiele szkód na ziemiach cesarstwa, paląc i łupiąc wiele gospodarstw  

i portów, położonych na drogach do stolicy. Rebelia straciła jednak swój impet zimą 866/867 

r. Jako pierwszy schwytany został Peganes, który po sprowadzeniu do Konstantynopola został 

oślepiony (oraz według „Żywotu Bazylego” pozbawiony nosa190), a następnie posadzony  

w jednym z najbardziej publicznych miejsc stolicy – przy Milionie (ob. Milyon taşı), aby tam 

żebrał (ryc. 31). W miesiąc później złapano samego Symbatiosa, którego na rozkaz Michała III 

przyprowadzono wraz z Peganesem do pałacu św. Mamasa. Tam też po obrzuceniu 

buntowników licznymi obelgami i obiciu ich rzemieniami, Symbatiosa również oślepiono 

(według niektórych źródeł tylko na jedno oko191) i odcięto mu prawą rękę. Głównego 

buntownika również nie ominęło publiczne upokorzenie. Po wymienionym wyżej okaleczeniu 

posadzony został bowiem niedaleko miejsca, gdzie żebrał Peganes, w okolicy zwanej ‘ta 

Lausou’192. 

Wedle narracji zebranych źródeł baty, które otrzymał Bazyli przed wywyższeniem do 

roli współcesarza nie były ostatnim upokorzeniem, jakie spotkało go ze strony Michała III. Po 

jednym z wielu wyścigów na hipodromie św. Mamasa, pewien patrycjusz o imieniu 

Bazyliskianos tak bardzo wychwalał umiejętności powożenia cesarza, iż ten postanowił nagle 

również mianować go cesarzem, tak samo jak niegdyś Bazylego. Władca miał nawet ściągnąć 

wtedy z siebie cesarskie insygnia i przekazać je owemu patrycjuszowi. Autorzy zależni od 

„Kontynuacji Teofanesa”, stwierdzają ponadto, że odbyło się to również obecności senatu, 

wobec którego Michał jakoby oficjalnie przedstawił nowego współcesarza. Ponoć miał wyznać 

wtedy przy wszystkich dygnitarzach, że już dawno powinien właśnie Bazyliskianosa mianować 

 
188 Omawiany passus (a21): Józef Genesios, IV.27. 
189 Zob. więcej o tym buncie w: Dapergolas 1994, s. 13-25 za Jan Skylitzes, (tłum. Wortley), s. 129, przyp. 38. 
190 Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.19. 
191 Kronika Logotety, 131.43; Teodozjusz Melitenos, s. 173; Leon Gramatyk, s. 247-248; Pseudo-Symeon, 

Mich.et.Theod.44. 
192 Omawiane passusy (a22): Kronika Logotety, 131.43; Teodozjusz Melitenos, s. 173; Leon Gramatyk, s. 247-

248; Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.19; Pseudo-Symeon, Mich.et.Theod.44. 
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cesarzem, a nie Bazylego, czego dziś już bardzo żałuje (ryc. 22). Michał III zasłynął nie tylko 

z podejmowania lekką ręką istotnych decyzji państwowych, ale także z przeokrutnych 

rozkazów, jakie miał wydawać podczas swoich częstych libacji alkoholowych. Bez większego 

namysłu nakazywał bowiem odcinać ludziom uszy, nosy czy głowy. Jak przekazują kronikarze, 

gdyby cesarscy podwładni z litości nie zaniedbywali swych obowiązków wszyscy, którzy 

przebywali przy Michale, po prostu przepadliby. Nie inaczej mogłoby być z samym Bazylim, 

który starając się łagodzić skutki destrukcyjnego charakteru władcy, sam popadał w coraz 

większą niełaskę. 

Mimo iż cesarz spowodował tak wiele nieszczęść dla państwa, jak i dla samego 

Bazylego, ten wciąż pozostawał mu wierny, nieustannie wierząc w skruchę władcy. Momentem 

przełomowym była jednak próba zamachu na współcesarza, zaaranżowana przez Michała 

podczas jednego polowania. Po szczęśliwej ucieczce przed śmiertelnym grotem włóczni, 

Bazyli w końcu podjął decyzję, że w obecnej sytuacji woli podjąć działania, niż sam niechybnie 

ucierpieć ze strony cesarza. Niektóre źródła, najpewniej chcąc jeszcze bardziej wybielić postać 

Bazylego I, przekazują, że Michał został zamordowany przez swoich własnych strażników, 

którzy mieli pilnować jego komnaty, a sam cesarz miał się nawet nie wybudzić z pijackiego 

odrętwienia193. Jednak „Kronika Logotety” i zależne od niej świadectwa wskazują jasno, iż po 

uczcie w pałacu św. Mamasa to sam Bazyli wraz z kilkoma innymi spiskowcami wtargnął do 

cesarskiej komnaty i po krótkich zmaganiach ze strażnikami zamordował Michała. Co ciekawe 

jednak, żaden z przekazów nie mówi wprost, że Bazyli zadał cesarzowi jakikolwiek cios (ryc. 

23). Po uśmierceniu władcy spiskowcy z powodu wzburzonego morza najwyraźniej nie mogli 

powrócić do Miasta drogą morską. Dlatego też z dzielnicy św. Mamasa udali się pieszo  

w kierunku przeprawy, funkcjonującej na Złotym Rogu. Przedostawszy się stamtąd na drugi 

brzeg, przez tereny rezydencji Maryny dotarli w końcu na obszary Wielkiego Pałacu. Po 

przejęciu kontroli nad cesarską siedzibą, następnego dnia Bazyli posłał jednego  

z szambelanów do dzielnicy św. Mamasa, aby ten zajął się ciałem zamordowanego cesarza. 

Michał III miał być wtedy pozostawiony w nieładzie i zawinięty w końską derkę. Władcę 

początkowo pogrzebano w klasztorze w Chryzopolu194, jednak później jego ciało zostało 

 
193 Kontynuacja Teofanesa, IV.44; Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.27; Jan Skylitzes, Bas1.15; 

Necrologium imperatorum, s. 110-111. 
194 Mowa tu o tzw. klasztorze Filippika, który po obaleniu cesarza Maurycego (swego szwagra) założył ów 

konwent w Chryzopolu. Zob. Janin 1975, s. 24-25. 
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sprowadzone przez Leona VI (886-912) i uroczyście złożone do sarkofagu w kościele Świętych 

Apostołów195. 

 

 

I.8. Najazd – traktat – śmierć. Funkcjonowanie Rusów „u świętego Mamy” i losy dzielnicy  

w X w. 

 

Informacje o kolejnym chronologicznie wątku, jaki możemy łączyć z dzielnicą św. Mamasa, 

pochodzą z powstałej na początku XII w. na Rusi „Powieści minionych lat”. Według przyjętej 

tam chronologii w 907 r. ruski książę Oleg, zebrawszy armię złożoną z wielu okolicznych 

ludów zaatakował Konstantynopol (ryc. 24). Mimo iż nie udało mu się zdobyć murów Miasta, 

miał zasiać postrach wśród mieszkańców, paląc wiele pałaców i kościołów na przedmieściach, 

jak i okrutnie torturując schwytanych jeńców. Bizantyńczycy mieli błagać Olega, aby ten nie 

zniszczył Miasta, oferując, że dadzą mu wszystko czego tylko zażąda. Podobnie jak  

w przypadku chana Kruma, również i ruskiego księcia próbowano zgładzić podczas rzekomych 

rozmów pokojowych, oferując mu zatrute wino. Ten jednak wyczuwając podstęp odmówił jego 

wypicia. Przerażeni mieszkańcy mieli w końcu utożsamić Olega ze św. Demetriuszem, którego 

Bóg wysłał, aby ukarać ich za grzechy.  

Ostatecznie jednak ruski książę zażądawszy wielkiego trybutu, na który Bizantyńczycy 

z ulgą przystali, zawiesił działania bojowe. Oleg wysłał do Miasta swoich pięciu ludzi w celu 

odebrania trybutu, a sam przystąpił do zawierania traktatu pokojowego, który miał być 

zatwierdzany niedaleko od Miasta. Ówcześni cesarze – Leon V i Aleksander (współrządca 

cesarstwa w latach 879-912 oraz cesarz w latach 912-913) wraz z innymi członkami dworu, 

mieli zgodzić się wtedy na wiele przywilejów handlowych dla ruskich przybyszy. Jeden  

z głównych warunków mówił o tym, iż przybywający do Konstantynopola Rusowie mają 

przebywać w dzielnicy św. Mamasa. Jeśli przybyliby oni bez towaru, nie przysługiwał im 

miesięczny przydział żywności wyznaczany kupcom przez cesarstwo. Wszyscy mieli być 

obowiązkowo zarejestrowani przez wysłanego tam urzędnika. Następnie pod 

 
195 Zob. np. Kronika Logotety, 133.2; Kontynuacja Teofanesa, VI.Leo.VI.1. Omawiane passusy (a23): (Pseudo) 

Nicefor Patriarcha, s. 101; Żywot cesarzowej Teodory, 11; Niketas Dawid, Żywot patriarchy Ignacego, 53; 

Eutychiusz z Aleksandrii, s. 67; Kronika Logotety, 131.46-54; Teodozjusz Melitenos, s. 174-176; Leon Gramatyk, 

s. 249-252; Kontynuacja Teofanesa, IV.44; Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.27; Pseudo-Symeon, 

Mich.et.Theod.47-48; Patria, III.100, III.159, II.76 (rec. C); Żywot św. Ireny, 12; Jan Skylitzes, Mich3.23-24, 

Bas1.15; Jerzy Kedrenos, (wyd. I. Bekker), s. 181-182, 202; Jan Zonaras, XVI.7.18-26; Michał Glykas, IV, s. 545-

546; Necrologium imperatorum, s. 110-111; Teodor Skutariotes, Przegląd historii, s. 143. 
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kontrolą cesarskiego wysłannika mieli prawo wkraczania do Konstantynopola jedną bramą196, 

po 50 ludzi na raz, pod warunkiem, że będą nieuzbrojeni. W samym zaś Mieście mogli 

dokonywać wszelkich transakcji handlowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Strona 

bizantyńska miała też zapewnić Rusom wszelkie środki niezbędne im do podróży powrotnej 

(tj. prowiant, liny, żagle czy kotwice). Po ustaleniu tych warunków i odebraniu wzajemnych 

przysięg na wierność tych ustaleń, Oleg opuścił tereny Bizancjum wraz ze swoją armią. Cztery 

lata później ów książę miał wysłać do Konstantynopola swoich posłów w celu ratyfikowania 

ustalonego wcześniej traktatu. Z wprowadzonego do „Powieści minionych lat” tekstu owej 

umowy dowiadujemy się, że traktat miał jedynie umocnić przyjaźń jaka już od dawna łączyła 

obie nacje, co potwierdzałyby również zapisy o Rusach pozostających na służbie  

u bizantyńskiego cesarza. Jednak, mimo że tekst ten zawiera o wiele więcej zapisów, niż ściśle 

handlowe ustalenia z 907 r., nie znajdziemy tutaj słowa o dzielnicy św. Mamasa. Fakt ten może 

dziwić, zważywszy, iż – jak mogłoby się wydawać – prawo do przebywania tam kupców 

ruskich, było kluczowym punktem postanowień sprzed czterech lat. Podobnie jednak, jak  

w przypadku kwestii pożaru z 464 r. nie należy tutaj bagatelizować dziennej daty podpisania 

tego traktatu. Ponownie jest to bowiem 2 września, czyli dzień głównego wspomnienia św. 

Mamasa.  

Jak wskazywał Aleksander Wasiliew, a za nim Andrej Sacharow, bez względu na to czy 

wyprawę Olega uznawalibyśmy za wydarzenie prawdziwe, czy też wytwór XII wiecznej 

historiografii, pierwsze traktaty rusko-bizantyńskie musiały mieć miejsce wcześniej. Podawane 

przez tych badaczy świadectwa relacji handlowych, jak i zaangażowania militarnego Rusów, 

wskazują, że tego typu kontakty zostały zainicjowane jeszcze w drugiej połowie IX wieku. 

Ślady wcześniejszych relacji mogły zostać nieco zatarte przez niechętną Michałowi III  

i patriarsze Focjuszowi późniejszą historiografię. Jednak z perspektywy Bizancjum to 

bezwzględnie w okresie od 860 do 867 r. barbarzyński lud Rusów porzucił swoje dawne 

zwyczaje, przyjmując wiarę w Chrystusa i oddając się pod opiekę cesarstwa w ramach 

pokojowego traktatu197. Już owe pierwsze porozumienie z IX wieku musiało zatem formalnie 

rozwiązywać kwestie wstępowania Rusów do bizantyńskiej armii, wysyłania wzajemnych 

misji dyplomatycznych, jak i praw handlowych198. 

 
196 Gdzie, jak podkreśla Rapp, ich imiona (oraz być może posiadany towar) były najpewniej sprawdzane z listą 

sporządzoną przy ich przybyciu do Miasta. Zob. Rapp 2002, s. 159. 
197 Zob. np. Focjusz, Encyklika; Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, V.97. Zob. też Bonarek 2018. 
198 Vasiliev 1946, s. 229-232, 233; Сахаров 1980, s. 62-63, 74-79. 



 46 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, warto zastanowić się, czy omawiany wcześniej 

przekaz z „Powieści minionych lat” dotyczący lat 907-911, nie może stanowić narracyjnego 

obrazu relacji rusko-bizantyńskich z lat 60. IX wieku. Opis najazdu Olega wykazuje 

podobieństwo do bizantyńskich opisów najazdu Rusów z 860 r., jak i późniejszych przekazów 

o ataku Igora z 941 r. (o którym dalej). Mimo prawidłowego umiejscowienia przez autora 

odpowiednich cesarzy we właściwym czasie, trudno oprzeć się wrażeniu, iż narracja została 

skonstruowana bardziej w celu uwydatnienia pewnej symetrii wydarzeń, niż aby wiernie je 

zrelacjonować. Przykładowo warto tutaj zwrócić uwagę na pewien stały schemat opowieści. Po 

ataku ruskiego księcia na cesarstwo mijają cztery lata do czasu oficjalnego podpisania pokoju 

Rusi z Bizancjum. W rok zaś po ratyfikowaniu traktatu książę ten jest już martwy. Sytuacja ta 

„szczęśliwie” powtarza się w przypadku wszystkich trzech traktatów rusko-bizantyńskich  

(z 911, 945 i 971 r.), po ataku Rusów dowodzonych przez Olega (w 907 r.), Igora (w 941 r.)  

i Światosława (967 r.), którzy umierają zaraz po podpisaniu pokoju z cesarstwem199. Ciężko 

również powiedzieć, ile z oryginalnych dokumentów mogło zachować się w „Powieści 

minionych lat”. Jeśli jednak podobnie jak większość badaczy połączylibyśmy treści ustaleń  

z 907 i 911 r. i spróbowalibyśmy umieścić je w realiach lat 60. IX wieku, to teoretycznie wiele 

mogłoby wskazywać, że traktat ten ratyfikowany był w dzielnicy św. Mamasa. W tekście 

czytamy, iż traktat podpisywany był nie w samym Mieście, ale w niedalekiej od niego 

odległości. Słynna bizantyńska dyplomacja miała na celu oczarowanie ambasadorów z dalekich 

krajów (co widzimy na przykład w relacjach Liutpranda z Cremony), a jej ścisłe protokoły 

raczej nie mogłyby przyzwolić na przyjęcie obcych posłów w miejscu do tego nie 

przystosowanym. Z kolei strach przed dzikimi barbarzyńcami z Północy (widoczny na przykład 

na Forum Teodozjusza, gdzie miała znajdować się inskrypcja przepowiadająca ostateczny 

podbój Miasta przez Rusów200), raczej nie zachęcał do zapraszania ich na tereny Wielkiego 

Pałacu. 

Jeśli więc traktat ten miałby być podpisywany w latach 60. IX wieku za czasów Michała 

III, ciężko byłoby znaleźć poza Miastem lepsze do tego miejsce niż w jego ulubionej rezydencji 

w dzielnicy św. Mamasa. Tam spoglądając na majestat Królowej Miast (z bezpiecznej 

odległości), przy wspaniałej, kipiącej złotem oprawie cesarskiej rezydencji, Rusowie w istocie 

mogliby zostać przekonani do przyjęcia misji chrystianizacyjnej i nawiązania szerszego 

sojuszu. Jak już wspominaliśmy w tym rozdziale, kalendarz liturgiczny stanowił w Bizancjum 

istotny wyznacznik nie tylko życia religijnego, ale i politycznego (o ile w ogóle tak ścisły 

 
199 Zob. więcej na ten temat w: Tolochko 2013, s. 120-123. 
200 Zob. Patria, II.47. 
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podział byłby dla ówczesnych zrozumiały). Ostateczne ratyfikowanie traktatu 2 września we 

wspomnienie św. Mamasa, najpewniej również nie było pozbawione znaczenia. Jeśli więc 

ruscy posłowie byliby obecni na tym terenie choćby na kilka dni przed tym terminem, mieliby 

okazję, do inspekcji emporium św. Mamasa (wspominanego w ramach wydarzeń z ok. 865 r.), 

być może będącego w istocie punktem docelowym dla kupców z północy. Nie bez znaczenia  

z punktu widzenia bizantyńskiego ceremoniału byłoby też ich potencjalne uczestnictwo  

w obchodach rozpoczęcia nowego roku (1 września), jak i przede wszystkim wspomnienia św. 

Mamasa, w bodaj najważniejszym ośrodku jego kultu w stolicy201. 

Jak zostało zaznaczone we wprowadzeniu do pracy, dzięki niedawnemu odkryciu  

i opublikowaniu nieznanego wcześniej rękopisu „Żywotu św. Bazylego Młodszego” udało mi 

się wyłonić kolejny wątek dotyczący dzielnicy św. Mamasa. W interesującym mnie passusie 

opisany został ostateczny los zwolenników Konstantyna Dukasa, który w czerwcu 913 r. po 

śmierci cesarza Aleksandra, zamierzał przejąć władzę kosztem małoletniego Konstantyna VII. 

Mimo iż ów prominentny generał został szybko obwołany cesarzem na hipodromie, to już 

chwilę później, podczas próby dostania się na tereny Wielkiego Pałacu został zabity wraz ze 

swoimi zwolennikami przy Bramie ‘Chalke’. Dla przestrogi ciała buntowników umieszczono 

na słupach poza Miastem. Okrutne i obrazowe wyliczanie, w jak wielu miejscach wokół 

Konstantynopola rozmieszczono zwłoki zwolenników Konstantyna Dukasa, z perspektywy 

badawczej prezentuje dość użyteczną panoramę okolicznych terenów.  

Autor „Żywotu św. Bazylego Młodszego” rozpoczynając od terenów najbliżej Miasta 

wymienia najpierw wszystkie miejsca widoczne z perspektywy stolicy. Zatacza zatem krąg 

widoczności idąc od przeciwległych brzegów Złotego Rogu, tj. od ‘Pegai’ (ob. Kasımpaşa), na 

północ, przez ‘Kastellion’ (okolice ob. Karaköy), aż do dzielnicy św. Mamasa. Następnie autor 

opisuje tereny na azjatyckim brzegu Bosforu, od strony północnej wymieniając kolejne miejsca 

od ‘Harmonianai’202, przez Chryzopol do przylądka ‘Damalis’ (tereny ob. Doğancılar). Kolejno 

autor przekazuje informacje o dalej położonych terenach, nie będących już w zasięgu wzroku. 

Ponownie rozpoczynając przegląd od strony zachodniej, idzie dalej na północ od dzielnicy św. 

Mamasa do dzielnicy św. Fokasa (ob. Ortaköy) i następnie do ‘Kleidion’ (ob. Defterdar burnu), 

po czym kontynuuje opis azjatyckich brzegów zmierzając na południe od ‘Damalis’ przez 

Chalkedon aż do Hierii (ryc. 5, 17). Z narracji Kroniki Logotety i zależnych od niej źródeł 

wynika też, że słupy z ciałami buntowników ustawiono także jeszcze dalej na wschód od 

 
201 Omawiany passus (a24): PML, 29.19-39.15. 
202 Zob. Belke 2020, s. 418-419. Zob. też więcej o tym obszarze w ramach odpowiedniego przypisu w Katalogu 

źródeł (a25). 
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‘Damalis’, aż po ‘Leukate’ (ob. Yelkenkaya burnu)203. Wszystkie wymienione tutaj miejsca od 

‘Kleidion’, aż po ‘Leukate’ znajdują się przy samych brzegach Bosforu i Morza Marmara. 

Wymownie świadczy to o istotności transportu morskiego wokół Konstantynopola, władze 

bowiem z powodzeniem mogły przecież zdecydować o rozmieszczeniu słupów  

z buntownikami np. wzdłuż Via Egnatia204. 

Należy teraz wspomnieć jeszcze o funkcjonowaniu dzielnicy św. Mamasa w ramach 

opisu ataku Rusów na Konstantynopol w 941 r. oraz pokojowego traktatu, jaki zawarto po tych 

wydarzeniach. Według „Powieści minionych lat” kolejnym księciem ruskim, który 

zorganizował zbrojną wyprawę na bizantyńską stolicę był Igor. W przeciwieństwie do 

wcześniejszego ataku Olega, wydarzenia z 941 r. zapisały się na kartach wielu 

średniowiecznych kronik. Igor zebrawszy ogromną flotę zaatakował początkowo północne 

wybrzeża Morza Czarnego, siejąc spustoszenie w Paflagonii i Bitynii. Zbliżając się do 

Konstantynopola miał spalić i złupić wiele świętych przybytków i wiosek, okrutnie torturując 

przy tym pojmanych jeńców. Jednak mimo wielkich sił, jakie udało mu się zebrać, najpierw 

poniósł klęskę podczas walk z siłami Bizancjum na lądzie, a następnie jego flota miała uciec  

w popłochu przed uzbrojonymi w tzw. ogień grecki okrętami cesarstwa (ryc. 25). Po 

standardowych w narracji „Powieści minionych lat” czterech latach podpisany został traktat 

pomiędzy wysłannikami Igora, a cesarzami Romanem (formalnie koregent Konstantyna VII  

w latach 919-944), Konstantynem VII i Stefanem (koregent w latach 924-945). Układ ten 

ratyfikowany najprawdopodobniej w oratorium św. Eliasza w ‘Nea Ekklesia’, tj. Nowym 

Kościele (20 lipca 944 r.)205, zawierał podobne, choć bardziej precyzyjne wskazania co do 

funkcjonowania Rusów w dzielnicy św. Mamasa niż te znane nam z wcześniejszych 

dokumentów. 

W traktacie z 944 r. po raz pierwszy wyraźnie widać, że do dzielnicy św. Mamasa mają 

przybywać nie tylko kupcy, ale również inni wysłannicy ruskiego władcy206. Znika też zapis  

o możliwości handlowania bez żadnych dodatkowych opłat. Podkreślono tutaj rolę 

państwowego urzędnika, który ma pełnić stałą pieczę nad przebywającymi w Mieście Rusami. 

Pojawia się tutaj ograniczenie co do zakupu drogocennych tkanin, które po transakcji Rusowie 

mają obowiązkowo okazywać urzędnikowi w celu zatwierdzenia, że nabyta ilość mieści się  

w dozwolonych limitach. W dokumencie z 944 r. pojawia się również zapis, że Rusom nie 

 
203 Kronika Logotety, 135.9. 
204 Omawiany passus (a25): Żywot św. Bazylego Młodszego, I.18. 
205 Tak rekonstruował Tolochko 2013, s. 111-128. Zob. o tej świątyni w: Janin 1969, s. 361-365. 
206 Zob. np. PML, 48.4-49.3. Nie można wykluczyć, że przybywali tam również najemnicy, zainteresowani służbą 

w armii czy gwardii wareskiej, o których była mowa m.in. już w traktacie z 911 r. (zob. PML, 36.14-36.17). 
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przysługuje prawo do zimowania w dzielnicy św. Mamasa. Można stąd wnioskować, że 

wszelka działalność handlowa, jak i poselska za pośrednictwem tego terenu odbywała się 

najpewniej jedynie od wiosny do jesieni. Kolejny zapis dotyczący interesującego nas obszaru, 

jest od lat obiektem wielu dyskusji i interpretacji. Najbardziej słuszne w tym wymiarze wydają 

się analizy Jana Malingoudi. Według niego bowiem następny zapis mówi o tym, że jeżeli 

któremuś z przywiezionych do Konstantynopola niewolników uda się uciec od Rusów, albo  

z samej dzielnicy św. Mamasa, to, jeśli się odnajdzie, ma on zostać im zwrócony. Jeśli 

natomiast nie zostanie on odnaleziony, to po przysiędze właściciela owego niewolnika, że 

istotnie zginął on na terenie Miasta, cesarstwo ma wypłacić mu odpowiednią rekompensatę207. 

Najwyraźniej zatem na przestrzeni wiosny i jesieni, ruscy kupcy mogli przetrzymywać  

w dzielnicy św. Mamasa swoje „towary”, które zapewne po wstępnej rejestracji przy przybyciu 

każdego z Rusów obejmowane były pewną dozą ochrony ze strony władz stolicy208. 

Możliwe, iż na interesującym nas obszarze pewien czas spędziła również żona 

walecznego księcia Igora – św. Olga Kijowska. Jej pobyt w Konstantynopolu potwierdzają 

zarówno ówczesne źródła bizantyńskie, jak i późniejszy przekaz „Powieści minionych lat”. 

Olga, która miała przybyć do stolicy cesarstwa w 946 lub 957 r.209 otrzymała tam chrzest  

z rąk patriarchy, a jej ojcem chrzestnym miał być sam cesarz Konstantyn VII (ryc. 26, 27). 

Przed wyruszeniem z powrotem na Ruś księżna miała obiecać władcy, iż, gdy tylko wróci do 

Kijowa, wyśle cesarzowi liczne dary. Jednak po pewnym czasie, gdy zniecierpliwiony cesarz 

posłał do Olgi z zapytaniem o obiecane podarki, księżna miała mu odpowiedzieć, że wyśle mu 

je, ale tylko wtedy, jeśli on poczeka tyle w Poczajnie, ile ona musiała czekać na Bosforze. 

Oczywiście określenie „na Bosforze”, czy też „nad Bosforem” często jest jedynie bardziej 

wyrafinowanym określeniem Konstantynopola. Nie należy jednak wykluczać, że księżna 

mogła odnosić się tutaj do oczekiwania na Bosforze w dzielnicy św. Mamasa. Poczajna 

bowiem, będąca rzeką pod Kijowem, istotnie mogła posłużyć tu jako odpowiednia paralela do 

relacji wód Bosforu i Konstantynopola. Taką interpretację zdaje się potwierdzać zarówno Jules 

Pargoire210, jak i Andrej Sacharow211, który podkreśla przy tym, że niedługo wcześniej  

w ramach traktatu z 944 r. zostały ustalone jasne zasady pobytu Rusów w Konstantynopolu.  

 
207 Zob. interpretacje tego passusu w: Сахаров 1980, s. 244; Malingoudi 1997, s. 239-243; Dölger, Müller 2003, 

n. 647, s. 81. 
208 Omawiany passus (a24): PML, 43,7-55,9. 
209 Według relacji Konstantyna Porfirogenety (DC, s. 594, w. 16; 598, w. 2-3) księżna Olga została przyjęta  

w Konstantynopolu 9 września, w środę oraz 19 października, w niedzielę. W tym wymiarze podróż ta musiała 

się odbyć w 946 bądź w 957 r. Zob. argumenty za jedną i drugą koncepcją w: Tinnefeld 2005, s. 531-567. Zob. 

też Brzozowska 2014, s. 19 seq. 
210 Pargoire 1904, s. 302. 
211 Сахаров 1980, s. 285 seq. 
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O ile bowiem z pewnością księżna Rusi nie mogła zostać potraktowana jak zwykły kupiec czy 

dyplomata, to jednak jej pobyt nie mógł też odbyć się przy zupełnym pogwałceniu uświęconych 

przysięgami traktatów212. 

 

 

I.9. Péran en tō Sígmati – péran en Ocheíais – en tō néō Palatíō. Dzielnica św. Mamasa  

w kalendarzach kościelnych (IX-X w.) 

 

Jak wskazują dane z „Typikonu Wielkiego Kościoła” i „Synaksarionu Konstantynopola”,  

w X wieku na terenach dzielnicy i w jej najbliższych okolicach sprawowano cyklicznie co 

najmniej pięć uroczystości liturgicznych213. Owe kalendarze kościelne wymieniają też szereg 

niespotykanych nigdzie indziej toponimów, ukazujących prawdopodobnie kilka różnych 

lokalizacji na terenie dzielnicy św. Mamasa. Prócz znanego nam wcześniej „nowego portyku”, 

w pobliżu którego sprawowano liturgię ku czci Bogurodzicy (25 lipca)214, spotykamy się też ze 

stwierdzeniem, że wspomnienie św. Mamasa odbywało się również w ‘Sigma’215 oraz  

w ‘Ocheiai’216. Zważywszy na podobne toponimy w Mieście, termin ‘Sigma’ najpewniej 

odnosi się do półokrągłych portyków/kolumnad, które swym kształtem przypominały grecką 

literę sigma (zapisywaną nie jako Σ, a jako С)217. Jak wskazują badacze, możliwe więc, że 

mogło tu chodzić okolice portyku, będącego częścią zabudowań pałacowych w dzielnicy218.  

Z kolei termin ‘Ocheiai’, zważywszy na swoje semantyczne znaczenie219, najprawdopodobniej 

należałoby wiązać z terenami znajdującego się na tym obszarze hipodromu220.  

„Synaksarion Konstantynopola” umożliwia nam również bardziej precyzyjny wgląd  

w pojawiający się często termin „pałace św. Mamasa”, opisując, że liturgia ku czci św. Fokasa 

(6 lipca) była np. sprawowana w „nowym pałacu” w dzielnicy św. Mamasa221. Co pokazuje, że 

 
212 Omawiany passus (a24): PML, 60,25-63,4. 
213 2 września – liturgia ku czci św. Mamasa męczennika; 6 maja – liturgia ku czci świętych ojców Pachomiusza, 

Hilariona i Mamasa; 6 lipca – liturgia ku czci św. Fokasa (sprawowana w nowym pałacu w dzielnicy św. Mamasa); 

12 i 13 lipca – liturgia ku czci św. Andrzeja Żołnierza, Herakliusza, Faustusa, Menasa i św. Mamasa; (25 lipca – 

liturgia ku czci Bogurodzicy w ‘Pagidion’, nieopodal nowego portyku). Por. też odpowiednie passusy w Katalogu 

źródeł (a26). 
214 Typikon Wielkiego Kościoła, 25 lipca; Synaksarion Konstantynopola, 25 lipca, 3. 
215 Typikon Wielkiego Kościoła, 2 września; 13 lipca; Synaksarion Konstantynopola, 2 września, 1; 12 lipca,  

s. 817, w. 43-45; 13 lipca, 3-4. 
216 Synaksarion Konstantynopola, 6 maja, s. 660, w. 57 – s. 661, w. 44. 
217 Zob. Janin 1964, s. 424-426, 478. 
218 Zob. Janin 1964, s. 478; Janin 1969, s. 314; Berger 1988, s. 696; Külzer 2008, s. 649. 
219 Jurewicz: ὀχεία, ἡ – dzierżycielka, kotwica; ὀχεῖον, τό – ogier, wóz/rydwan (ὄχημα, ατος, τό); ὄχησις, εως, ἡ 

– jazda, podróż, jazda konna; ὀχεύς, έως – coś, na czym się niesie lub czym się przymocowuje, pasek, rzemyk, 

stery, lejce; LBG: ὀχεία, ἡ – Lenken (der Pferde), Reiten. 
220 Zob. Janin 1964, s. 475; Janin 1969, s. 314; Berger 1988, s. 696; Külzer 2008, s. 512. 
221 Synaksarion Konstantynopola, 6 lipca, s. 801, w. 35-49. 
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niektóre inicjatywy budowlane co do cesarskich rezydencji musiały być przeprowadzane  

w pewnym odstępie czasowym od innych, najwyraźniej bardziej pierwotnych fundacji. 

Informacja ta, podobnie jak ogólny wydźwięk pozostałych źródeł, wskazuje na potencjalnie 

długotrwały rozwój dzielnicy św. Mamasa jako cesarskiej rezydencji na przestrzeni wieków222. 

 

 

I.10. „Szukają Mamasa…jednak Mamas nie daje się znaleźć”. Konrad III Hohenstauf  

i ślady funkcjonowania dzielnicy św. Mamasa w XII w. 

 

Ostatnim zebranym przeze mnie przekazem, gdzie występuje dzielnica św. Mamasa, jest wiersz 

Manganeiosa Prodromosa, opisujący wydarzenia z września 1147 r. Wtedy bowiem wojska II 

krucjaty pod wodzą Konrada III Hohenstaufa (króla Niemiec w latach 1138-1152) przemierzały 

tereny cesarstwa w drodze na Wschód. Zarówno w tym, jak i w innych swoich wierszach 

Manganeios przedstawia krzyżowców, jako „dzikie bestie” z Zachodu, które tylko czekają na 

jakiekolwiek oznaki słabości Konstantynopola. Ten jednak broniony jest przez Manuela I 

(cesarza w latach 1143-1180), który jeszcze przed przybyciem Alemanów odbudowuje prastare 

mury Miasta nadając im nową jakość. Jednak Manuel nie jest sam w obliczu nadejścia 

krzyżowców, sam bowiem Bóg miał już w trakcie ich przemarszu wielokrotnie ukarać ich za 

ich grzechy i niezwykłą pychę. Po przybyciu pod mury stolicy, niezdyscyplinowana  

i wymęczona armia Konrada III prowokuje dodatkowo militarną reakcję cesarstwa, w wyniku 

której nieokrzesani przybysze ponoszą dodatkowe straty. 

Według narracji Manganeiosa w końcu ci niegdyś dumni rycerze – a teraz zmarnowani, 

przerażeni i głodni – zdecydowali się na pośpieszną przeprawę przez Bosfor na azjatycki brzeg. 

Ta z kolei miała się odbyć nie gdzie indziej, ale w dzielnicy św. Mamasa. Autor wykorzystuje 

tutaj fakt, że Mamas, to Lallname, pochodzący od dźwięków, jakie dziecko wymawia próbując 

wołać swoją matkę, gdy jest głodne. Wymęczeni i wręcz umierający z głodu krzyżowcy, gdy 

tylko opuścili dzielnicę, zaczynają więc panicznie wołać i szukać Mamasa (tj. ‘mamy’  

i jednocześnie pożywienia). Co z ciekawe, autor nazywa owych krzyżowców Alemano-

Czechami, co potwierdzałoby przynależność etniczną członków wyprawy Konrada III, w skład 

której najwyraźniej należałoby zaliczać też Władysława II Przemyślidę (władcę Czech w latach 

1140-1172). Co dla nas istotniejsze, kronikarz Jan Kinnamos właśnie obok Władysława, 

wymienia anonimowego polskiego władcę, który co najmniej od terenów Azji miał również 

być uczestnikiem tej ekspedycji. Niewykluczone więc, że wśród wyśmiewanych przez 

 
222 Zob. więcej o interpretacji zawartych w kalendarzach kościelnych toponimów w dzielnicy św. Mamasa oraz  

o ich ewentualnej łączności z terenami ‘Diplokionion’ w: Berger 1988, s. 695-701. Por. Külzer 2008, s. 335. 



 52 

Manganeiosa krzyżowców, znajduje się również ów anonimowy władca z Polski223. Aby 

jeszcze bardziej upokorzyć Konrada III i jego armię, poeta zwraca uwagę, że przez ich niemal 

dewocyjne wzdychanie do świętego męczennika, mnisi z tamtejszego klasztoru św. Mamasa 

mogli czuć się zagrożeni. Jak bowiem przekazuje sam Manganeios – oni bardziej niż owi 

zakonnicy oddani byli temu świętemu mężowi224.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
223 Zob. Jan Kinnamos, II.18. Zob. też więcej w: Mendys 1927; Zientara 1971, s. 367-396; Gładysz 2012, s. 39-

65; Güttner-Sporzyński, von 2015, s. 115-154, zwł. s. 148-153. Zob. też. Franklin 1991b, s. 1691; PBW (2016): 

Boleslav 17001. 
224 Omawiany passus: Manganeios Prodromos, Wiersz 24 (a27). 
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ROZDZIAŁ II 

Od cesarzowej nieszczęśliwszej od Niobe do upadku Miasta  

i początku panowania tureckiego 

Rola i funkcjonowanie klasztoru św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’  

(VI-XV w.) 

 

 
 

II.1. Nowa świątynia, nowy klasztor i po trzykroć nieszczęsna cesarzowa. Nowe centrum 

kultu św. Mamasa jako miejsce wiecznego spoczynku rodziny cesarza Maurycjusza (ok. 

550 – ok. 922 r.) 

 

Według Sozomena jeszcze przed założeniem Miasta Konstantyn dla urządzenia cyrku nakazał 

oczyścić i otoczyć drewnem pewne miejsce przed murami nowo planowanej stolicy225. Tam 

też, jakiś wiek później, spotykali się zwolennicy wygnanego z Miasta Jana Chryzostoma,  

a ok. 468 r. ku uciesze mieszkańców stolicy nadziano tu na pal głowę Dengizeka (syna 

znienawidzonego Attyli)226. Miejsce to, zwane od owego prowizorycznego cyrku z czasów 

Konstantyna – ‘Ksylokerkos’ (dosł. drewniany cyrk227), zlokalizowane było z dala od 

miejskiego zgiełku, na wypełnionych klasztorami, ogrodami i cmentarzami terenach pomiędzy 

murami Konstantyna a murami Teodozjusza. Od zwyczajowego określenia tego obszaru nazwę 

przejęła również pobliska brama w paśmie obwarowań Teodozjusza, nazywana popularnie 

bramą ‘Ksylokerkos’ (ob. Belgradkapı), położona nieco na północ od słynnej Złotej Bramy 

(ryc. 6, 14). Tereny ‘Ksylokerkos’228 nie odbiegały funkcjonalnie od charakteru otaczających 

je obszarów, możemy tu bowiem lokalizować kilka świątyń i klasztorów, w tym też najbardziej 

nas interesujący – konwent św. Mamasa229. 

 Mimo iż pierwszym świadectwem o funkcjonowaniu tego ośrodka kultu jest „Typikon 

Wielkiego Kościoła” (IX/X wiek)230, kronikarze przekazują, że świątynię poświęconą 

męczennikowi z Kapadocji wzniósł w tym miejscu już niejaki Farasmanes około połowy VI 

stulecia. O owym fundatorze nie wiemy nic prócz tego, iż miał być eunuchem, pełniącym 

 
225 Sozomen, VIII.21.4. 
226 Kronika wielkanocna, 404 A.D. (Olymp. 296); 468 A.D. (Olymp. 312). 
227 Zob. Janin 1964, s. 440. 
228 Zob. więcej o terenach ‘Ksylokerkos’ oraz lokalizowanych tam ośrodkach kultu w: Janin 1964, s. 195, 274-

275, 440-441; Janin 1969, s. 28-31, 34, 51-52, 76, 146, 147, 255-256, 278, 282, 380. 
229 Μονή τοῦ ἁγίου Μάμαντος. Często nazwa ta występuje z dookreśleniami typu τῆς Ξηροκέρκου (Ξυλοκέρκου) 

czy też πλησίον τῆς ξυλοκέρκου/ξηροκέρκου (πόρτης), podkreślającymi bliskość klasztoru z bramą ‘Ksylokerkos’ 

(ob. Belgradkapı) i bezpośrednio przyległymi do niej terenami. W niektórych przekazach konwent ten określony 

jest nawet jako μονὴ τῆς Ξηροκέρκου (tj. klasztor ‘Ksylokerkos’), zob. Patria, III.185; Adversus Palamam, s. 840 

A, por. Janin 1969, s. 380. 
230 Typikon Wielkiego Kościoła, 30 lipca. 
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funkcję szambelana na dworze Justyniana I (bądź jak przekazuje Leon Gramatyk „cesarza 

Justyna”231). Analizując występowanie samego imienia tego pałacowego urzędnika 

(‘P'arsman’), należy wskazać, iż pojawia się ono najczęściej w kontekście północnowschodnich 

granic cesarstwa (Armenia/Iberia/Lazyka)232. Bez względu na to czy był on szambelanem 

Justyniana I, czy też któregoś z Justynów należy powiedzieć, że za panowania wszystkich tych 

władców miały miejsce walki o wpływy na tych właśnie terenach233. Wydaje się więc możliwe, 

że to obcy przybysz z północnowschodnich krańców imperium (bądź też jego potomek) około 

połowy VI wieku ufundował nieopodal bramy ‘Ksylokerkos’ pierwszą świątynię pod 

wezwaniem św. Mamasa w Konstantynopolu234. 

Wspomniane założenie stało się zaczątkiem klasztoru, powołanego do życia za 

panowania Maurycjusza (582-602). Jak przekazują „Starożytności Konstantynopola” 

fundatorką konwentu była siostra tego władcy235. Mimo iż Maurycjusz miał dwie siostry – 

Teoktystę i Gordię, to w literaturze przedmiotu założenie klasztoru przypisuje się jedynie tej 

drugiej236. Być może wpływ na ten wybór ma działalność jej męża Filipika, który jest wiązany 

z kilkoma fundacjami (tj. z klasztorem Bogurodzicy i pałacem w Chryzopolu oraz tzw. domem 

Filipika i kościołem pw. Bogurodzicy w Mieście)237. Sama Gordia pojawia się jedynie jako 

współwłaścicielka (wraz z mężem) posiadłości ofiarowanej im przez Maurycjusza w ‘Zeugma’ 

nad Złotym Rogiem238. Z kolei (jak wynika z korespondencji Grzegorza Wielkiego – ojca 

chrzestnego pierworodnego syna Maurycjusza) Teoktysta, jako wdowa cechująca się wielką 

pobożnością należała do najbliższego otoczenia cesarzowej i jej dzieci, nad którymi 

sprawowała stałą pieczę. Została też obdarzona przez brata dużymi bogactwami wraz z wielką 

posiadłością/pałacem w Mieście. Być może właśnie te środki pozwoliły jej na prowadzenie 

szerokiej działalności charytatywnej i religijnej, z którą docierała nawet do Italii (wykupując 

jeńców, wspierając biednych i klasztory)239. Biorąc po uwagę powyższe obserwacje, jeżeli 

 
231 Leon Gramatyk, s. 144-145. Mogłaby tu być mowa o Justynie I (cesarzu w latach 518–527), bądź też Justynie 

II (panującym w latach 565–578). Biorąc jednak pod uwagę pozostałe świadectwa na ten temat, mówiące w tym 

miejscu o Justynianie I, najpewniej mamy tu do czynienia z prostym pomyleniem ze sobą tych dwóch podobnych 

imion (tj. Ἰουστίνου z Ἰουστινιανοῦ). Por. Grierson 1962, s. 46. 
232 Zob. np. PLRE III: 1016 <Pharasmanes>; PLRE II: 872 <Pharismanius 1>. 
233 Zob. Cecota 2011, s. 34-37. 
234 Omawiane passusy (b1): Leon Gramatyk, s. 144-145; Jan Zonaras, XIV.14.10.15; Necrologium imperatorum, 

s. 107; Teodor Skutariotes, Kronika, II.191-192; Teodor Skutariotes, Przegląd historii, s. 106; Nicefor 

Ksantopulos, HE, XVIII.41. 
235 Patria, III.185. 
236 Zob. np. Janin 1969, s. 314; PLRE III: 542 <Gordia 2>; Berger 1988, s. 659; Whitby 1988, s. 20. 
237 Zob. PLRE III: 1022-1026 <Philippicus 3>. 
238 Jan z Efezu, HE, III.5.18. 
239 Zob. np. Grzegorz Wielki, Listy, VII.23. 
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mielibyśmy wskazywać na którąkolwiek z sióstr jako prawdopodobną fundatorkę klasztoru św. 

Mamasa, nie należy zapominać o Teoktyście240. 

Najwyraźniej jednak sami mieszkańcy Konstantynopola po wielu wiekach mogli mieć 

problemy z prawidłowym określeniem pierwotnych fundatorów prastarych ośrodków kultu.  

Z perspektywy bowiem piszącego w XI stuleciu Niketasa Stethatosa informacja o założeniu 

konwentu za czasów Maurycjusza musiała zatrzeć tradycję o wzniesieniu pierwszej świątyni 

przez Farasmanesa. Nie wiadomo czy było to wynikiem skrótu myślowego, prozaicznego nie 

przykładania do tego zbyt dużej wagi, czy też chęci uszlachetnienia początków tego założenia, 

jednak w „Żywocie Symeona Nowego Teologa” czytamy, że pierwotny kościół miał wznieść  

w tym miejscu sam cesarz Maurycjusz241. Nie bez znaczenia było to, że po śmierci tego władcy 

budynek ten, już jako część klasztoru, stał się miejscem ostatecznego spoczynku dla niego  

i jego najbliższej rodziny. W świetle bowiem zebranych przez nas świadectw zarówno szczątki 

Maurycjusza i jego synów (straconych w 602 r.), jak i ciało jego małżonki – Konstantyny 

(straconej około 605 r.), zostały pochowane na terenie klasztoru św. Mamasa. Według 

Konstantyna Porfirogenety w narteksie tamtejszego kościoła umieszczono sarkofag ze 

szczątkami cesarzowej i jej dzieci, a sam władca miał spocząć w osobnym sarkofagu  

w klasztornej krypcie242. 

Ciężko jednak na podstawie znanych nam źródeł jednoznacznie powiedzieć, kiedy 

dokonano tego pochówku, czy też kto był jego organizatorem. Pod panowaniem Fokasa (602-

610), który miał stracić wszystkich członków poprzedniego rodu w porcie Eutropiusza  

w Chalkedonie (ryc. 17), pogrzeb w cesarskim mauzoleum w Kościele Świętych Apostołów 

nie wchodził w grę. Klasztor położony przy samych murach Miasta, ufundowany przez siostrę 

cesarza, istotnie mógł być przeto uznany za dogodne do tego miejsce. Należy również 

zaznaczyć, iż, jak przekazuje Teofilakt Simokatta, ciała Maurycjusza i jego synów zostały 

wrzucone do morza243. Jedyne więc szczątki, jakie mogły fizycznie zostać pochowane  

w klasztorze to ich głowy, które po egzekucji zostały wystawione na widok publiczny  

w Hebdomonie (ob. Bakırköy)244. Być może to tam owa bezimienna siostra cesarza (bądź też 

inni „pobożni”, jak to określił Jerzy Kedrenos245) zebrała ich głowy i po przeniesieniu ich do 

‘Ksylokerkos’, pogrzebała na terenie nowo założonego konwentu. 

 
240 Zob. PLRE III: 1225 <Theoctista 2>. 
241 Niketas Stethatos, 34.2. 
242 Konstantyn Porfirogeneta, DC, II.42(43). 
243 Teofilakt Simokatta, VIII.12.1-3. 
244 Zob. np. Teofilakt Simokatta, VIII.12.8-9. 
245 Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 433.2. 
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Jednak o ile zabezpieczenie głów poprzednich władców musiało odbyć się jeszcze  

w 602 r., to niewykluczone, że pochówek całej cesarskiej rodziny dokonał się, tak jak pisał 

Nicefor Ksantopulos – „dużo później”246. Przez pewien czas była cesarzowa Konstantyna 

mogła bowiem liczyć na zrzucenie z tronu uzurpatora Fokasa i pośmiertną rehabilitację 

Maurycjusza w ramach uroczystego pogrzebu w Kościele Świętych Apostołów. Rzeczywistość 

jednak okazała się dla niej okrutna. Po nieudanym spisku podzieliła (wraz z córkami) los męża 

i synów, ponosząc śmierć w tym samym miejscu co oni około 605 r.247 Możliwe, że dopiero 

jakiś czas po tragicznej śmierci Konstantyny czy to owa siostra Maurycjusza, czy też ktoś inny 

dokonał wspólnego pochówku całej rodziny cesarskiej w klasztorze św. Mamasa248. Przy czym 

fakt pogrzebania w tym miejscu cesarzowej, nie musiałby wykluczać – mniej lub bardziej 

prowizorycznego – złożenia tam wcześniej szczątków Maurycjusza i jego synów. Do pewnego 

stopnia mogłoby to wyjaśniać istnienie dwóch osobnych sarkofagów. Pierwszego – 

zawierającego głowy cesarza i jego synów, który znajdował się w dużo mniej dostępnej  

i widocznej krypcie klasztoru oraz drugiego – zawierającego szczątki cesarzowej i jej córek, 

który umieszczono w narteksie klasztornego kościoła249. 

Do naszych czasów zachowała się elegia, mówiąca o tragicznym losie cesarzowej 

Konstantyny. W źródłach przekazujących tę inskrypcję zdaje się jednak panować pewne 

zamieszanie. Jedni bowiem umieszczają ją na wspólnym grobowcu rodziny cesarskiej250, 

kolejni na sarkofagu cesarzowej251, a jeszcze inni mówią, że została wyryta na grobie samego 

 
246 Nicefor Ksantopulos, HE, XVIII.41. 
247 Zob. np. Teofanes Wyznawca, AM 6095-6099. Warto w tym miejscu powiedzieć o pewnym zamieszaniu co do 

miejsc, w których miała znajdować się Konstantyna wraz z córkami w latach 602-605. Początkowo cesarzowa  

i jej trzy córki zostały zamknięte w prywatnym domu, zwanym „domem Leona” (Teofilakt Simokatta, VIII.15.1; 

Teofanes Wyznawca, AM 6095; Focjusz, Biblioteka, 65.33b; Nicefor Ksantopulos, HE, XVIII.41). W wyniku 

działań przeciwko Fokasowi cesarzowa znalazła na jakiś czas azyl w Hagii Sofii, jednak po klęsce spiskowców 

cesarz tym razem umieścił ją wraz córkami w klasztorze ‘Nea Metanoia’ (Kronika wielkanocna, 603 A.D. (Olymp. 

345); Jan z Nikiu, CIII.8; Teofanes Wyznawca, AM 6098; Patria, III.185; zob. więcej o tym klasztorze w: Janin 

1969, s. 332). Dopiero w nieokreślonym czasie po tragicznej śmierci Konstantyny i jej córek ok. 605 r. ich ciała 

zostały pochowane w klasztorze św. Mamasa. Niestety najprawdopodobniej za sprawą pracy Whitby’ego (tj. 

Whitby 1988, s. 18, przyp. 32, 26-27, 374; por. też Whitby&Whitby 1997, s. 234, przyp. 89) wszystkie trzy ww. 

miejsca (tj. „dom Leona”, klasztor ‘Nea Metanoia’ oraz klasztor św. Mamasa) wciąż bywają ze sobą utożsamiane 

(zob. np. Leszka 2002, s. 29, przyp. 37; Nicholson 2018, s. 382). 
248 Patria, III.185 jednakże przekazywała, że ciało cesarzowej podobnie do szczątków Maurycjusza i jego synów 

zostało wrzucone przez Fokasa do morza. 
249 Niemniej Nicefor Ksantopulos, HE, XVIII.41 stwierdzał, że wszystkich szczątków cesarskich było dziesięć. 

Maurycjusz miał z Konstantyną dziewięcioro dzieci, które poniosły śmierć wraz z rodzicami na przestrzeni lat 

602-605. Łączna liczba ciał nieszczęśników powinna więc wynosić jedenaście. Być może Ksantopoulos podał  

w tym miejscu liczbę dziesięć w związku z nieco wcześniej przytoczonymi opowieściami o rzekomej ucieczce 

najstarszego syna Maurycjusza – Teodozjusza, którego to głowa miała nie być wystawiona na widok publiczny 

wraz głową jego ojca i braci. Informacja ta pierwszy raz pojawia się u Teofilakta Simokatty (VIII.13.3-6), który 

po prywatnym śledztwie uznał jednak, że świadectwa o uratowaniu się Teodozjusza z masakry były tylko 

nieuzasadnionymi pogłoskami. 
250 Leon Gramatyk, s. 144-145; Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 433.2; Nicefor Ksantopulos, HE, XVIII.41. 
251 Jan Zonaras, XIV.14.10.15. 
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Maurycjusza252. Należy tu jednak zaznaczyć, iż autorzy tych źródeł (spisanych najwcześniej 

jakieś 300 lat po wydarzeniach) najpewniej znali ową inskrypcję nie z autopsji, a bardziej  

z dawnych przekazów. Po dokonaniu analizy porównawczej tych tekstów, należy wskazać, iż 

najpewniej opisują one tylko jeden z sarkofagów, o których była mowa w przekazie 

Konstantyna Porfirogenety, a konkretnie o grobie cesarzowej Konstantyny. Grobowiec 

Maurycjusza, być może nie bez przyczyny wykonany z prostego, nie wyróżniającego się 

kamienia, dodatkowo umieszczony w klasztornej krypcie, mógł istotnie nie wzbudzać większej 

uwagi. Pochówek rodziny cesarskiej nie był ostatnim na tym terenie. Jak pisał jakieś 400 lat po 

śmierci Maurycjusza Niketas Stethatos, obszar klasztoru św. Mamasa a zwłaszcza tamtejszy 

kościół stał się po latach głównie miejscem nekropolii, spełniając tym samym jedną  

z charakterystycznych funkcji dla tej części Miasta253. 

Najwyraźniej pozbawione wydarzeń, spokojne życie klasztoru pomiędzy VII  

a X stuleciem, nie pozostawiło po sobie żadnych śladów w źródłach pisanych. Dzięki 

kalendarzom kościelnym wiemy jedynie, że około IX/X wieku sprawowana była tam liturgia 

ku czci świętych Mamasa i Bazyliskosa254. Jednak najwyraźniej w X stuleciu celebracje tej 

uroczystości zostały już przeniesione do ośrodka kultu św. Mamasa w ‘ta Dareiou’ (por. kolejny 

rozdział), być może na skutek coraz to gorszej sytuacji konwentu. Ta z kolei na początku lat 

20. X wieku, zdaje się jednak nie należeć do najlepszych. Władcy zaczęli bowiem tu szukać 

nie mistycznego uduchowienia, czy też miejsca do wyciszonej kontemplacji, a sarkofagów do 

wtórego użytku. Po złożeniu w tym miejscu szczątków Maurycjusza i jego najbliższych, 

okoliczne tereny w dalszym ciągu były uznawane za dogodne miejsce do urządzenia pochówku. 

Chociaż proces ten osiągnął apogeum około lat 80. X stulecia, kiedy Symeon Nowy Teolog 

musiał wręcz oczyszczać kościół z nagromadzonych przez lata ciał, to już pół wieku wcześniej 

miejsce to mogło pełnić swego rodzaju funkcję repozytorium grobowców z różnych epok. 

Mimo iż formalnie od 913 r. imperium rządził Konstantyn VII, to jednak realną władzę 

posiadał jego regent, a następnie współcesarz – Roman I. Ów człowiek nie przynależąc do 

żadnego znamienitego rodu, poniekąd w opozycji do terenów Wielkiego Pałacu, zdecydował  

o urządzeniu swojej cesarskiej siedziby nad Morzem Marmara w miejscu zwanym ‘Myrelaion’ 

 
252 Teodor Skutariotes, Kronika, II.191-192; Teodor Skutariotes, Przegląd historii, s. 106. 
253 Zob. Niketas Stethatos, 34.2. Omawiane passusy (b1): Teofilakt Simokatta, VIII.15.1; Kronika wielkanocna, 

603 A.D. (Olymp. 345); Jan z Nikiu, CIII.8; Teofanes Wyznawca, AM 6095, 6098; Focjusz, Biblioteka, 65.33b; 

Konstantyn Porfirogeneta, DC, II.42(43); Leon Gramatyk, s. 144-145; Patria, III.185; Niketas Stethatos, 34.2; 

Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 433.2; Jan Zonaras, XIV.14.10.15; Necrologium imperatorum, s. 107; Teodor 

Skutariotes, Kronika, II.191-192; Teodor Skutariotes, Przegląd historii, s. 106; Nicefor Ksantopulos, HE, 

XVIII.41. 
254 Typikon Wielkiego Kościoła, 30 lipca. Por. Synaksarion Konstantynopola, 30 lipca, 3. Zob. Katalog źródeł (b2). 
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(ob. Bodrum Camii)255. Roman I nie zamierzał kontynuować też starożytnej tradycji chowania 

koronowanych głów w Kościele Świętych Apostołów, stąd też to właśnie w ‘Myrelaion’ zaczął 

organizować mauzoleum dla siebie i członków swojego rodu. Pierwszą osobą złożoną tam do 

grobu była małżonka Romana – Teodora, zmarła 20 lutego 922 r. Jeszcze w tym samym roku 

pewien człowiek o imieniu Petronas, wykonując cesarski rozkaz, miał sprowadzić z klasztoru 

św. Mamasa trzy małe sarkofagi (w tym jeden bogato rzeźbiony) i zdeponować je  

w ‘Myrelaion’. Przekazy źródłowe dopowiadają, że podobno miały to być te sarkofagi,  

w których został pochowany Maurycjusz z rodziną. 

Albrecht Berger a zwłaszcza Andreas Müller przypisywali owej translacji grobowców 

dawnej rodziny cesarskiej pobudki ideologiczne, tj. aby uświetnić nowe mauzoleum cesarską 

prehistorią (imperialer Vorgeschichte). Obaj ci autorzy stwierdzali ponadto, że szczątki 

Maurycjusza i jego rodziny po jakimś czasie mogły powrócić do klasztoru św. Mamasa, o czym 

miałaby świadczyć informacja o dwóch sarkofagach z tekstu Konstantyna Porfirogenety256. 

Należy zaznaczyć, iż zamieszczony w „O ceremoniach dworu bizantyńskiego” spis miejsc 

pochówków cesarzy i ich rodzin (podobnie jak wiele innych części tego swoistego 

kompendium) jest bardzo ciężki do datowania. Niełatwo zatem stwierdzić, jakiego okresu realia 

przedstawia ten konkretny zapis. Biorąc pod uwagę informacje o przenoszeniu grobowców  

z klasztoru św. Mamasa w 922 r., jak i stan ogólnego nieładu i nagromadzenia ciał widoczny 

tam w latach 80. X wieku, byłoby dużą naiwnością umiejscawiać tam ponowną translację 

sarkofagów rodziny Maurycjusza. Teza taka musiałaby zakładać ponadto, że współcześni 

doskonale wiedzieli, które z najwyraźniej wielu grobów zgromadzonych w klasztorze należą 

do cesarskiego rodu sprzed ponad 300 lat. Należy zwrócić uwagę, że piszący niedługo po tych 

wydarzeniach autorzy, nie mówią, że Roman I uroczyście przeniósł szczątki Maurycjusza do 

Myrelaionu, ale po prostu zlecił jednemu ze swoich podwładnych, sprowadzenie do swego 

rodowego mauzoleum sarkofagów. Pierwszą informacją, jaką tutaj otrzymujemy, jest ponadto 

liczba owych grobowców oraz ich wykończenie. Dopiero później, jakby w ramach dodatkowej 

informacji, dowiadujemy się, że pochodziły one z klasztoru św. Mamasa, i że – podobno – 

miały to być te, w których znajdował się Maurycjusz ze swoimi dziećmi. Co więcej, jeśli 

autorzy istotnie chcieli przekazać, że cesarskie szczątki zostały ponownie pochowane  

w mauzoleum Myrelaionu, to zastanawia użycie w tym miejscu czasownika ‘apotithemi’, który 

oznacza bardziej „odstawić na bok/odłożyć”, niż „pogrzebać”. 

 
255 Zob. więcej w: Janin 1964, s. 394-395; Janin 1969, s. 351-354; Striker 1981. 
256 Zob. Berger 1988, s. 599, 659; Müller 1998, s. 49-56. Por. Grotowski 2016, s. 185, przyp. 152. 
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Nieoczekiwanym potwierdzeniem koncepcji o bardziej utylitarnym zamyśle Romana I 

co do owych sarkofagów, może być treść lemmy (tj. komentarza) do jednego z epigramatów  

z „Antologii palatyńskiej” z rękopisu Codex Palatinus Graecus 23 (Konstantynopol, około 980 

r.). Utwór ten poświęcony jest pośmiertnemu losowi tyrana z wyspy Kos o imieniu Nikias  

(I wiek p.n.e.), który po długim czasie od swego pogrzebu, został brutalnie wydobyty  

z grobu. Ogólna konstatacja autora epigramatu o tym, że śmierć jak widać nie zawsze jest 

końcem cierpienia, zainspirowała X-wiecznego komentatora do przytoczenia w tym kontekście 

między innymi właśnie pośmiertnego losu Maurycjusza. Według treści lemmy podobna 

sytuacja do tej z omawianego epigramatu miała miejsce za panowania Romana I, kiedy to 

Maurycjusz został wyrzucony ze swojego grobu, a jego szczątki bez ładu rozrzucone257. Biorąc 

pod uwagę wczesną datację tego komentarza, inne zawarte tu treści, mające odzwierciedlenie 

w źródłach258, jak i wyżej wymienione wskazania, ciężko byłoby negować treść tego przekazu. 

Zupełnie osobną kwestią pozostaje fakt, czy istotnie w sarkofagach przeniesionych  

z klasztoru św. Mamasa były szczątki Maurycjusza i jego rodziny, w co należy raczej wątpić. 

Pomijając to, że nie byli o tym przekonani nawet w miarę współcześni wydarzeniom autorzy, 

którzy opisywali to wydarzenie, informacje o owych grobowcach nijak się mają do świadectwa 

Konstantyna Porfirogenety. Tam bowiem są dwa, a nie trzy sarkofagi. Ponadto określone są 

one terminem ‘larnax’, a nie będącymi zdrobnieniami tego słowa ‘larnakion’ czy 

‘larnakidion’259 (co najwyraźniej nie było bez znaczenia w tej części cesarskiego 

kompendium260). Raz jeszcze warto tu wspomnieć o najprawdopodobniej dość sporym 

nagromadzeniu grobowców, jakimi wypełniły się tereny klasztoru św. Mamasa w tym czasie. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że szczątki Maurycjusza mogły być jeszcze ukryte w klasztornej 

krypcie, jest mało prawdopodobne, że Petronas i jego ludzie mogli mieć pewność, czyje 

grobowce przenoszą. 

 
257 Autor lemmy przywołuje w swoim komentarzu nie tylko historię o wyrzuceniu z grobu Maurycjusza, ale mówi 

też o ostatecznym losie szczątków niejakiego „cesarza Amancjusza”. Identyfikacja tej drugiej postaci nastręcza 

dużo większych trudności, gdyż nie znamy cesarza o imieniu Amancjusz, a odczyt manuskryptu jest  

w tym miejscu ponad wszelką wątpliwość prawidłowy. Ze względu na zapis o cesarzu Romanie i sarkofagu 

Maurycjusza, Grierson starał się wyjaśnić występowanie „cesarza Amancjusza” hipotezą, iż słowo Amancjusz 

może być tutaj zepsutą wersją nazwy kościoła św. Mamasa (zob. Grierson 1962, s. 28, przyp. 94). Jak się jednak 

okazuje, może nie być to jedyna droga interpretacji. Najwyraźniej bowiem (mimo pozornego zamętu) owa krótka 

wzmianka rzuca również światło na kulisy przeniesienia szczątków Justyna I z jego pierwotnego grobowca. Zob. 

szczegółową analizę tego zagadnienia w Katalogu źródeł (b3). 
258 Patrz przyp. wyżej. 
259 Z drugiej strony zdrobniałe określenie co do sarkofagów niektórzy mogliby połączyć z faktem, iż przynajmniej, 

jeśli chodzi o szczątki Maurycjusza i jego synów, jedynymi cesarskimi pozostałościami były najpewniej same ich 

głowy. 
260 Zob. Konstantyn Porfirogeneta, DC, s. 643-648. 
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W opinii publicznej utrwaliło się jednak przekonanie, iż przeniesione do nowego 

mauzoleum Romana sarkofagi należały (prawdopodobnie) do Maurycjusza i jego rodziny. Być 

może za taką tezą stali sami mieszkańcy, którzy obserwując transport pokaźnych grobowców  

z klasztoru św. Mamasa, połączyli je z dawnymi przekazami o pochowaniu tam cesarza 

Maurycjusza. Nie da się również zupełnie wykluczyć, że to sam Roman I mógł chcieć 

taką informacją podkreślić, że w nie byle jakich grobowcach przyjdzie spocząć jemu i jego 

rodzinie261. Choć, zgadzając się tu z Andreasem Müllerem, ciężko powiedzieć, czy świadomie 

chciałby się w ten sposób odsłonić na ewentualne oskarżenia o bycie hieną cmentarną262. Tak 

czy inaczej na podstawie dostępnych nam świadectw należy wskazać, że sprowadzenie 

sarkofagów z klasztoru św. Mamasa do nowego mauzoleum Romana I w ‘Myrelaion’, miało 

najwyraźniej charakter utylitarny. Co jak widać na podstawie lemmy z Codex Palatinus 

Graecus 23, nie spotkało się z powszechną aprobatą mieszkańców. Z kolei fakt, że interesujący 

nas konwent w ogóle mógł być wykorzystany jako repozytorium grobowców do wtórnego 

użytku, pozwala umieścić późniejsze działania Symeona Nowego Teologa w nieco szerszym 

kontekście263. 

 

 

II.2. Podupadła nekropolia, renowacja i mistyczna kontemplacja. Zewnętrzna i wewnętrzna 

odnowa klasztoru św. Mamasa za czasów Symeona Nowego Teologa (ok. 980-1022 r.) 

 

O klasztorze św. Mamasa znowu stało się głośno na przełomie X/XI wieku za sprawą słynnego 

i niezwykle kontrowersyjnego mnicha o imieniu Symeon. Jeszcze przed przyjęciem ślubów 

zakonnych miał on wytrwale dążyć do osiągnięcia coraz to większej pobożności pod okiem 

swojego duchowego ojca – również Symeona zwanego ‘Eulabes’ (z gr. pobożny). Ten ostatni 

był jednym z mnichów słynnego klasztoru ‘Stoudios’ (ryc. 20), gdzie około 977 r. Symeon 

Nowy Teolog rozpoczął swój nowicjat. Przez swoją niezwykle dewocyjną i ascetyczną 

postawę, jak i przesadne oddanie swojemu duchowemu ojcu został jednak już wkrótce 

wyrzucony z tego zgromadzenia. Szukając wyjścia z tej sytuacji Symeon Eulabes postanowił 

oddać swojego ucznia pod opiekę Antoniusza – igumena leżącego nieopodal od Studionu, 

klasztoru św. Mamasa. 

 
261 Sarkofagi przeniesione z klasztoru św. Mamasa istotnie mogły zostać powtórnie wykorzystane do pochówku 

członków rodu Lekapenów w Myrelaionie, np. synów Romana – Krzysztofa w 931 r., Konstantyna (obok 

wcześniej tam złożonej jego żony Heleny) w 946 r. (?); samego Romana w 948 r., czy też jego córki, cesarzowej 

Heleny w 961 r. Zob. Grierson 1962, s. 28-29. 
262 Müller 1998, s. 50. 
263 Omawiane passusy (b3): Kronika Logotety, 136.25; Teodozjusz Melitenos, s. 218; Kontynuacja Teofanesa, 

VI.Rom.I.11; Lemma z Codex Palatinus Graecus 23. 
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Według „Żywotu Symeona Nowego Teologa” (napisanego przez jednego z jego 

uczniów – Niketasa Stethatosa) konwent św. Mamasa najwyraźniej nie należał w tym czasie do 

prosperujących. Klasztor od wielu dekad pozostawał w stanie ruiny, zarówno fizycznie, jak  

i duchowo. Powalone w dużej części budynki służyły bardziej jako kwatery dla ludzi świeckich 

i dogodne miejsce do chowania zmarłych niż schronienie dla mnichów. Tych ostatnich ponadto 

żyło na tym terenie zaledwie kilku i niczym leżące odłogiem uprawy, miało im brakować 

ożywczego Słowa Bożego. W takich oto warunkach Symeon miał oddawać się swym 

mistycznym medytacjom, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu zgromadzenia, które 

skupiało się wokół klasztornej świątyni. Obraz totalnej ruiny konwentu, może być jednak 

wyolbrzymiony. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę liczne świadectwa o prowadzeniu 

normalnego życia przez to zgromadzenie, gdzie Symeon mógł w spokoju pracować nad swoimi 

metodami duchowego wyciszenia w swej celi, czy też kościelnej kaplicy, jak i z niezwykłą 

starannością kopiować święte manuskrypty264. Po dwóch latach około 980 r. zmarł przełożony 

klasztoru – Antoniusz, a Symeon zajął jego miejsce, otrzymując nominację wraz ze 

święceniami z rąk Mikołaja II (patriarchy Konstantynopola w latach 979-991). 

Po przejęciu opieki nad zgromadzeniem nowy igumen zajął się restytucją konwentu. 

Niemal wszystkie budynki klasztorne miały wtedy zostać odbudowane od fundamentów. 

Jedyną strukturą niewymagającą rozbiórki był kościół, który miał jeszcze wznieść – jak 

przekazuje Niketas Stethatos – cesarz Maurycjusz. Świątynia ta, będąca najwyraźniej 

centralnym punktem klasztoru od dawien dawna pełniła funkcje nekropolii. Po oczyszczeniu 

budynku z ciał Symeon obłożył posadzki marmurem, jak również ozdobił ów przybytek 

pobożnymi dedykacjami i licznymi ikonami świętych. W tym czasie kościół zyskał też godne 

przestrzenie do trzymania ksiąg, szat liturgicznych i innych niezbędnych w klasztorze 

przedmiotów. W swej niezwykłej dbałości o duchowe doznania, Symeon całość odnowionej 

świątyni wypełnił przepięknymi kandelabrami, korespondującymi dobrze ze światłem 

wpadającym przez okna złożone z charakterystycznych dysków265. 

Fizyczna odbudowa klasztoru miała jednak być dla Symeona jedynie punktem wyjścia 

do duchowej odnowy zgromadzenia. Dzięki charyzmie i obietnicom mistycznego 

 
264 Zob. Niketas Stethatos, 22-29, zwł. 27. Funkcjonowanie terenów klasztoru św. Mamasa przed jego restytucją 

za czasów Symeona, stało się też inspiracją do badania roli dawnych ośrodków kultu, wykorzystywanych jako 

przestrzenie do życia świeckiego, zob. abstrakt wystąpienia H. Jeffery (Lincoln College, Oxford) Ruined Basilicas 

and Domestic Space, na konferencji: Contested Heritage: Αdaptation, Restoration, and Ιnnovation in the Late 

Antique and Byzantine World (The Oxford University Byzantine Society’s XXI International Graduate 

Conference), 22nd-23rd February 2019, History Faculty, Oxford. Zob. też więcej o dalszym funkcjonowaniu  

i restytucji zrujnowanych, dawnych miejsc kultu, zarówno jako hagiograficznym toposie, jak i rzeczywistych 

przykładach archeologicznych w: Caraher 2008, s. 267-280; Dyke Van, Alcock 2003; Yoffee 2007. 
265 Zob. Niketas Stethatos, 34, s. 77, przyp. 36 (s. 403). 
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doświadczania Boga przez kontemplację, nowy igumen przyciągnął do klasztoru wielu nowych 

członków. Jednak wprowadzane wzorce życia w całkowitym ubóstwie, ascezie oraz 

posłuszeństwie dla duchowego przewodnika, nie cieszyły się popularnością wśród wielu 

mnichów. W drugiej połowie lat 90. X wieku stało się to przyczyną buntu trzydziestu 

zakonników, którzy po krótkiej szarpaninie w kościele św. Mamasa, zrzucili z siebie habity  

i po wyłamaniu bramy klasztoru pobiegli ze skargą do Syzyniusza (patriarchy Konstantynopola 

w latach 996-998). Ten jednak stając po stronie przełożonego zgromadzenia, skazał 

buntowników na banicję, z której sam Symeon próbował ich później odwoływać. 

Postępowanie igumena klasztoru nie było jednak kontrowersyjne jedynie w ramach 

wprowadzanych przez niego zmian w życiu klasztornym. Problematyczne bowiem – zwłaszcza 

dla Stefana, biskupa Nikomedii i doradcy Sergiusza II (patriarchy Konstantynopola w latach 

1001-1019), były jego mistyczne poglądy o doświadczaniu Boga oraz cześć jaką oddawał  

i nakazywał oddawać swemu duchowemu ojcu – Symeonowi Eulabesowi (zm. około 986 r.). 

W zgromadzeniu św. Mamasa Symeon nieustannie nauczał i zachęcał innych zakonników do 

ćwiczenia się w sztuce wyciszenia i mistycznej kontemplacji, mającej prowadzić do coraz to 

głębszego zjednoczenia się i obcowania z Bogiem. Ponadto od śmierci Symeona Eulabesa stał 

się on z inicjatywy swego ucznia jednym z głównych wzorów świętości, co znajdywało 

wydźwięk w weneracji jego ikony, umieszczonej w klasztorze. Owe kontrowersyjne kwestie 

teologiczno-dogmatyczne stały się przyczyną konfliktu i procesów wytaczanych Symeonowi 

przez Stefana i środowisko patriarchatu. Naciski zarówno ze strony patriarchatu, jak  

i najpewniej też mnichów z jego zgromadzenia, zmusiły w końcu Symeona do zrzeczenia się 

funkcji igumena w 1005 r. (na rzecz swego ucznia Arseniosa), po czym w 1009 r. został on 

ostatecznie wygnany do Chryzopola. 

Bez względu jednak na ostateczny los Symeona, dzięki jego działalności klasztor  

z podupadłej instytucji wykorzystywanej jako nekropolia i repozytorium sarkofagów, stał się 

na co najmniej ćwierć wieku znaczącą wspólnotą klasztorną. Kontrowersyjna sława mistyka 

nie tylko przyciągnęła tam wielu nowych zakonników, ale też na stałe połączyła klasztor przy 

bramie ‘Ksylokerkos’ z implementacją pierwszych form hezychazmu (od gr. ‘hesychia’ – 

wyciszenie). Zwolennicy tego mistycznego nurtu właśnie w Symeonie Nowym Teologu i jego 

pismach stworzonych w murach klasztoru św. Mamasa, widzieli początki metod mistycznej 

kontemplacji, niezwykle nośnych (i nie mniej kontrowersyjnych) w XIV stuleciu266. 

 

 
266 Omawiane passusy (b4): Niketas Stethatos, 22, 30.1, 34.1-2, 35.1; Adversus Palamam, s. 840 A; Adversus 

Cantacuzenum, 262. 
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II.3. Charistikē, ponowna ruina i droga do niezależności. Klasztor św. Mamasa a reformy 

monastyczne XI-XII w. (ok. 1042-1171 r.) 

 

Jak pokazują wytyczne reform monastycznych XI/XII wieku, zapoczątkowanych  

w klasztorze Matki Boskiej ‘Euergetis’ w Konstantynopolu267, kluczowym czynnikiem do 

właściwego funkcjonowania konwentu był odpowiedni świecki zarządca (gr. ‘charistikarios’). 

Zgadzając się z wnioskami analiz Paula Magdalino, należy powiedzieć, iż klasztory w Mieście 

były nieustannie narażone na porzucenie, bezceremonialną eksploatację swych dóbr przez 

niegospodarnych zarządców czy też niesprzyjające sąsiedztwo268. W przypadku klasztoru św. 

Mamasa niewątpliwie destrukcyjną rolę (zwłaszcza w jego wczesnej historii) odgrywało jego 

umiejscowienie na obszarach przy miejskich murach, tradycyjnie użytkowanych jako 

przestrzenie cmentarne. Konwent z fundacji prywatnej (założonej przez siostrę cesarza 

Maurycjusza), najwyraźniej dostał się po jakimś czasie pod zarząd patriarchatu. Widać to już 

na przykładzie Symeona Nowego Teologa – mianowanego, jak i usuniętego z urzędu igumena 

zgromadzenia przez ówczesnych patriarchów. Od czasów Symeona władze patriarchatu 

„ofiarowywały” dobra klasztoru św. Mamasa, jako swego rodzaju beneficjum, wielu różnym 

arystokratom. Owi świeccy zarządcy, mimo iż nie mogli ingerować w samo życie monastyczne, 

dzierżyli jednak całkowitą władzę administracyjną nad przysługującymi im dobrami, którymi 

mogli dowolnie rozporządzać. Choć zgromadzeniu św. Mamasa towarzyszyło raczej zmienne 

szczęście co do kolejnych zarządców, ostatecznie efekty systemu charistikariatu269 okazały się 

jednak dla tego konwentu bardzo destrukcyjne. 

Pierwszym znanym nam zarządcą był pewien patrycjusz o imieniu Panberios. Nie 

wiemy, jak administrował dobrami klasztoru, jednak chyba nie należał do ludzi najbardziej 

gospodarnych. W latach 30. XI wieku270 popadł bowiem w długi u Marii Sklerainy, której miał 

być winien sumę 62 funtów (złota). Źródło, na którym się tu opieramy (tzw. ‘Peira’, z gr. 

doświadczenie), stanowi kompilację wycinków z różnych spraw, rozsądzanych przez jurystę 

 
267 Zob. o tym klasztorze w: Janin 1969, s. 178-183. O reformach monastycznych XI/XII wieku, prowadzących 

do coraz to większej niezależności klasztorów zob. więcej w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, zwł. 

s. 441-453, 859-871 oraz w artykułach zebranych w ramach tomu Mullett, Kirby 1994. Zob. też The Evergetis and 

Byzantine Monasticism in the Eleventh and Twelfth Centuries, (w:) Jordan, Morris 2012, s. 17-32. 
268 Magdalino 1996, s. 62 = Magdalino 2007a, s. 69. Zob. też Dąbrowska 2002a. 
269 Zob. więcej w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, s. xxviii, 49, 201-2, 237, 615. Por. Bartusis 

1991, s. 412-413; Dąbrowska 2002a, s. 114. 
270 PBW (2016): Maria 64, datuje niniejsze wydarzenia na 1035 r. 
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Eustacjusza Romaiosa, mającą pełnić funkcję swoistego, prawniczego kompendium. 

Kompilator dzieła umieścił informację o tej sprawie w rozdziale o zarządzaniu majątkami 

kościelnymi, najwyraźniej uznając ów epizod za ciekawy casus prawny. Jak widać Panberios 

nie był w stanie oddać swej wierzycielce pożyczonej sumy, a ona sama również, nie znajdując 

u niego żadnego widocznego mienia, miała trudności z wyegzekwowaniem tego długu. W tej 

sytuacji Maria zażądała od Panberiosa przekazania jej zarządu (charistikionu) nad klasztorem 

św. Mamasa i wszystkimi jego dobrami, co jak widzimy z załączonej do „Peiry” zapisu, udało 

się jej prawnie uzyskać271. 

Eustacjusz Romaios zajmujący się tą sprawą (czy też późniejszy kompilator dzieła), był 

świadomy, iż tego typu przejęcie zarządu nad mieniem kościelnym wiązało się często  

z alienacją tych dóbr272, w celu osiągnięcia jak najszybszego zysku. Interesujący nas passus 

kończy bowiem komentarz, iż Maria – najwyraźniej w przeciwieństwie do obowiązujących 

trendów – zamierzała zachować dobra klasztoru św. Mamasa w całości, zarządzając nimi 

zgodnie z tym, co rozporządził jego „założyciel” (gr. ‘systesamenos’). Wątpliwe jednak, że 

mowa tutaj o bezimiennej siostrze cesarza Maurycjusza, o której zapominał w tym względzie 

nawet uczeń Symeona Nowego Teologa – Niketas Stethatos. W tym przypadku dużo 

istotniejsza od starożytnej tradycji była obecna forma organizacji zgromadzenia. Zdecydowanie 

najbardziej aktualne i obowiązujące zarządzenia co do klasztoru zostały wdrożone kilka dekad 

wcześniej w ramach restytucji konwentu przez Symeona Nowego Teologa, który przez reformy 

i inicjatywy budowlane w istocie stworzył tam nową wspólnotę. W owym czasie sława tego 

mistyka nie tylko była wciąż żywa, ale zyskiwała na popularności za sprawą coraz to 

aktywniejszych jego uczniów. To w tym okresie Niketas Sthethatos zaczął zbierać materiały  

i komponować żywot Symeona, który przyczynił się do jego rehabilitacji w środowisku 

patriarchatu. Symbolicznym zakończeniem tego procesu był triumfalny powrót ciała Symeona 

 
271 Sama Maria Skleraina, potomkini słynnego Bardasa Sklerosa (generała z czasów Jana I, cesarza w latach 969-

976) i wdowa po wysokim urzędniku państwowym (‘protospatharios’), w trakcie swego życia doszła do wielkich 

majątków. Jako kochanka Konstantyna IX (1042-1055) i być może babka Włodzimierza II Monomacha (zob. np. 

Poppe 1971, s. 267, przyp. 181) – oficjalnie zaakceptowana nawet przez samą cesarzową Zoe – prócz wielu innych 

bogactw, otrzymała od władcy zarząd nad niezwykle majętną fundacją św. Jerzego na Manganach (zob. Janin 

1969, s. 70-76). W jej skład wchodziło wiele dóbr w Mieście (m.in. klasztor, pałac, kościół, hospicja, szkoła 

prawna, młyn, piekarnia), jak i rozległe ziemie na innych obszarach państwa. Z jej osobą łączone są również włości 

i przywileje zlokalizowane na przedmieściach Konstantynopola nad Morzem Marmara (tj. we Φλώριον, ob. Florya 

oraz w Διαβένετοι), przynależące prawie sto lat później do klasztoru Chrystusa Pantokratora. Zob. Kazhdan 

1991m, s. 1911; PBW (2016): Maria 64; Garland 1999, s. 147-152. 
272 Jak tłumaczył Ks. M. Sitarz (2000, s. 96): „[…] alienacja to przeniesienie prawa rzeczowego na inną osobę 

kościelną czy świecką, w wyniku którego stan posiadania osoby kościelnej doznaje jakiegokolwiek uszczuplenia, 

np. przez nałożenie na dobra kościelne służebności lub zrzeczenie się służebności przysługujących Kościołowi, 

przez dzierżawę, zastaw, hipotekę, pożyczkę, zrzeczenie się sporu przez zgodę na sąd polubowny […]”. 
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do Konstantynopola w 1052 r. oraz jego kanonizacja za sprawą Michała I (patriarchy 

Konstantynopola w latach 1043-1058)273. 

Bez względu na to, z jakim szacunkiem Maria Skleraina odnosiła się do legendy 

Symeona i jego dziedzictwa, okres przychylnego stosunku zarządców do przynależnych im 

dóbr klasztoru św. Mamasa mógł skończyć się już ok. 1045 r. wraz z jej śmiercią. Jak podkreśla 

jednak Michael Angold czy Paul Gautier, wprowadzane przez Symeona reformy życia 

klasztornego, kładące nacisk na pogłębione życie wspólnotowe, nie pozostały bez wpływu na 

typikon (akt fundacyjny) konwentu Matki Boskiej ‘Euergetis’274. Ten z kolei stając się 

przełomowym dokumentem w ramach reform monastycznych XI-XII wieku, niewątpliwie 

przyczynił się do ostatecznego odsunięcia od klasztoru św. Mamasa problemu niegospodarnych 

zarządców, na co konwent ten musiał czekać jednak jeszcze ponad sto lat275. 

Co prawda sława przywróconego do łask i kanonizowanego Symeona Nowego Teologa 

mogła jeszcze w połowie XI wieku pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie łączonego  

z nim zgromadzenia. Jednak najwyraźniej ani pamięć o świętym mistyku, ani wprowadzone 

przezeń reformy nie uchroniły jego dziedzictwa przed zaniedbaniami i nadużyciami zarządców 

dóbr klasztoru św. Mamasa w ciągu kolejnego stulecia. W końcu w połowie lat 40. XII wieku 

majątek konwentu miał być już zredukowany niemal do zera. Z rozproszonych przez lata dóbr 

zgromadzenia ostały się jedynie zupełnie powalone już budynki klasztorne oraz zrujnowany 

kościół, który jako jedyna stojąca budowla nie miał już nawet dachu. O samych mnichach 

ledwie można było mówić w tym czasie w liczbie mnogiej, pozostało ich bowiem tylko dwóch, 

którzy szukając środków do życia nie przebywali już nawet na terenie samego klasztoru. Jak 

widać, życie zgromadzenia praktycznie ustało, a stan konwentu św. Mamasa prezentował się 

jeszcze gorzej niż przed jego restytucją z czasów Symeona Nowego Teologa. Ten obraz nędzy 

i rozpaczy miał do głębi wzruszyć Jerzego Kappadokesa, cesarskiego mistyka i zarządcę 

skarbca za czasów cesarza Manuela I. 

Być może przez wzgląd na swoje pochodzenie z Kapadocji – ojczyzny św. Mamasa, 

ślady dawnej świetności276 i zrujnowana okolica klasztoru tak bardzo przejęły owego 

pałacowego urzędnika, iż postanowił on uchronić to miejsce od ostatecznej zagłady. Wystarał 

się u Kosmasa II (patriarchy Konstantynopola od kwietnia 1146 do lutego 1147 r.) o zarząd 

(‘charistikion’) nad klasztorem, zobowiązując się jednocześnie do przeprowadzenia jego 

 
273 Zob. Angold 2000, s. 28, 347, 372. Por. Alfeyev 2000, s. 275; Talbot 1991h. 
274 Angold 2000, s. 28 seq., 269 seq., 346-348. 
275 Omawiany passus (b5): Peira, XV.16 
276 Wg klasztornego typikonu konwent ten miał w przeszłości być prężną i piękną instytucją, bogatą we włości  

i dobra ruchome. Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, Prolog. 
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restytucji. Zamierzał od podstaw odbudować zrujnowane budynki, jak i przydać nowe dobra 

do jego majątków. Szczególnie okrutny wydawał mu się los tamtejszego kościoła, który jako 

spora świątynia – nie gorsza w swej konstrukcji od innych tego typu budowli – stał pusty  

i pozbawiony wszelkich ornamentów, grożąc zawaleniem. Jerzy doprowadził do zwrócenia 

przez poprzednich „patronów” klasztoru części pierwotnie należących do niego dóbr  

i przywilejów. Wraz z rozrastaniem się majątku zgromadzenia, dzięki ogromnemu wkładowi 

pracy i funduszy rozpoczęła się również odbudowa samego konwentu. Wysiłki Jerzego 

doprowadziły do zapewnienia klasztorowi dostępu do świeżej wody277, zaopatrzenia go we 

wszelkie niezbędne do życia środki, jak pozłacane naczynia z czystego srebra, liczne 

przedmioty z brązu, drogocenne szaty liturgiczne, święte ikony, księgi oraz wiele innych. 

Podobnie więc jak podczas restytucji konwentu za czasów Symeona Nowego Teologa, 

budynki zgromadzenia zaczęły ponownie wzrastać i rozkwitać blaskiem nowej jakości zarówno 

na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tym razem jednak nowy zarządca, będąc świadom błędów 

przeszłości postanowił, iż zostanie on ostatnim charisikariosem w dziejach tego zgromadzenia. 

Wiedział bowiem, że efekty nawet największych wysiłków jednego opiekuńczego człowieka, 

mogą znów zostać szybko zaprzepaszczone w wyniku działalności kolejnych 

nieodpowiedzialnych zarządców, jeśli nie zapanuje tutaj nowy porządek prawny. Jerzy 

Kappadokes wzorując się na efektach reform monastycznych zapoczątkowanych w klasztorze 

Matki Boskiej ‘Euergetis’, doprowadził więc do uwolnienia konwentu od zarządu 

patriarchalnego, co zostało potwierdzone memorandum Mikołaja IV (patriarchy 

Konstantynopola w latach 1147-1151) oraz następnie złotą bullą cesarza Manuela I. Aby 

klasztor już nigdy nie mógł stać się ofiarą charistikariatu ani żadnego innego nadużycia, Jerzy 

zaoferował Atanazemu Filantropenosowi (ekonomowi miejskiego zgromadzenia Chrystusa 

Filantropa278), sporządzenie typikonu (aktu fundacyjnego) restytuowanego konwentu i objęcia 

funkcji jego igumena. 

Sam Jerzy Kappadokes, wiążąc się już na stałe ze zgromadzeniem św. Mamasa, wstąpił 

do klasztoru, przyjmując imię Grzegorz. Poświęciwszy niemal cały swój majątek na restytucję 

konwentu, nie doczekał jednak zakończenia prac nad jego odbudową ani uroczystego 

zatwierdzenia typikonu w listopadzie 1158 r. Po śmierci Jerzego, jego brat Teocharistos, jako 

jego sukcesor, dopilnował ukończenia prac budowlanych, a Atanazy doprowadził do końca 

wszelkie kwestie formalne co do niezależności nowej fundacji. Ostatecznie na terenie klasztoru 

wzniesiono jeszcze więcej budynków niż było ich wcześniej, wraz z wspaniałym refektarzem 

 
277 Poprzez doprowadzenie do klasztoru rur z wodą ze źródła. Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, Prolog, 38. 
278 Zob. Janin 1969, s. 527-529. 
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oraz łaźnią, wykorzystywaną przez zakonników, jak i (za odpowiednią opłatą) osoby  

z zewnątrz. Na mocy typikonu zarząd nad dobrami zgromadzenia objął jego brat Teocharistos 

jako protektor klasztoru. Na miejscu tym miał go zastąpić zaś kolejny urzędnik piastujący 

godność cesarskiego mistyka. Zgodnie z wzorcami reform monastycznych XI-XII wieku 

władza protektora klasztoru w przeciwieństwie do prerogatyw wcześniejszych zarządców, była 

bardzo mocno ograniczona przez typikon. Surowo zabroniono im dokonywać jakichkolwiek 

zmian w tym akcie fundacyjnym. Nie mogli już oni alienować, ani wykorzystywać dóbr 

klasztoru sprzecznie z ich przeznaczeniem, czy też nawet żądać informacji finansowych 

dotyczących zgromadzenia. Ich obowiązkiem zaś stała się nieustanna ochrona i utrzymanie 

dóbr klasztoru w całości. 

Typikon zachowany w całości do naszych czasów, składa się z historycznego prologu 

oraz 48 rozdziałów dotyczących organizacji klasztoru. Dokument ustala, że w klasztorze 

powinno być 20 mnichów, w tym 2-3 księży oraz dwóch diakonów. Prócz igumena typikon 

jako głównych zakonników funkcyjnych wymienia ekonoma, eklezjarchę (wraz z jego 

asystentem), zakrystiana (pełniącego również rolę archiwisty), skarbnika, piwniczego (wraz  

z jego asystentem) oraz portiera. Z treści tego aktu fundacyjnego oraz podpisów279 28 mnichów 

na końcu dokumentu (prócz podpisów protektora Teocharistosa i igumena Atanazego) wiemy 

też o kilku innych funkcjach sprawowanych w klasztorze, tj. kucharz, piekarz, stajenny, 

magazynier280, ogrodnik oraz mnisi zajmujący się winnicą (gr. ‘ampelourgoi’). Zakonnicy 

spędzali tam swój zdyscyplinowany żywot w ramach codziennych modlitw i pracy, zarówno  

w klasztorze, jak i poza murami (w ogrodzie i winnicy), z przerwami na wspólne posiłki. Mieli 

oni pozostawać w ścisłej klauzurze, gdzie nie mieli wstępu ani obcy mnisi, ani tym bardziej 

kobiety czy ludzie świeccy281. Klasztor nie prowadził też żadnej działalności filantropijnej, 

ograniczając się do obligatoryjnego rozdawnictwa jedzenia przy bramie konwentu  

i wykorzystując w razie potrzeby dwa pobliskie hospicja (‘ksenones’), które mogły 

zaoferować łóżka dla chorych zakonników. Zmarli mnisi mieli być chowani po prawej stronie 

klasztornej świątyni, gdzie nie można było dokonywać pochówków osób spoza zgromadzenia. 

Typikon nie wykluczał jednak możliwości urządzenia na terenie klasztoru pogrzebu dla 

hojnych donatorów, na których szczodrość najwyraźniej bardzo liczono. Szczególną czcią 

 
279 Łącznie z 11 niepiśmiennymi zakonnikami, którzy postawili tam krzyżyk. 
280 Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, Drugie semeioma, s. 310: „τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Ἡσαΐου καὶ Ὡρειαρίου”. 
281 Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, 26-27. W wyjątkowych jednak przypadkach (tj. pogrzeb hojnego 

donatora, czy też wizyta kobiet znanych ze swych cnót i dostojeństwa) dokument ten przyzwalał na krótkotrwałe 

i niezaburzające klasztornych zwyczajów przebywanie osób spoza zgromadzenia. 
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otaczano grób samego Jerzego Kappadokesa, nad którym paliła się wieczna lampka, a w dzień 

jego śmierci sprawowano dla niego specjalną liturgię282. 

Zgodnie z zaleceniami odnowiciela klasztoru Jerzego Kappadokesa, igumen Atanazy 

zadbał o zabezpieczenie egzystencji dóbr konwentu św. Mamasa w jego dopiero co 

odnowionym kształcie. Niedługo po uroczystym podpisaniu typikonu283, Atanazemu udało się 

uzyskać jego prawne potwierdzenie, wydane oficjalnie przez kwestora i państwowego 

urzędnika sądowego (‘nomofylaks’) Teodora Pantechnesa. Do tego dokumentu 5 stycznia 1164 

r. jako kolejne zabezpieczenie i potwierdzenie autentyczności typikonu dołączono kolejny akt 

(tzw. pierwsze ‘semeiоma’). Sygnowali go wspomniany już Teodor Pantechnes oraz pięciu 

innych wysokich urzędników z bliskiego otoczenia cesarza. Dzięki zawartym tam treściom 

wiemy, że klasztor św. Mamasa znajdował się naprzeciw żeńskiego zgromadzenia 

‘Aristenai’284 (lokalizowanego w pobliżu klasztoru św. Andrzeja ‘en Krisei’285) oraz nieopodal 

konwentu ‘Iasites’286. Najwyraźniej bliskie kontakty klasztor utrzymywał również z pobliskimi 

zgromadzeniami ‘Stoudios’ oraz ‘Peribleptos’ (ob. Sulu Manastır)287, z których najważniejsi 

mnisi byli obecni przy podpisywaniu dokumentu ze stycznia 1164 r. (ryc. 14) Atanazy zadbał, 

aby na uroczystej ratyfikacji tego aktu w kościele pw. św. Mamasa nie zabrakło najwyższych 

urzędników cesarskich (tj. jego osobistego sekretarza oraz kuropalatesa), którzy mocą swoich 

godności potwierdzali nowy stan prawny klasztoru. W dokumencie jeszcze dokładniej 

opisującym okoliczności restytucji konwentu, podobnie jak we wcześniejszym potwierdzeniu 

prawnym, podkreślono prawdziwość i nienaruszalność typikonu zgromadzenia, uznanego za 

swego rodzaju „święte zarządzenia”288. Z dużą dokładnością opisano tam również dokument 

typikonu wraz ze wszystkimi zastosowanymi tam środkami uwierzytelniającymi. Tego triumfu 

klasztoru w jego nowym kształcie nie doczekał brat Jerzego – Teocharistos. Na stanowisku 

protektora zastąpił go najpewniej mistyk Nicefor, który w 1162 r. wykorzystał akt fundacji 

konwentu św. Mamasa do konstrukcji typikonu klasztoru ‘Heliou Bomon’289. 

 
282 Wg typikonu specjalne wspomnienie przysługiwało również bratu Jerzego – Teocharistosowi, jego żonie Zoe 

Dalassene oraz igumenowi klasztoru Atanazemu Filantropenosowi. Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, 16, 40, 

por. też 27. Zob. więcej o tym akcie fundacyjnym oraz jego miejscu w ramach rozwoju reform monastycznych 

prowadzących do coraz to większej niezależności klasztorów w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, 

s. 973-990; zob. też szczegółowy indeks dot. tego dokumentu na s. 1957. 
283 Przed styczniem 1164 r., najprawdopodobniej nieco ponad cztery lata po podpisaniu typikonu. Zob. Thomas, 

Constantinides Hero, Constable 2000, s. 1041. 
284 Zob. Janin 1969, s. 51-52. 
285 Zob. Janin 1969, s. 28-31. 
286 Zob. Janin 1969, s. 255-256. 
287 Zob. Janin 1969, s. 218-222. 
288 Typikon klasztoru św. Mamasa, 16, s. 273: „θείους νόμους” (dosł. „boskie prawa”). 
289 Zob. Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, s. 1042-1091. Zob. też o późniejszym wykorzystaniu 

typikonu klasztoru św. Mamasa na s. 987. 
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Mimo wszechstronnego oficjalnego potwierdzenia treści typikonu, Atanazy nie 

zapominał, że byt nowo powstałej fundacji mógłby znów stać się zagrożony, jeśli ów dokument 

zostałby zniszczony bądź zmodyfikowany. Przezorny igumen kazał więc wykonać trzy 

identyczne kopie typikonu oraz inwentarza dóbr klasztoru (niezachowanego). Aby uniezależnić 

owe podstawy funkcjonowania konwentu również od samego zgromadzenia św. Mamasa, 

Atanazy postanowił, że dla bezpieczeństwa cała oryginalna dokumentacja290 zostanie 

zdeponowana w zakrystii klasztoru Chrystusa Filantropa. Uroczyste przekazanie owych 

drogocennych archiwów nastąpiło 8 marca 1171 r. w obecności protektora konwentu, wielu 

świeckich i duchownych dygnitarzy (w tym reprezentującego cesarza – diakona Hagii Sofii) 

oraz mnichów z klasztorów św. Mamasa i Chrystusa Filantropa. Dokumenty zostały 

umieszczone w zaplombowanej skrzyni, zaopatrzonej w żelazną pieczęć igumena Atanazego. 

Siedem dni później 15 marca sędzia i kuropalates Bazyli Liparites uroczyście wydał akt 

potwierdzający przekazanie archiwów (tzw. drugie semeioma), szczegółowo opisujący 

okoliczności, w jakich owa skrzynia z dokumentami może być odpieczętowana. Miało to być 

zaś dość utrudnione. Wymagało bowiem wspólnego działania ze strony protektora klasztoru 

św. Mamasa, jego mnichów, zakonników zgromadzenia Chrystusa Filantropa, jak również 

sędziego. 

Po dopilnowaniu formalności, jak i wyczerpaniu możliwych środków do 

zabezpieczenia dokumentacji i przyszłego losu klasztoru, Atanazy najwyraźniej uznał, że 

wypełnił zalecenia, jakie nałożył na niego Jerzy Kappadokes niemal przed 30 laty. Ustąpił  

z urzędu igumena zgromadzenia, stając się z powrotem skromnym mnichem klasztoru 

Chrystusa Filantropa. W ostatnim znanym nam dokumencie wydanym przez Atanazego  

z kwietnia 1171 r., raz jeszcze przytacza on wszelkie środki, jakie powziął w celu 

zabezpieczenia dokumentacji klasztoru. Na koniec poleca przyszłym mnichom i przełożonym 

zgromadzenia św. Mamasa nieustanną pieczę nad utrzymaniem całkowitej niezależności 

konwentu oraz wszystkich jego dóbr. Tych zaś, którzy nie dbaliby o dobrobyt klasztoru, poleca 

klątwom i sankcjom opisanym wcześniej w typikonie291. 

 

 

 
290 Tj. patriarchalne memorandum dot. przyznania niezależności klasztorowi; oficjalne uwolnienie klasztoru od 

zarządu patriarchalnego; złota bulla cesarza Manuela I potwierdzająca niezależność klasztoru; inwentarz dóbr 

klasztornych oraz typikon zgromadzenia (w formie zwartego kodeksu) oraz tzw. pierwsze semeioma z 1164 r. 

Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, Drugie semeioma. 
291 Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, 4, 41. Omawiane passusy (b6): Typikon klasztoru św. Mamasa. 
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II.4. Walka o relikwie, translacja i dogmatyczna presja. Los zgromadzenia św. Mamasa  

w pod koniec XII i w pierwszej połowie XIII w. 

 

Być może jeszcze większy triumf konwentu pod wezwaniem św. Mamasa miał miejsce jakiś 

czas później za panowania Izaaka II (cesarza w latach 1185-1195). Według łacińskiej „Historii 

translacji relikwii św. Mamasa” oraz wcześniejszego listu Piotra z Kapui w tym bowiem czasie 

pewien sędziwy mnich miał sprowadzić do Miasta z Kapadocji relikwie pięciu świętych w tym 

też najbardziej drogocenną – czaszkę św. Mamasa. Podobno ów zakonnik nie za bardzo 

wiedział, co ma dalej robić z posiadanymi świętymi przedmiotami, stąd też zastanawiał się nad 

miejscem, gdzie mógłby je z czcią umieścić. Wtedy jednak otrzymał we śnie odpowiedź, aby 

złożyć owe relikwie w kościele św. Mamasa, który został właśnie na nowo odbudowany przez 

cesarza Izaaka i nie trudzić się już budową nowej świątyni dla nich. Z kontekstu całego tego 

źródła wiemy też, że kościół ten miał znajdować się na terenie klasztoru, który również został 

w tym czasie poddany renowacji ze środków tego władcy. 

Opisana wyżej historia stanowi w całej narracji tego przekazu jedynie poboczny epizod, 

umożliwiający nieco głębszy wgląd w kontekst translacji relikwii św. Mamasa  

z Konstantynopola do Langres (Francja) po 1204 r. (o czym szerzej za chwilę). Na jej kształt 

niewątpliwie miały wpływ trudności związane z tłumaczeniem słów bizantyńskich mnichów 

opowiadających o tych wydarzeniach łacińskim przybyszom, jak i wymogi samej narracji. 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na powtarzający się tutaj motyw przekazywania kluczowych 

dla dalszych działań bohaterów informacji w ramach widzenia sennego. Choć obecnie nie 

posiadamy żadnych bizantyńskich świadectw o translacji tych relikwii do Konstantynopola, 

informacje z innych źródeł z tego okresu pozwalają nam jednak umiejscowić owe wydarzenia 

w nieco szerszym kontekście. 

Niketas Choniates, pełniący za panowania Izaaka II wysokie urzędy państwowe, 

wielokrotnie zaznaczał, iż ów cesarz odznaczał się wręcz szaleństwem w zakresie wznoszenia 

i restytucji budowli w Konstantynopolu i jego okolicach292. Szczególną troską otaczał 

zwłaszcza święte przybytki (tj. kościoły, oratoria, klasztory), które jak podczas żadnego innego 

panowania miały wzbogacić się wtedy o wspaniałe mozaiki, malowidła czy drogocenne 

wyposażenie. Tutaj też uwydatnił się dość specyficzny stosunek Izaaka do świętych relikwii, 

które traktował jako osobiste talizmany oraz ochronę dla miejsc dla niego ważnych. Władca 

nie widział nic złego wręcz w ograbianiu z relikwii i istotnych symbolicznie elementów wielu 

miejsc w Konstantynopolu (jak kościół ‘Nea Ekklesia’ czy klasztor św. Jerzego na 

 
292 Prócz Choniatesa zob. też twórczość Sergiosa Kolybasa w Regel, Novosadskij 1892, s. 299. 
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Manganach), jak i poza nim (jak ikona Chrystusa z klasztoru w Monemwazji). „Przeniesione” 

obiekty cesarz wykorzystywał przy wznoszeniu i upiększaniu swych fundacji (jak kompleks 

św. Michała w ‘Sosthenion’), czy też w życiu codziennym, otaczając się relikwiami niczym 

przedmiotami codziennego użytku i przyczepiając je nawet do swego monarszego stroju. Choć 

sam Choniates widział w tym szaleństwo i świętokradztwo, jak podkreśla Alicia Simpson Izaak 

precyzyjnie wybierał odnawiane przez siebie budowle, które miały odpowiednio promować 

jego wizerunek jako władcy i kontynuatora królewskiej linii Komnenów. Same zaś relikwie  

i spolia o znaczeniu symbolicznym miały ‘upiększać, umacniać oraz konsekrować’ cesarskie 

fundacje, przypominając jednocześnie o wspaniałej przeszłości cesarstwa293. 

Wyjątkowa „religijność” i podatność na przesądy Izaaka II nie ograniczała się jedynie 

do kolekcjonowania i otaczania się przez niego świętymi relikwiami. Według Choniatesa  

w trakcie swoich rządów dużą wagę przykładał on bowiem również do wszelakich proroctw  

i przepowiedni. W 1187 r., gdy Konstantynopol był oblegany przez buntownika Aleksego 

Branasa, któremu astrologowie wróżyli już rychły triumf, Izaak chcąc odmienić fatalne 

przepowiednie nie przygotowywał się wcale do fizycznego odparcia ataku. Zamiast tego miał 

sam wnieść na oblegane mury Miasta ikonę Matki Boskiej z klasztoru ‘Hodegon’ – „jako 

nieprzenikalną fortecę i nieprzekraczalną palisadę” oraz zebrać mnichów i sprowadzonych na 

ziemię słupników, aby wznosili modlitwy o odsunięcie niebezpieczeństwa od stolicy. Istotnie 

niedługo później na niebie miały pojawić się sprzyjające znaki, a siły zbuntowanego Aleksego 

Branasa zostały ostatecznie pokonane294. Możliwe, iż wydarzenia te miały wpływ na działania 

cesarza przy okazji kolejnego, dużo ważniejszego dla nas, proroctwa o kataklizmie zbliżającym 

się do Królowej Miast. Tym miały być armie trzeciej krucjaty pod wodzą Fryderyka 

Barbarossy, które w 1189 r. planowały przeprawę przez Bosfor w drodze do Jerozolimy. 

Według Dozyteusza – patriarchy Konstantynopola w latach 1189-1191 i osobistego przyjaciela 

Izaaka – tak naprawdę celem Barbarossy wcale nie była Palestyna, ale sam Konstantynopol. 

Duchowny ten miał objawić Izaakowi przepowiednię, iż niemiecki władca niechybnie 

przedostanie się do Miasta przez bramę ‘Ksylokerkos’295. Jak przekazuje Choniates właśnie  

z tego powodu cesarz nie ufał w pokojowe zamiary Barbarossy i zadecydował o zamurowaniu 

 
293 Niketas Choniates, Historia, s. 442-445; Simpson 2015, s. 179-206, zwł. s. 186-196. 
294 Niketas Choniates, Historia, s. 382-388. 
295 Brama ‘Ksylokerkos’ oraz sąsiadujące z nią tereny (Złota Brama – ‘Sigma’ – ‘Tetrapylon’ – ‘Kserolofos’) już 

dużo wcześniej wiązały się z apokaliptycznymi proroctwami o zdobyciu Miasta. Proroctwo Dozyteusza jest  

w zasadzie jedynie powtórzeniem przepowiedni z VIII wieku greckiego tłumaczenia tzw. Apokalipsy Pseudo-

Metodego (13, 9-12), gdzie to Arabowie mieli przedostać się do Miasta przez bramę ‘Ksylokerkos’. Por. też rolę 

tej bramy w Oracula Leonis (s. 1145 B). Zob. więcej w: Berger 2008, s. 135-155; Brandes 2008, s. 157-200. 
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owej przeklętej bramy296. Dla kontekstu warto tutaj dodać, iż tereny wokół bramy 

‘Ksylokerkos’ musiały być bardzo dobrze znane zarówno Dozyteuszowi, jak i samemu 

cesarzowi Izaakowi. Ten pierwszy bowiem jeszcze przed powołaniem na wysokie urzędy 

duchowne był mnichem klasztoru ‘Stoudios’297, podczas gdy przyszły władca jeszcze do 1185 

r. mieszkał w okolicy pobliskiego klasztoru ‘Peribleptos’298. Co ciekawe swój wielki wpływ na 

przyszłego cesarza Dozyteusz miał zawdzięczać również proroctwu. Jak przekazuje bowiem 

Choniates, jeszcze przed objęciem władzy przez Izaaka ów mnich miał mu przepowiedzieć, że 

będzie władał cesarstwem299. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o realiach panowania Izaaka II, warto 

zastanowić się, czy renowacja klasztoru św. Mamasa i złożenie tam relikwii męczennika nie 

mogło mieć związku z zamurowaniem bramy ‘Ksylokerkos’ w 1189 r. Jak zostało już 

wspomniane, związek zgromadzenia św. Mamasa z ową bramą był tak ścisły, iż niektóre źródła 

określają go mianem klasztoru ‘Ksylokerkos’. Stąd też, bez względu czy działania cesarza co 

do bramy były jakkolwiek skoordynowane z renowacją tamtejszego konwentu, niewątpliwie 

zamurowanie tego przejścia musiało wpłynąć na funkcjonowanie przyległego doń klasztoru, 

jak i całego tego obszaru.  

Mimo złupienia Cezarei przez armię Alp Arslana w 1067 r., najważniejsze relikwie św. 

Mamasa wciąż tam pozostawały, co potwierdzał jeszcze Niketas z Heraklei (zm. około 1117 

r.)300. Jeśli nawet ich sprowadzenie odbyłoby się bez uczestnictwa stołecznych władz, to już 

ich złożenie w przyklasztornej świątyni musiało się wiązać przynajmniej z oficjalnym tego 

zatwierdzeniem przez władze patriarchatu301. Jednak jak pokazuje Holger A. Klein, czy Alicia 

Simpson to bardziej cesarze występowali w roli depozytariuszy, obrońców, jak i ewentualnie 

dystrybutorów świętych relikwii, których propagandowa moc była nie do przecenienia302.  

 
296 Niketas Choniates, Historia, s. 404. Mimo rzekomych planów otwarcia tego przejścia około 1346 r. (Jan 

Kantakuzen, III.90), najwyraźniej brama ta pozostawała zamurowana aż do końca XIX wieku. Z tego powodu 

Teodor Skutariotes i Nicefor Ksantopulos, adaptując znany z innych źródeł passus o pochówku Maurycjusza  

i jego rodziny, używają wyrażeń typu – „w świątyni […] Mamasa blisko [części] muru zwanej Ksylokerkos”, czy 

też po prostu „[…] blisko muru” (zob. Teodor Skutariotes, Kronika, II.191; Teodor Skutariotes, Przegląd historii, 

s. 106; Nicefor Ksantopulos, HE, XVIII.41). Po zdobyciu Miasta przez Turków, nazywana była Kapalı Kapı (tj. 

zamknięta brama). W końcu w 1886 r. przejście to zostało ponownie otwarte, w celu ułatwienia komunikacji  

z pobliskim greckim szpitalem (Balıklı). Zob. Meyer-Plath, Schneider 1943, s. 63; Asutay-Effenberger 2007: 220-

221. 
297 Niketas Choniates, Historia, s. 405. 
298 Niketas Choniates, Historia, s. 341.  
299 Niketas Choniates, Historia, s. 405. 
300 Niketas z Heraklei, s. 546 C: „divi enim Mantantis corpus Caesarae situm est”. 
301 Nawet typikon klasztoru św. Mamasa, uniezależniający go od władzy patriarchatu, mówi jasno, iż po wybraniu 

nowego igumena, mnisi klasztoru są zobowiązani udać się z nim do patriarchy, aby ten przekazał mu pieczęć  

i swoje błogosławieństwo do opieki nad zgromadzeniem. Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, 1, por. też rozdz. 

29. 
302 Klein 2006, s. 79-99, zwł. s. 80, 89; Simpson 2015, zwł. s. 190-194. 
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W tym kontekście należy podkreślić, że nawet jeśli w tym okresie klasztor św. Mamasa był 

istotnie najważniejszym miejscem kultu tego męczennika, złożenie tam jego świętych 

szczątków w żaden sposób nie musiało być oczywiste.  W Konstantynopolu było bowiem całe 

mnóstwo ośrodków kultu konkretnych świętych, których relikwie pozostawały najczęściej  

w jednej z kaplic na terenie Wielkiego Pałacu. Tak też było w przypadku ramienia św. Mamasa, 

które do około 1075 r. znajdowało się w jednej z cesarskich kaplic303. W późniejszych okresach 

święte szczątki stają się coraz bardziej powszechne również w klasztorach i kościołach poza 

terenami Wielkiego Pałacu. Co jednak ma miejsce najczęściej w fundacjach cesarskich, bądź 

też wiąże się z konkretnymi, propagandowymi decyzjami władców. 

Bez względu na to czy tak jak wiele razy wcześniej inicjatorem sprowadzenia relikwii 

do Miasta był tutaj sam Izaak, decyzja o ich złożeniu w klasztorze św. Mamasa musiała być 

najpewniej podjęta za zgodą cesarza, jak i patriarchy. Obojętnie też czy stało się to dzięki 

wysiłkom patrona klasztoru (najpewniej cesarskiego mistyka) i jego igumena, czy też poprzez 

odgórną decyzję władcy (nakłonionego do tego przez przepowiednie patriarchy), bez wątpienia 

było to ogromnym sukcesem dla zapomnianego niegdyś zgromadzenia. Trzymając się ściśle 

danych z przekazów łacińskich, moglibyśmy stwierdzić, że istotnie najpierw cesarz dokonał 

renowacji konwentu św. Mamasa wraz z jego świątynią (być może przy okazji zamurowywania 

bramy Ksylokerkos), a następnie po sprowadzeniu tu relikwii z Kapadocji zadecydowano o ich 

depozycji w tym właśnie miejscu. Biorąc jednak pod uwagę informacje o dość specyficznym 

wykorzystywaniu relikwii przez Izaaka II, nie trudno byłoby doszukiwać się tu podobnych 

działań do tych, jakie ów władca przedsięwziął wcześniej podczas oblężenia z 1187 r. W tym 

więc wymiarze cesarz w obliczu nadciągających z zachodu wojsk Barbarossy, umocniłby 

wyznaczoną przez proroctwa przeklętą bramę nie tylko cegłami, ale również metafizyczną 

ochroną świętych relikwii304. 

Jak więc widzimy od połowy XII wieku klasztor św. Mamasa z niemal totalnie upadłej 

instytucji, stał się prężną i w pełni niezależną fundacją, będącą nawet obiektem zainteresowania 

i troski samego cesarza. Kolejna renowacja świątyni i innych budynków konwentu wraz  

z niewątpliwie ceremonialnym złożeniem tu najważniejszej relikwii świętego patrona 

zgromadzenia (oraz szczątków czterech innych świętych), jeszcze bardziej ustabilizowała  

i umocniła jego pozycję wśród innych klasztorów stolicy. W takim kształcie miejsce to mógł 

 
303 Jak rekonstruuje Durand, relikwia ta mogła trafić na tereny Wielkiego Pałacu za sprawą Nicefora II (cesarza  

w latach 963-969), który pochodził z Cezarei Kapadockiej. Najprawdopodobniej rzeczoną kaplicą mogła być 

kaplicα Matki Boskiej (Θεοτόκος τοῦ Φάρου), bądź też kaplica św. Stefana (por. Janin 1969, s. 232-236; 473-

474). Zob. Durand 2002, s. 199-200; Kalavrezou 2004, s. 53-79, zwł. s. 54-61. Zob. też Pełech 2017, s. 479. 
304 Omawiane passusy (b7): List Piotra z Kapui, s. 72; Historia translacji, III, s. 29-30. 
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oglądać przyszły arcybiskup Nowogrodu (w latach 1210-1218, 1226-1228, 1228-1229) – 

Antoni, podczas swojej pielgrzymki do Miasta ok. 1200 r. Klasztor św. Mamasa mógłby  

w ogóle nie zostać przez niego odnotowany, gdyby ów ruski przybysz pojawił się  

w Konstantynopolu jeszcze kilka dekad wcześniej. Antoniego, jak i kolejnych pielgrzymów do 

Królowej Miast interesowały bowiem głównie zgromadzone tam w przeogromnej ilości święte 

relikwie305. W interesującej nas partii tego przekazu Antoni wymienia ośrodki kultu 

zlokalizowane w zachodniej części Miasta, generalnie przemieszczając się z południa na 

północ. Idąc od słynnej Złotej Bramy autor wspomina o pobliskim kościele św. Diomedesa306, 

znajdującym się niedaleko głównych fortyfikacji, po czym od razu przechodzi do relikwii św. 

Mamasa, umieszczonych w jego klasztorze. Kolejnymi miejscami, które najwyraźniej mogły 

pochwalić się posiadaniem świętych relikwii był konwent pod wezwaniem św. św. Karposa  

i Papylosa (prawdopodobnie tereny ob. restauracji Helena Çak Stone)307 oraz ponoć niezwykle 

bogaty w ogrody, pola i złoto klasztor ‘Peribleptos’ (ryc. 14). Z powodu dość chaotycznego  

(z perspektywy miejskiej topografii) opisu Antoniego, znajdujący się pomiędzy kościołem św. 

Diomedesa a konwentem św. św. Karposa i Papylosa, klasztor ‘Stoudios’ został opisany w innej 

części tekstu308. 

Niestety pomijając passusy dotyczące Hagii Sofii czy terenów Wielkiego Pałacu, 

przyszły arcybiskup Nowogrodu w swoim przekazie najczęściej zadowala się samym tylko 

wymienieniem ośrodków kultu, posiadających święte relikwie. W historiografii jednak  

z centrami kultu św. Mamasa łączy się jeszcze dane z dość tajemniczego passusu  

z „Synaksarionu Konstantynopola”, który być może dałoby się powiązać z przekazem 

Antoniego. W jednym z wykorzystywanych do edycji tego źródła rękopisów (Sa = Codex 

bibliothecae Nathonalis Parisiensis, olim Regius 2485), spisanym w XII wieku309, pojawia się 

informacja, że 5 lutego liturgia ku czci św. Agaty z Sycylii sprawowana była również po drugiej 

stronie Złotego Rogu w „grodzie Rusów” (‘kastron ton Ros’)310. Z powodu, iż miejsce to miało 

się znajdować poza murami Miasta, na przeciwległym brzegu Złotego Rogu, Andreas Külzer 

stwierdzał, że zapis ten może dotyczyć dzielnicy św. Mamasa, gdzie jego zdaniem mieli 

przebywać Rusowie, wzmiankowani w traktatach rusko-bizantyńskich311. Co ciekawe niektóre 

 
305 Zob. więcej w: Majeska 1984; Majeska 2002, s. 93-108. 
306 Zob. Janin 1969: 95-97. 
307 Zob. Janin 1969, s. 279. 
308 Szerzej na temat układu tekstu zob. Antoni z Nowogrodu (red. Х.М. Лопарeв), s. I-CXXXIX; Белоброва 1974, 

s. 178-185; Белоброва 1977, s. 225-235; Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 136-175; Иванов 2020. 
309 Zob. więcej o tym rękopisie w: Synaksarion Konstantynopola, s. VIII-X. 
310 Synaksarion Konstantynopola, 5 lutego, s. 445, w. 44-45. 
311 Külzer 2008, s. 512. 
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z rękopisów312 itinerarium Antoniego mówią wprost, że po drugiej stronie Złotego Rogu  

w ‘Pegai’ istotnie znajdował się „gród Rusów” (‘ruskii gorod’)313 (ryc. 16, 17). 

Tam też pod koniec XII wieku miało się koncentrować życie przybyszów z tych 

terenów, którzy podobnie jak inne nacje zasiedlające obszary Galaty, najwyraźniej doczekali 

się tam swego rodzaju autonomii314. To tam znajdował się kościół pod wezwaniem ruskich 

świętych Borysa i Gleba315, czy też umiejscawiane były pamiątki po wizycie księżnej Olgi  

w Konstantynopolu316. W okolicach tych Antoni lokalizuje również hospicja i inne instytucje, 

niosące pomoc ubogim oraz pielgrzymom317. Niektóre z nich miały być ponadto swoistymi 

punktami węzłowymi dla pielgrzymów z Rusi, którzy zatrzymywali się tam w drodze do 

Jerozolimy318. Po drugiej stronie Złotego Rogu (w klasztorze św. Daniela319) Antoni notuje też 

grób, wywodzącej się z rodu Rurykowiczów Kseni Briaczesławnej320. Możliwe więc, że ów 

enigmatyczny zapis z „Synaksarionu Konstantynopola” istotnie mógł odnosić się nie do 

dzielnicy św. Mamasa, a do funkcjonującej przynajmniej w XII stuleciu struktury określanej 

mianem „grodu Rusów”321. 

Mimo wieloletnich obaw i przepowiedni co do złupienia Konstantynopola przez 

„dzikich barbarzyńców” z Zachodu, tragiczne wydarzenia z kwietnia 1204 r. musiały 

przekroczyć nawet najgorsze wyobrażenia mieszkańców. W tym właśnie czasie, jak istotnie 

przepowiadał niegdyś patriarcha Dozyteusz, wojska czwartej krucjaty zamiast Jerozolimy 

zdobyły Konstantynopol. Królowa Miast ze swoimi skąpanymi w złocie pałacami, 

świątyniami, klejnotami, gromadzonymi od starożytności niezliczonymi dziełami sztuki  

i manuskryptami oraz niespotykaną liczbą świętych relikwii, od wieków stanowiła obiekt 

 
312 Tj. Собрание Забелина № 416 (olim 314) {З} oraz Музейское собрание № 1428 {М} i ОСРК, Q. XVII-184 

{Б}. Więcej o tych manuskryptach zob. Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 50-54, 58-60, 63-65. 
313 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 128, 200, 217, 328 (apparatus). 
314 Zob. Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 200; (red. Х.М. Лопарeв), s. CXXI-CXXII. 
315 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 200, 328, 360 n. 251. 
316 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 99, 114, 194-196, 200, 233, 235, 349 n. 15. 
317 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 332, 361 n. 259. 
318 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 338; (red. Х.М. Лопарeв), s. CXXI. 
319 Zob. Janin 1969, s. 86-87. 
320 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 334, 361 n. 268; (red. Х.М. Лопарeв), s. CXXII-CXXVI.  

W literaturze przedmiotu dużo częściej analizowany jest związek przybyszów z Rusi ze wspominanym przez 

Antoniego „ruskim portykiem” (tj. najpewniej Makros Embolos), w okolicach którego również można wskazać 

kilka miejsc, potencjalnie związanych z przybyszami z Północy (zob. np. o mnichu Leoncjuszu (red. A. Jouravel), 

s. 172, 316, 358 n. 207; (red. Х.М. Лопарeв), s. CXVI-CXVII oraz o grobie księcia/chana? Borysa w kościele pw. 

św. Platona (red. A. Jouravel), s. 318, 358 n. 211; (red. Х.М. Лопарeв), s. CXXII). Zob. Janin 1964, s. 92; Mango 

1990, s. 62; Berger 1988, s. 443; Müller-Wiener 1994, s. 16; Томов 2008, s. 83-103. Jednakże ruska proweniencja 

tegoż portyku, jak i sam odczyt słowa „ruski” są odrzucane zarówno przez wydawców itinerarium Antoniego, jak 

i badaczy tego zagadenienia; zob. np. Antoni z Nowogrodu (red. П. Савваитов), s. 144-145, przyp. 205; (red. 

Х.М. Лопарeв), s. XXVII-XXVIII, LIX-LX, CXVII-CXVIII; (red. A. Jouravel), s. 211-212, 216, 318, 319 przyp. 

257, 358 n. 212c; Бельский 1890, s. 11; Лопарев 1898, s. 9 (B:10); Андрощук 2012, s. 21. 
321 Omawiany passus (b8): Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 302; zob. też s. 170, 173, 356 n. 167. 
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zazdrości i pożądania zachodnich przybyszów. Być może właśnie dlatego trwające trzy dni 

łupienie Miasta przybrało tak drastyczny wymiar. Gromadzona przez lata nienawiść 

Łacinników znalazła najwyraźniej upust w okrutnych gwałtach na mieszkańcach, jak  

i totalnym wandalizmie, który dotknął zwłaszcza najcenniejsze i najbardziej monumentalne 

struktury Miasta. Najcenniejsze precjoza – nie wyłączając tutaj nawet ogromnych elementów 

konstrukcyjnych majestatycznych budynków Konstantynopola – jeszcze do lat 40. XIII  

wieku transportowane były na Zachód, stanowiąc niezwykle wartościowe łupy wojenne 

zarówno o charakterze świeckim, jak i duchowym322. 

Taki sam los spotkał relikwię św. Mamasa, która nie tak dawno została uroczyście 

złożona w klasztorze tego męczennika. Wydarzenia te znane są nam z wspominanych już 

wcześniej tekstów listu Piotra z Kapui oraz „Historii translacji relikwii św. Mamasa”. Głowa 

męczennika trafiła ostatecznie do najważniejszego ośrodka kultu tego świętego we Francji, 

czyli do katedry w Langres, gdzie jest przechowywana do dziś323. Pierwsze dwa rozdziały 

„Historii translacji…” traktują o uprzednim przeniesieniu tam dwóch relikwii św. Mamasa, 

które również miały znajdować się wcześniej w Konstantynopolu. Pierwsza z nich (krąg 

szyjny), została sprowadzona do Langres już pod koniec VIII wieku przez pewnego pielgrzyma 

z Galii, który trafił do bizantyńskiej stolicy w drodze powrotnej z Jerozolimy. Zachwycony 

opowieściami o najwyraźniej bardzo popularnym w tym czasie świętym męczenniku, 

postanowił zdobyć jego relikwię. Sprowadzenie tych świętych szczątków do Langres 

doprowadziło do historycznej zmiany patrona tamtejszej świątyni ze św. Jana Ewangelisty na 

św. Mamasa. Kolejna relikwia męczennika trafiła tam za sprawą biskupa Langres w latach 

1065-1085 – Hugona de Bar-sur-Seine, zwanego Rajnaldem. Podczas swojej wizyty  

w Konstantynopolu duchowny ten miał zaskarbić sobie wielką sympatię cesarza (najpewniej 

Michała VII panującego w latach 1071-1078) i jego dworu. Odrzucając wszystkie inne dary 

ofiarowywane mu przez władcę, w końcu z trudem udało mu się uzyskać przechowywane  

w kaplicy cesarskiej ramię św. Mamasa324, które od tamtej pory stało perłą w skarbcu katedry 

w Langres (ryc. 28). 

 
322 Zob. więcej w: Lester 2017, s. 88-117; Wortley 1999, s. 353-378. 
323 Zob. więcej o relikwiach św. Mamasa przechowywanych w Langres w: Durand 2002, s. 181-200. 
324 Wiele lat później, gdy Gotfryd de La Roche-Vanneau (biskup Langres w latach 1138-1163) zbierający fundusze 

II wyprawę krzyżową, próbował wyjąć drogocenne kamienie zdobiące ramię św. Mamasa, z relikwii tej zaczęła 

wypływać krew. Starannie zebrany do alabastrowego naczynia, ów święty płyn został również włączony do zbioru 

relikwii świętego patrona kościoła (zob. Historia translacji, II, s. 27-28). Na samym końcu tej łacińskiej narracji 

dowiadujemy się również, że jako trzecia relikwia św. Mamasa do Langres trafiła jeszcze długa kość (z golenia 

bądź biodra), której proweniencja została jednak pominięta milczeniem (zob. Historia translacji, III, s. 33-34). 
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Z początku trzeciego rozdziału „Historii translacji…” dowiadujemy się, że po zdobyciu 

Konstantynopola, Łacinników opanowała wręcz ślepa żądza łupów, która doprowadziła do 

zbeszczeszczenia wielu kościołów i świętych szczątków. Nie dbając o żadne świętości mieli 

oni brutalnie wyrywać złoto i drogocenne kamienie, zdobiące pielęgnowane przez lata relikwie. 

W tej sytuacji papieski legat wraz z innymi duchownymi pod groźbą surowej klątwy nakazał, 

aby od tej pory wszystkie złupione relikwie były przekazywane pod opiekę Garniera (biskupa 

Troyes w latach 1193-1205). W taki oto sposób w posiadłości owego biskupa pośród wielu 

innych świętych przedmiotów znalazła się również czaszka św. Mamasa, która jak widać 

musiała już zostać zabrana z klasztoru przy murach Miasta. O fakcie tym miał dowiedzieć się 

Galon z Dampierre (kanonik diecezji w Langres), który usilnie, acz bezskutecznie zabiegał  

o otrzymanie tej świętej relikwii dla swojego kościoła. Sytuacja ta uległa zmianie po śmierci 

biskupa Garniera w kwietniu 1205 r., kiedy to Galon ponownie wystosował swoją prośbę, tym 

razem do samego papieskiego legata Piotra z Kapui (zm. w 1214 r.). Ten wyraziwszy zgodę na 

translację czaszki św. Mamasa do Langres, miał również zaświadczyć o prawdziwości owej 

relikwii. Po sprowadzeniu jej więc z komnaty gościnnej zmarłego biskupa, wezwał do siebie 

duchownych znających greckie litery, którzy odczytawszy inskrypcję ze srebrnej opaski 

otaczającej relikwię (ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ) potwierdzili, iż istotnie jest to czaszka św. Mamasa325 

(ryc. 29). 

W porównaniu z dość spójną narracją „Historii translacji…”, wykorzystany w jej 

konstruowaniu wcześniejszy list Piotra z Kapui do katedry w Langres może wydawać się  

w tej konkretnej części tekstu na pozór dość chaotyczny. Jednakże na podstawie szerszego 

kontekstu tych właśnie zapisów możemy wysnuć wniosek, iż jeszcze przed ostatecznymi 

decyzjami co do translacji relikwii, mnisi ze zgromadzenia św. Mamasa usilnie starali się 

doprowadzić do jej powrotu na łono klasztoru. W posiadłości Piotra z Kapui miał pojawić się 

bowiem wtedy jeszcze pewien prezbiter o imieniu zaczynającym się na literę N326. Mimo iż 

relikwia została już oficjalnie potwierdzona przez papieskiego legata, w tekście listu czytamy, 

iż Galon miał zaprosić tego duchownego, rzekomo, aby jeszcze mocniej przekonać Piotra  

z Kapui i siebie samego w sprawie rzeczonej czaszki świętego męczennika. Tak czy inaczej ów 

prezbiter miał przekazać łacińskim dygnitarzom, że igumen i mnisi konwentu św. Mamasa 

oferują Galonowi wielkie sumy pieniędzy za możliwość (ponownego) złożenia relikwii ich 

świętego patrona w przyklasztornym kościele. Dla „dokładniejszego zbadania sprawy” 

 
325 Więcej o samej relikwii w kontekście innych świętych szczątków, jakie trafiły na Zachód po 1204 r. zob. Angar 

2017, s. 150-152. 
326 List Piotra z Kapui, s. 71: „[…] quemdam presbyterum N. nomine, boni testimonii virum, […]”. 
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papieski legat zdecydował wysłać do owego klasztoru swego kleryka wraz z Galonem oraz 

wspomnianym wcześniej prezbiterem. Tam też, gdy tylko igumen i mnisi ujrzeli posiadaną 

przez Galona czaszkę kapadockiego męczennika, z płaczem padli przed nią na kolana, ze 

wzruszeniem przytaczając historię jej niedawnej translacji. W obecności przedstawiciela 

papieskiego legata, zdeterminowani mnisi przystąpili do negocjacji z Galonem, któremu 

oferowali zarówno pieniądze, jak i nawet przekazanie protektoratu nad wszystkimi dobrami 

klasztoru. Mimo tego, iż jak przyznawał nawet sam Piotr z Kapui, zakonnicy przygotowali się 

do korzystnej dla Galona wymiany, negocjacje te ostatecznie spełzły na niczym327. Ciężko 

powiedzieć, czy kanonik z Langres i papieski legat tak naprawdę chcieli w ogóle negocjować 

z mnichami. Jednak informacje przekazane im przez owego prezbitera (prawdopodobnie 

wysłanego tam przez samych zakonników z konwentu św. Mamasa) tak czy inaczej musiały 

być dla nich dość interesujące. Przybysze z Zachodu mogli być po prostu ciekawi co w tak 

ciężkich warunkach mogą jeszcze zaoferować im owi zakonnicy, którzy bądź co bądź na pewno 

przekazali Galonowi istotne informacje o proweniencji świętych szczątków328.  

Bez względu na to jak bardzo zniekształcony obraz sytuacji oferują nam posiadane 

przez nas źródła, należy powiedzieć, że mimo utraty najcenniejszej relikwii, w 1205 r. klasztor 

św. Mamasa najwyraźniej wciąż funkcjonował. Na dodatek wspólnocie tej udało się zachować 

wewnętrzną strukturę wraz z igumenem, jak i być może również z niektórymi gwarantowanymi 

przez typikon przywilejami i dobrami, które w desperacji próbowali ofiarować Galonowi  

z Dampierre. Fakt, że w tak tragicznym dla Miasta okresie klasztor ten walczył nie  

o przetrwanie, a jedynie o przywrócenie zrabowanej wcześniej relikwii (w ramach dość 

obiecujących negocjacji ze zwycięskimi Łacinnikami), wydaje się całkiem imponujący329. 

Świadczy to o silnej pozycji tego zgromadzenia, które, jak pokazują kolejne świadectwa,  

 
327 Wg narracji zarówno listu Piotra z Kapui oraz „Historii translacji…”, wizyta w klasztorze św. Mamasa 

powodowana była jedynie chęcią kolejnego już potwierdzenia autentyczności relikwii, stąd też same negocjacje 

były z góry skazane na niepowodzenie. Galon bowiem miał przedkładać posiadanie relikwii św. Mamasa nad 

wszelkie inne dobra i zaszczyty. Podczas całej tej sprawy zainteresowany był jedynie badaniem kwestii 

autentyczności relikwii, jej strzeżeniem oraz ostatecznym uczczeniem nimi katedry w Langres. Po zdobyciu 

czaszki św. Mamasa i utwierdzeniu się w jej prawdziwości miał też porzucić wszelkie zaszczyty i dobra, jakich 

dorobił się w Konstantynopolu (m.in. opieki nad dwiema z trzydziestu miejskich prepozytur, w tym prepozyturę 

w kantorii kościoła Czterdziestu Męczenników). Zob. List Piotra z Kapui, s. 72-73; Historia translacji, III,  

s. 30-31. 
328 Jak pokazują kolejne passusy tekstu „Historii translacji…” kwestia autentyczności zrabowanej w 1204 r. 

relikwii musiała być dla środowiska katedry w Langres niezwykle ważna. Prawdziwość czaszki kapadockiego 

męczennika została potwierdzona jeszcze bowiem przez samego św. Mamasa, który objawił się Galonowi  

w widzeniu sennym. W trakcie trwającej jeszcze trzy lata (od 1206 do 1209 r.) translacji relikwii do Langres  

(z powodu powołania Galona na biskupa ‘Domokos’), święte szczątki jeszcze trzy razy pokazały swą moc – 

uciszając sztorm na morzu, gasząc szalejące płomienie czy też sprawiając, że niegodziwemu kapłanowi uschła 

ręka (zob. Historia translacji, III, s. 30-33). 
329 Abstrahując tutaj od faktu, iż z perspektywy duchowej, jak i tożsamościowej posiadanie owej relikwii musiało 

być dla klasztoru niezwykle istotną kwestią. 
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w przeciwieństwie do wielu innych konwentów najprawdopodobniej funkcjonowało też 

nieprzerwanie w czasach tzw. Cesarstwa Łacińskiego (1204-1261)330. 

Jak podkreślał Thomas F. Madden w wyniku klęsk żywiołowych i celowych podpaleń, 

jakie miały miejsce zarówno w trakcie, jak i przed przybyciem do Konstantynopola wojsk 

czwartej krucjaty, na początku XIII wieku duża część Miasta była zniszczona, a nawet 1/3 

mieszkańców straciła dach nad głową331. Skalę zniszczeń opisywał między innymi Gotfryd  

z Villehardouin (naoczny świadek), który stwierdzał, że podczas trzeciego z pożarów (12-13 

kwietnia 1204 r.), jakie dotknęły Konstantynopol od czasu przybycia tam Łacinników, 

“…spłonęło wiele domów, więcej niż [istnieje] w trzech największych miastach królestwa 

Francji”332. Exodus mieszkańców bizantyńskiej stolicy, który rozpoczął się jeszcze przed 

samym wkroczeniem krzyżowców do Miasta, przyjął niespotykaną dotąd skalę. Nagle niemal 

półmilionowa metropolia została opuszczona przez jej warstwy wyższe z członkami dworu, 

dygnitarzami i wysokim duchowieństwem na czele, co doprowadziło do tego, że Mieście – jak  

z przesadą relacjonuje Robert de Clari – pozostała jedynie biedota333. Bizantyńscy autorzy 

opisywali (zwłaszcza po 1261 r.) ogromną ruinę stolicy, jaka miała wynikać z barbarzyństwa 

Łacinników. Jednak, co zaznacza Alice-Mary Talbot, większość owych zniszczeń nie wynikała 

z czystego wandalizmu, a z relatywnie niewielkiej liczby krzyżowców, jaka się tu osiedliła, 

oraz niewystarczających środków, jakimi dysponowali. Innymi słowy po depopulacji tak 

ogromnej metropolii, jej zdobywcy nie byli w stanie zasiedlić, ani nawet utrzymać tak 

rozległych przestrzennie terenów. Toteż wiele obszarów Miasta pozostawało opustoszałych,  

a pozostawione tam obiekty stanowiły łup dla nowych mieszkańców. Ci szukając funduszy  

i środków do życia usuwali brąz i ołów z dachów budynków, czy też wykorzystywali ich 

drewniane elementy konstrukcyjne na opał, niewątpliwie przyśpieszając proces podupadania 

wielu struktur Miasta334. 

Mimo tych trudności krzyżowcom udało się sprowadzić do Konstantynopola swoich 

duchownych, którzy przejęli tu kontrolę nad ponad 20 kościołami oraz 13 klasztorami335. Po 

ustanowieniu Łacińskiego Patriarchatu Konstantynopola z siedzibą w Hagii Sofii, nowe władze 

duchowne starały się doprowadzić do unifikacji Kościoła, poprzez zmuszenie podległego im 

wschodniego kleru do przyjęcia kontrowersyjnych dogmatów (tj. prymat papieża, filioque oraz 

 
330 Omawiane passusy (b7): List Piotra z Kapui, s. 70-73; Historia translacji, I-III, s. 22-34. 
331 Zob. Madden 1991/1992, s. 72-93, zwł. s. 88-89. 
332 Geoffroy de Villehardouin, II.247, (tłum. Pentek), s. 96 (dopowiedzenie w nawiasie kwadratowym – KS). 
333 Robert de Clari, 80, s. 79. Por. Queller, Madden 2000, przyp. 106, s. 287. 
334 Zob. Talbot 1993, s. 243-261, zwł. s. 245-248. 
335 Zob. więcej w: Janin 1944, s. 134-184; Dallegio d’Alessio 1953, s. 50-61. Por. Janin 1969, s. 579-582. 
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używanie w liturgii przaśnego chleba). Działania te przybrały na sile w latach 20. XIII wieku, 

kiedy w Mieście swoją działalność rozpoczęli franciszkanie oraz dominikanie336. Wierni  

i pamiętający o swej tożsamości mieszkańcy Konstantynopola nie pozostawali jednak sami  

w swym sprzeciwie wobec dyktatów zachodnich okupantów, wsparcie bowiem dochodziło do 

stolicy z rosnącego w siłę Cesarstwa Nicejskiego. Zarówno władca owego „cesarstwa na 

uchodźstwie” – Jan III (1222-1254 r.), jak i rezydujący w Nicei (w latach 1223-1240) patriarcha 

German II, środkami dyplomatycznymi oraz finansowymi starali się wspierać i utrzymywać 

stałą więź z greckimi mieszkańcami Królowej Miast337. Ten ostatni w swych listach zachęcał 

wschodnich duchownych do pozostawania silnymi w wierze w obliczu łacińskich herezji338. 

Interweniował też u samego łacińskiego patriarchy w sprawie więzionych za posłuszeństwo 

ortodoksyjnym dogmatom konstantynopolitańskich duchownych339. Znane nam są również 

jego pochwały dla wspólnoty św. Jana Chrzciciela w ‘Petra’ (w okolicy ob. Boğdan Sarayi340), 

której udało się obronić przed uznaniem łacińskich dogmatów341. Jak pokazują jednak losy 

klasztoru św. Mamasa, stołecznym konwentom nie zawsze udawało się uchronić przed 

podstępnymi, jak i niekiedy też mało wyrafinowanymi naciskami Łacinników. 

Jak możemy wnioskować po licznych inicjatywach budowlanych w tej części Miasta 

po 1261 r., obszary sąsiadujące z konwentem pod wezwaniem św. Mamasa nie uniknęły 

destrukcyjnych efektów panowania Łacinników w Konstantynopolu. Okoliczne, niegdyś 

prosperujące wspólnoty w różnorodny sposób doświadczyły piętna tych czasów. Najpewniej 

jeszcze w 1204 r. mnisi słynnego konwentu ‘Stoudios’ opuścili Miasto, zostawiając klasztorne 

mury na pastwę losu342. Początkowo na terenach tych utrzymało się zgromadzenie 

‘Peribleptos’, z którego jeszcze w 1206 r. skradziono cenną czaszkę św. Klemensa343. Jednak 

ok. 1240 r. klasztor ten był już najpewniej pod kontrolą benedyktynów z Wenecji344. Z kolei  

w słynnym sanktuarium ‘Pege’ zaraz za murami Miasta, krzyżowcy mieli dokonać zmian  

w konstrukcji ołtarza, aby dostosować go do potrzeb łacińskiej liturgii, a przez cały okres ich 

 
336 Zob. więcej w: Angold 2007, s. 63-86; Tricht Van 2018, s. 167-168. 
337 Jan III podobno uratował niektóre świątynie (w Blachernach, ‘Rufinianai’ oraz św. Michała w ‘Anaplus’) przed 

rozebraniem na części, wysyłając Łacinnikom środki finansowe. Miał on również udzielić funduszy na renowację 

uszkodzonego niedawnymi trzęsieniami Kościoła Świętych Apostołów. Zob. Teodor Skutariotes, Dodatki do 

Jerzego Akropolity, 33, s. 287, za: Talbot 1993, s. 248. 
338 Laurent 1971, n. 1233, s. 42-43. 
339 Laurent 1971, n. 1277, s. 83-85. 
340 Zob. Janin 1969, s. 421-429. 
341 Gill 1974, s. 142-151. 
342 Nicefor Gregoras, VI.6; Janin 1944, s. 172; Janin 1969, s. 432. 
343 Riant 1877, s. 135-138. 
344 Janin 1944, s. 176; Janin 1969, s. 218. 
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obecności cudowne wody z tamtejszego źródła utraciły są uzdrowicielską moc345 (ryc. 14). Nie 

wiadomo co dokładnie działo się ze zgromadzeniem św. Mamasa po ostatecznym utraceniu 

przez ów konwent relikwii czaszki swego świętego patrona w 1205 r. Jednak z listu patriarchy 

Germana II, datowanego na luty 1236-1240 r. możemy wnioskować, iż w owym czasie  

w klasztorze tym wciąż znajdowali się greccy mnisi, którzy mimo licznych nacisków nie 

poddawali się łacińskiej dominacji i udało im się zachować pewną dozę autonomii. 

Jak podkreśla Michael Angold główną bronią franciszkanów i dominikanów 

działających na Wschodzie była ich wiedza i perswazja. Wielu z nich znając język grecki 

prowadziło nauczania i debaty dotyczące łacińskich dogmatów, a niektórzy tworzyli nawet 

traktaty uwidaczniające błędy ortodoksyjnego wyznania wiary346. Jak już wspominaliśmy  

na przykładzie konwentu św. Jana Chrzciciela w Petra, owe wyrafinowane metody jednak nie 

zawsze okazywały się skuteczne. Na dodatek w kwietniu 1234 r. na synodzie w ‘Nymfaion’ 

(ob. Kemalpaşa) przedstawiciele Kościoła greckiego przekazali franciszkanom oficjalną 

deklarację o odrzuceniu możliwości celebrowania Eucharystii z użyciem przaśnego chleba347. 

Według Vitaliena Laurenta najprawdopodobniej, gdy treść owego dokumentu trafiła do papieża 

Grzegorza IX, zdeterminowany hierarcha powierzył owym bractwom misję uzyskiwania 

deklaracji o równoważności przaśnego chleba w liturgii na łacińskich terytoriach Wschodu348. 

Niewątpliwie z takim właśnie zadaniem pomiędzy 1236 a 1240 r. franciszkanie wraz  

z dominikanami (którym papież powierzył też Urząd Inkwizycji) mieli wtargnąć do klasztoru 

św. Mamasa. Tam też owi bracia najwyraźniej wiedząc, że i tak nie przyniosłoby to pożądanych 

skutków, porzucili perswazje słowną na rzecz fizycznej. Intruzi doskonale też zdawali sobie 

sprawę, że przymuszanie do pisemnej deklaracji co do użycia przaśnego chleba miało sens 

jedynie w przypadku mnichów sprawujących liturgię. Toteż ich ofiarą stał się hieromnich349 

Łukasz, który po ujęciu przez owych braci został zmuszony do napisania i podpisania się pod 

deklaracją, mówiącą, iż przaśny chleb tak samo jak chleb kwaszony staje się podczas liturgii 

Ciałem Chrystusa. Gdy tylko franciszkanie i dominikanie puścili go wolno, ten miał od razu 

pożegnać się ze swoją wspólnotą i pełen wstydu i żalu szukać przebaczenia u patriarchy 

Germana II. Ostatecznie Łukasz znalazł zrozumienie w oczach nicejskiego hierarchy, który 

jako pokutę nakazał mu wstrzymać się od pełnienia jakichkolwiek funkcji kapłańskich przez 

 
345 Nicefor Ksantopulos, Pege, s. 63 za Talbot 1993, s. 247. 
346 Angold 2007, s. 76 seq. 
347 Zob. Laurent 1971, n. 1274, s. 80-81. 
348 Laurent 1971, n. 1287, s. 94-95. 
349 Tj. mnich posiadający święcenia kapłańskie. Zob. Talbot 1991d, s. 930. 
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sześć miesięcy (do 14 sierpnia następnego roku). Po tym czasie jego winy miały zostać mu 

odpuszczone, a on sam mógł ponownie w pełni uczestniczyć w sprawowaniu świętej liturgii. 

Jak już wspominałem według typikonu klasztoru św. Mamasa, w zgromadzeniu tym 

powinno być 2-3 mnichów posiadających święcenia kapłańskie350. Bardzo możliwe jednak, że 

w tak trudnym dla greckich zakonników okresie realna liczba funkcjonujących w tej 

wspólnocie hieromnichów mogła nie dorastać do tych standardów. Jeśli Łukasz byłby w tym 

czasie jedynym kapłanem zakonu, istotnie stawiałoby to funkcjonowanie całego klasztoru pod 

znakiem zapytania. W tym też wymiarze działania dominikanów i franciszkanów wydają się 

bardzo przemyślanymi krokami w kierunku poddania się greckich mnichów dominacji  

i dogmatom Kościoła zachodniego. W najgorszym jednak wypadku życie wspólnoty zostałoby 

zaburzone jedynie na pół roku, co na pewno nie byłoby w interesie Germana II, który w takim 

przypadku zapewne wymierzyłby inną karę dla Łukasza. Na podstawie posiadanych przez nas 

informacji możemy wnioskować, iż w latach 30. XIII wieku klasztor św. Mamasa 

wciąż funkcjonował, zachowując swoją ortodoksyjną tożsamość i odrębność od wszechobecnej 

łacińskiej dominacji. Konwent ten, otoczony przez opuszczone, bądź też opanowane przez 

zachodnich duchownych klasztory, był też najwyraźniej dość istotnym ośrodkiem na tym 

obszarze, skoro stał się obiektem działań połączonych sił dominikanów i franciszkanów351. 

Ciężko powiedzieć, czy zgromadzenie to przetrwało do sierpnia 1261 r., kiedy to Michał 

VIII (cesarz w latach 1259-1282) uroczyście wkroczył do Miasta, definitywnie kończąc czasy 

Cesarstwa Łacińskiego. Biorąc jednak pod uwagę funkcjonowanie tego klasztoru w trakcie tej 

ponad 50-letniej okupacji, jak i jego egzystencję w trakcie kolejnego stulecia, nic nie zdaje się 

wskazywać na upadek tej monastycznej wspólnoty. W 1261 r. Konstantynopol tak jak już 

wspominaliśmy, zarówno z powodu klęsk żywiołowych, wandalizmu krzyżowców, jak i przede 

wszystkim wielu zaniedbań stał się jedynie przykrym cieniem swojej dawnej chwały. Jeszcze 

bardziej widoczny stał się wtedy podział Miasta na kilka mniejszych aglomeracji z Blachernami 

(jako ośrodkiem władzy), terenami od Akropolu do Hagii Sofii (jako ośrodkiem władzy 

duchownej) czy też handlowym obszarem Złotego Rogu352. Owa ogromna metropolia  

w pewnej mierze utraciła też swój ściśle miejski charakter. Z powodu postępującej ruiny wiele 

bowiem terenów stało się teraz obszarami pod zasiew353. Ten nowy krajobraz zaznaczył się 

 
350 Zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, 5. 
351 Omawiany passus (b9): List patriarchy Germana II. 
352 Zob. Magdalino 1996, s. 68-69 = Magdalino 2007a, s. 75-76. 
353 Jerzy Pachymeres, III.9. 
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zwłaszcza w południowo-zachodniej części stolicy, gdzie na opustoszałych klasztornych 

obszarach nawet na terenie słynnego konwentu ‘Stoudios’ wypasano już owce354. 

Za panowania Michała VIII oraz jego syna Andronika II (cesarza w latach 1282-1328) 

podjęto się więc ogromnego zadania przywrócenia Królowej Miast godnego oblicza, zarówno 

w kwestii wyglądu budynków, jak i repopulacji bizantyńskiej stolicy. Oczywiście prym w tej 

mierze wiódł na początku sam Michał VIII, który w swoich działaniach skupiał się głównie na 

najważniejszych budynkach Miasta, jak Hagia Sofia, cesarski kompleks w Blachernach, czy 

też Kościół Świętych Apostołów355. Najprawdopodobniej również jemu i jego żonie Teodorze 

należy przypisywać renowację klasztoru ‘Peribleptos’356. Z kolei inne inicjatywy budowlane  

w interesującej nas części Miasta były już dziełem członków najbliższej rodziny cesarza. 

Słynny konwent ‘Stoudios’ został odnowiony przez trzeciego syna Michała VIII – 

Konstantyna, który miał przywrócić mu niemal jego wcześniejszy kształt, zaopatrując 

tamtejszy kościół w solidny dach i otaczając murem tereny klasztoru357. Z kolei siostrzenica 

owego władcy – Teodora Raulaina, wdowa po urzędniku cesarskim Janie Raulu, dokonała 

renowacji klasztoru św. Andrzeja ‘en Krisei’, gdzie ok. 1285 r. przyjęła śluby zakonne. Dzięki 

swoim koneksjom udało jej się również sprowadzić tam ciało Arseniusza (patriarchy Nicei  

i Konstantynopola w latach 1254–1267)358. Z powodu nasilających się kontrowersji religijno-

politycznych w 1289 r. z patriarszego tronu ustąpił Grzegorz II (sprawujący urząd od 1283 r.). 

Wtedy też Teodora Raulaina przygotowała dla niego miejsce w pobliskim klasztorze 

‘Aristenai’, który również odnowiła ze swoich środków. Były hierarcha przebywał tam do 

swojej śmierci, co każe nam wnioskować, iż ów konwent najpewniej jeszcze w trakcie 

panowania Łacinników, musiał zostać opuszczony przez funkcjonujące tam niegdyś 

zakonnice359 (ryc. 14). Biorąc pod uwagę świadectwa o wyżej wymienionych renowacjach  

w najbliższej okolicy klasztoru św. Mamasa, nie możemy wykluczyć, że również i to 

zgromadzenie mogło być beneficjentem inicjatyw budowlanych rodziny cesarskiej po 1261 r. 

Nieoczekiwanie argumentem na możliwe potwierdzenie takiej hipotezy może być treść 

osmańskiego rejestru Konstantynopola z 1455 r., o czym na końcu tego rozdziału. 

 

 

 
354 Nicefor Gregoras, VI.6. 
355 Talbot 1993, s. 249-255. 
356 Zob. Janin 1969, s. 218; Kidonopoulos 1994, s. 91-93. 
357 Zob. Janin 1969, s. 432; Kidonopoulos 1994, s. 49-51. 
358 Zob. Janin 1969, s. 28; Kidonopoulos 1994, s. 9-10. 
359 Zob. Janin 1969, s. 51; Kidonopoulos 1994, s. 14-16. 
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II.5. Schronienie dla cesarzy, patriarchów i świętych. Konwent św. Mamasa jako 

odosobnione miejsce politycznego i kontemplacyjnego azylu (ok. 1350-1363 r.) 

 

Jak wskazuje treść późniejszych przekazów, po odzyskaniu Miasta przez Bizantyńczyków 

szukanie spokojnego miejsca odosobnienia na interesujących nas terenach przy murach 

Teodozjusza nie było niczym wyjątkowym. Oddalone od miejskiego gwaru i opustoszałe 

obszary południowo-zachodniej części stolicy, swą ustronnością zachęcały bowiem kolejnych 

popadających w niełaskę patriarchów czy dygnitarzy. W niedługim czasie w klasztorze 

‘Peribleptos’ schronienie znaleźli na przykład patriarchowie Józef I i Nifon I, heteriarcha 

Nestongos, czy też nawet serbski dowódca Kotanitzes360. Zebrane przez nas świadectwa 

pozwalają nam umieścić w tym kontekście również konwent św. Mamasa, który w trakcie 

burzliwych lat panowania Jana V i Jana VI (1341-1376 r.), mógł znów być „świadkiem” 

politycznych zmagań na najwyższych szczeblach władzy. Po śmierci Andronika III (1328-

1341) doszło do walki o regencję nad jego małoletnim synem – Janem V (panującym  

z przerwami w latach 1341-1391). Ostatecznie z rywalizacji tej wyszedł zwycięsko Jan VI 

Kantakuzen (1347-1354), który podczas swojej cesarskiej koronacji w maju 1347 r. 

zobowiązywał się do respektowania praw Jana V do tronu. Nowy władca był nie tylko 

sprawnym dowódcą i politykiem. Znany był bowiem również ze swego zamiłowania do 

literatury i filozofii. Owocami owych pasji były jego liczne prace, pisane już po zrzeczeniu się 

przez niego władzy i wstąpieniu do klasztoru. Z jego „Dziejów” (opisujących czasy jego 

politycznej działalności) możemy wnioskować, iż już kilka lat po objęciu tronu planował 

szukać wyciszenia w roli mnicha, która ostatecznie przyniosła mu większą popularność  

i poważanie, niż kiedy był cesarzem361. 

Około 1350 r. Jan VI wraz ze swoją żoną Ireną mieli zdecydować o porzuceniu 

cesarskiej purpury na rzecz mniszego habitu. Cesarzowa z powodu rodzinnych koneksji miała 

wstąpić do klasztoru Marty362. Cesarz najpierw wybrał na swego duchowego przewodnika 

ówczesnego biskupa Heraklei i doświadczonego ascetę – Filoteusza (patriarcha 

Konstantynopola w latach 1353-1354; 1364-1376). Mniszą tonsurę Jan VI planował zaś przyjąć 

w klasztorze św. Mamasa. Konwent ten miał bowiem być dogodnym miejscem do wyciszenia 

i medytacji, gdyż cieszył się szczególnie dużym jak na Miasto odosobnieniem. Nie można też 

tu zapominać, iż Jan VI był wielkim stronnikiem i entuzjastą hezychazmu, którego pierwotne 

 
360 Janin 1969, s. 218-219. 
361 O życiu i panowaniu tego władcy zob. zwł.: Nicol 1996. 
362 Zob. Janin 1969, s. 324-236. 
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formy wprowadzane były przez Symeona Nowego Teologa właśnie w tym klasztorze. Istotnie 

więc porzucenie kłopotliwej i ze wszech stron niebezpiecznej godności cesarskiej na rzecz 

spokojnego życia filozofa, w ustronnych obszarach klasztoru, gdzie praktykował niegdyś sam 

Symeon Nowy Teolog mogło wydawać się wspaniałym pomysłem. Dodatkowo na tym 

dobrowolnym wygnaniu miało mu towarzyszyć jego dwóch najbliższych przyjaciół – Mikołaj 

Kabazylas363 i Demetriusz Kydones364, którym również nie obce były ideały ascezy  

i filozoficzna refleksja. Z nieznanych jednak powodów ostatecznie porzucono pomysł  

o wstąpieniu do klasztoru św. Mamasa na rzecz konwentu św. Jerzego na Manganach, który 

Jan VI zaczął dyskretnie wspierać finansowo, przygotowując się do przyszłego życia. 

Realizacja owych planów musiała jednak być opóźniona aż do 1354 r. z powodu nasilających 

się konfliktów wewnętrznych365. 

Możliwym powodem ostatecznej rezygnacji z planów wstąpienia cesarza do 

zgromadzenia św. Mamasa mogła być osoba protektora klasztoru, którym od ok. 1349/1350 

r.366 był Kalikst I (patriarcha Konstantynopola w latach 1350-1353, 1355–1363). Jak pisał 

Nicefor Gregoras, mimo iż Jan VI początkowo wsparł jego nominację, po pewnym czasie  

z wielu przyczyn zaczął żywić dużą nieufność w stosunku do tego hierarchy, który dodatkowo 

miał też darzyć sympatią młodego Jana V367. Owe inklinacje patriarchy stały się jeszcze 

bardziej kłopotliwe, gdy od 1352 r. ów młody cesarz zaczął otwarcie walczyć o swoje prawa 

do bizantyńskiego tronu. Po pierwszych niepowodzeniach, Jan V był zmuszony udać się na 

wyspę Tenedos, gdzie zaczął gromadzić swoich stronników. Wiosną 1353 r. pod nieobecność 

Jana VI, młody Jan V przybył do Konstantynopola na okręcie wojennym naiwnie licząc, że 

jego zwolennicy otworzą przed nim bramy Miasta. Po tym wydarzeniu Jan VI, neutralizując 

już wszelkie pozory respektowania prerogatyw Jana V zdecydował o wyniesieniu do rangi 

współcesarza swego syna Mateusza, z jednoczesnym usunięciem imienia Jana V z oficjalnych 

ceremoniałów. Jan VI wiedząc o sympatiach Kaliksta I, zdecydował się wystawić jego 

lojalność na próbę. Zapytał się go więc, czy według niego, zgodnie z naciskami dygnitarzy ma 

mianować swego syna cesarzem i swoim następcą, pomijając tym samym prawa Jana V. Bez 

względu na to czy reakcja hierarchy była żywiołowa i nagła (jak przekazuje Nicefor 

 
363 Zob. Talbot 1991e, s. 1088. 
364 Zob. Kianka 1991, s. 1161. 
365 Omawiany passus (b10): Jan Kantakuzenos, IV.16. 
366 Zob. Nicefor Gregoras, XXVIII.19 
367 Jak podkreśla Nicol 1996 (s. 123) kolejnym powodem tarć pomiędzy cesarzem a patriarchą, było 

wyprzedawanie przez Jana VI naczyń liturgicznych i innego wyposażenia świątynnego w celu gromadzenia 

funduszy dla armii (zob. Nicefor Gregoras, XXVIII.4-5). 
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Gregoras368), czy też spokojna i wyrachowana (jak pisał Jan VI369), efektem było opuszczenie 

przez niego siedziby patriarchatu. Kalikst wycofał się do klasztoru Atanazego370, jednocześnie 

przenosząc administrację patriarchatu do prawnie niezależnego i odległego konwentu św. 

Mamasa, którego dobrami zarządzał od czterech lat371 (ryc. 14). Po ustabilizowaniu swojej 

siedziby patriarcha miał ogłosić, że nie pojawi się ani w patriarchacie, ani w pałacu cesarskim, 

dopóki Jan VI nie obieca zrezygnować ze swych planów wyniesienia Mateusza do rangi 

współcesarza. 

Działania Kaliksta były bardzo przemyślanym posunięciem, patriarcha bowiem 

wiedział, że cesarz potrzebuje go do przeprowadzenia uroczystej koronacji Mateusza, bez 

której jego nominacja nie byłaby ważna. Dodatkowo hierarcha bardzo ograniczył możliwości 

wywierania na niego nacisku, przenosząc swoją administrację do niezależnej prawnie fundacji 

zgromadzenia św. Mamasa, nad którą miał pełną kontrolę. W tej sytuacji Jan VI po naradzie  

z cesarskimi dygnitarzami zdecydował w sierpniu 1353 r. o wysłaniu tam delegacji wysokich 

urzędników duchownych372, którzy mieli przemówić Kalikstowi do rozumu i przekonać go do 

powrotu na urząd i koronacji Mateusza. Ostatecznie jednak cesarscy wysłannicy spotkali się  

w klasztorze św. Mamasa jedynie z ekskomuniką, najwyraźniej pewnego swej pozycji 

hierarchy, co zmusiło Jana VI do podjęcia bardziej stanowczych kroków. Nie widząc innej 

możliwości usankcjonowania władzy syna, doprowadził w listopadzie 1353 r. do wyboru 

nowego patriarchy, którym został biskup Heraklei – Filoteusz (1353-1354, 1364-1376). Sam 

Kalikst miał jeszcze całkiem długo pozostawać w klasztorze św. Mamasa, po czym przeniósł 

się na drugą stronę Złotego Rogu do Galaty, gdzie ukrywał się jeszcze jakiś czas u Łacinników. 

Ci pomogli mu ostatecznie dostać się na Tenedos, gdzie został ciepło przyjęty przez Jana V, 

dla którego tak wiele w ostatnim czasie wycierpiał373. 

W lutym 1354 r. w świątyni Matki Boskiej w Blachernach patriarcha Filoteusz 

uroczyście włożył na głowę syna Jana VI – Mateusza cesarski diadem. Triumf władcy nie trwał 

jednak długo, w parę miesięcy później sytuacja bowiem zupełnie się odwróciła. Pod koniec 

listopada młody Jan V, wykorzystując słabnącą pozycję panującego, z pomocą Genueńczyków 

przybył do Konstantynopola i ostatecznie odzyskał władzę w Mieście. W grudniu tego samego 

 
368 Nicefor Gregoras, XXVIII.19. 
369 Jan Kantakuzenos, IV.36. 
370 Zob. Janin 1969, s. 10-11. 
371 Zob. Failler 1973, s. 88, przyp. 11. 
372 Tj. Daniela – biskupa ‘Ainos’ (ob. Enez), Józefa – biskupa ‘Tenedos’, Michała Kabazylasa (‘sakellarios’) oraz 

Jerzego Perdikesa (‘skeuofylaks’). Zob. Jan Kantakuzenos, IV.37. 
373 Omawiane passusy (b10): Nicefor Gregoras, XXVIII.18-19; Jan Kantakuzenos, IV.36-37. Zob. Też więcej  

o tym wydarzeniu Failler 1973, s. 5-163. 
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roku Jan VI abdykował, realizując przy tym przedsięwzięty przed laty plan o wstąpieniu do 

klasztoru w Manganach, gdzie przyjął imię Joazafa374.  

Wraz z przejęciem władzy przez Jana V do łask wrócił także Kalikst I, który na początku 

1355 r. został oficjalnie przywrócony na patriarszy tron. Podobnie jak podczas pierwszego 

okresu sprawowania urzędu, po swoim powrocie Kalikst ponownie zajął się wzmacnianiem 

pozycji patriarchatu Konstantynopola i rozszerzaniem jego jurysdykcyjnych przywilejów. 

Szczególnie widoczne w tym względzie są jego działania na Bałkanach, gdzie na przykład 

jeszcze ok. 1352/1353 ekskomunikował serbskiego patriarchę za jego próby uniezależnienia 

się od władz w Konstantynopolu. W 1361/1362 r. wymusił też na bułgarskim patriarsze 

Teodozjuszu uznanie zwierzchnictwa hierarchii bizantyńskiej stolicy. Koneksje Kaliksta I  

z tymi terenami mają jednak dużo wcześniejszą metrykę. Jeszcze jako prosty mnich z Athos375 

na swojej drodze spotkał Grzegorza Synaitę376, który wprowadzając go w tajniki hezychazmu, 

stał się jego duchowym przewodnikiem. Kalikst towarzyszył Grzegorzowi w jego podróżach 

do Konstantynopola oraz do Bułgarii, gdzie święty mnich założył w górach Strandża klasztor 

‘Paroria’. Po objęciu godności patriarchy Kalikst nie zapomniał o nauczaniu Grzegorza 

aktywnie broniąc hezychazmu m.in. na soborze w Konstantynopolu w 1351 r., czy też starając 

się szerzyć ową doktrynę na podległych patriarchatowi terenach377. 

Jako duchowy syn Grzegorza Synaity, Kalikst utrzymywał również kontakty z innymi 

jego uczniami, których w ramach możliwości starał się wspierać braterską pomocą. Jednym  

z nich był Teodozjusz Tyrnowski – bułgarski mnich oraz organizator i reformator życia 

monastycznego Bułgarii w duchu hezychazmu. Dzięki wsparciu cara Jana Aleksandra (1331–

1371) udało mu się założyć w okolicy Tyrnowa dwa klasztory – kilifarewski i św. Trójcy, gdzie 

propagowano owe nowe idee kontemplacji i wyciszenia378. Po latach walk z herezją ok. 

1362/1363 r. Teodozjusz wraz z kilkoma uczniami379 udał się do Konstantynopola, gdzie  

z radością został przyjęty przez Kaliksta. Jak czytamy w „Żywocie Świętego Teodozjusza 

Tyrnowskiego” pióra samego patriarchy380, Teodozjusz zgodnie z wyznawaną doktryną, 

pragnął przebywać w nieustannym wyciszeniu. Hierarcha więc urządził mu celę  

 
374 Nicol 1996, s. 124-141. Następnie były cesarz przeniósł się do klasztoru ‘Charsianites’ (‘Nea Peribleptos’), 

zob. Janin 1969, s. 501-502. 
375 Od lat 30. XIV wieku był hieromnichem w skicie Magoula a następnie w latach 40. przeniósł się do klasztoru 

Iwiron, gdzie w końcu został igumenem. Zob. Talbot, Cutler 1991, s. 1095. 
376 Zob. Talbot 1991c, s. 883. 
377 Zob. np. jego próby rozpropagowania ideałów hezychazmu na Rusi w: Nicefor Gregoras, XXVI.22. 
378 Zob. Talbot, Kazhdan 1991b, s. 2052-2053. 
379 Niewykluczone, iż wśród nich byli też Eutymiusz (przyszły patriarcha Bułgarii) oraz Cyprian (przyszły 

metropolita kijowski). Zob. Browning 1991, s. 765-766; Franklin 1991a, s. 1130. 
380 Zob. więcej o tym źródle oraz tłumaczenie niektórych fragmentów w: Wolski 2015, s. 173-191. 
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w pozostającym pod jego protektoratem – klasztorze św. Mamasa, gdzie Teodozjusz miał 

znajdować upodobanie w milczeniu i mistycznej kontemplacji.  

Opisywane tutaj passusy z „Żywotu…” zawierają też niezwykle ciekawy dla nas opis 

tego konwentu, dokonany przez wieloletniego protektora dóbr owego zgromadzenia, który 

najwyraźniej znajdował w nim duże upodobanie. Kalikst nie kryjąc zachwytu, świadomie 

nawiązuje tutaj do jednej z tradycji żywotu św. Mamasa. Stwierdzał on bowiem, że owa 

wspólnota przez wyjątkowe położenie klasztoru i mnichów odnajdujących duchowy pokarm  

w swoim wyciszonym życiu, godnie naśladuje przykład kapadockiego męczennika, który 

również miał odnaleźć spokój i harmonię, żyjąc samotnie w górach wśród zwierząt381. 

Najwyraźniej jednak Teodozjusz nie cieszył się zbyt długo tymi spokojnymi warunkami, gdyż 

zmarł jeszcze w 1363 r. Zaraz po jego śmierci Kalikst, podobnie jak wcześniej w przypadku 

ich wspólnego ojca duchowego – Grzegorza Synaity, uznał, że godnie będzie uczcić tego 

świętego męża spisując jego żywot382. Niedługo później w sierpniu 1363 r. zmarł też sam 

patriarcha, który przebywał w tym czasie w Seres, gdzie udał się z poselstwem do Serbów  

w celu zawarcia przymierza antytureckiego383. 

Jak mogliśmy zauważyć ok. połowy XIV wieku klasztor św. Mamasa z powodu swej 

ustronności i oddalenia od innych części Miasta, stał się dość atrakcyjną lokalizacją. 

Niewątpliwie zaciszny charakter owego miejsca, zyskany w wyniku wydarzeń poprzedniego 

stulecia, musiała też wspierać nowa organizacja terenu, wymuszona przez zamurowanie pod 

koniec XII stulecia pobliskiej bramy Miasta. Tego typu miejsca musiały być wręcz 

wymarzonymi lokalizacjami w czasach popularności propagującego mistyczne wyciszenie 

hezychazmu. Bardzo możliwe, że to właśnie zachwyt nad ową doktryną stał się powodem 

zainteresowania Kaliksta I nabyciem praw do zarządu dobrami owego zgromadzenia. 

Przejmując protektorat nad konwentem (być może jeszcze przed swoją nominacją) ów 

patriarcha, jako wykształcony duchowny i entuzjasta hezychazmu, nie mógł być nieświadomy, 

iż to w tym klasztorze Symeon Nowy Teolog kładł podwaliny pod obecne formy tego 

mistycznego nurtu. Zwłaszcza, że to w tym właśnie okresie zarówno pisma zwolenników, jak 

i przeciwników tej doktryny wskazywały na Symeona, jako jednego z jej prekursorów384.  

W tej perspektywie nie dziwią pierwotne plany cesarza Jana VI – wielkiego zwolennika 

hezychazmu, aby porzucając świat doczesny, to w klasztorze św. Mamasa oddać się wyciszonej 

 
381 Zob. więcej o żywotach świętego i ich wzajemnych relacjach w: Berger 2002, s. 241-310. 
382 Kalikst pozostawił po sobie również ok. 64 homilii, w tym ‘enkomion’ patriarchy Jana IV (582-595). Zob. 

Talbot, Cutler 1991, s. 1095. 
383 Omawiany passus (b10): Kalikst I, Żywot świętego Teodozjusza, 26. 
384 Zob. np. Nifon, Adversus Palamam, s. 840 A; Adversus Cantacuzenum, 262. 
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kontemplacji. Biorąc pod uwagę pobyt w owym zgromadzeniu Teodozjusza Tyrnowskiego, 

będącego ścisłym wyznawcą tej doktryny, możemy też stwierdzić, że owa wspólnota 

najpewniej również żyła według jej zasad, co mogło być wspierane i inspirowane przez samego 

Kaliksta I. Na podstawie zebranych danych o funkcjonowaniu konwentu za czasów 

protektoratu Kaliksta I, możemy również stwierdzić, iż najprawdopodobniej wciąż działał on 

w oparciu o swój XII-wieczny typikon. Dobra zgromadzenia nie przeszły z powrotem pod 

zarząd patriarchatu, co widzimy jasno w zebranych świadectwach, które mówią, iż Kalikst 

musiał je nabyć na cztery lata przed latem 1353 r. Jak czytamy w „Żywocie Świętego 

Teodozjusza…”, w klasztorze dalej obowiązywała ścisła klauzura, gdzie nie mieli wstępu żadni 

ludzie świeccy. Być może to z tego też powodu delegacja wysłana do Kaliksta I przez Jana VI 

składała się jedynie z osób duchownych. W trakcie owego kryzysu objawiła się też wyraźnie 

prawna niezależność tej fundacji, gdzie jej protektor mógł swobodnie przenieść administrację 

patriarchatu, nie obawiając się o natychmiastową ingerencję władz cesarskich. 

 

 

II.6. Ekspansja turecka, oblężone Miasto i próby dezercji. Sytuacja klasztoru św. Mamasa 

podczas oblężenia Bajazyda I (1394-1399/1402 r.) 

 

W wyniku burzliwych lat wewnętrznych konfliktów za czasów przerywanego panowania Jana 

V, cesarstwo będące cieniem swej dawnej potęgi jeszcze bardziej uzależniło się od państw 

ościennych. Kurczące się wciąż terytorium i coraz słabsza sytuacja ekonomiczna sprawiły, iż 

Bizancjum nie było wstanie przeciwstawić się zajęciu przez Turków Gallipoli (1354 r.),  

a następnie Adrianopola (1361 r.), nieuchronnie stając się wasalem Imperium Osmańskiego. 

Po śmierci Jana V na początku 1391 r. na tron wstąpił jego syn Manuel II (1391-1425). 

Niedawno był jeszcze zakładnikiem na dworze Bajazyda I (sułtana w latach 1389-1402), będąc 

świadkiem zajmowania przez niego Filadelfii (ob. Alaşehir) – ostatniego bizantyńskiego miasta 

w Anatolii. Turecki władca po pomyślnych dla niego kampaniach na Bałkanach i Peloponezie 

w 1394 r. postanowił w końcu zdobyć słynny Konstantynopol. Bajazyd właściwie 

przygotowując się do tego zadania przystąpił do ścisłej blokady bizantyńskiej stolicy zarówno 

na lądzie, jak i na morzu, gdzie tranzytu przez Bosfor strzegła jego nowo wybudowana twierdza 

Anadolu Hisarı. W trakcie tego trwającego osiem lat oblężenia, z powodu prowadzonej 

wcześniej polityki cesarstwo mogło liczyć jedynie na wsparcie ze strony flot miast włoskich, 

którym niekiedy udawało się przedrzeć przez tureckie blokady. Tragicznej sytuacji Miasta nie 

pomogła też antyturecka krucjata Zygmunta Luksemburskiego, której siły zostały doszczętnie 
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rozbite przez Bajazyda w bitwie pod Nikopolem we wrześniu 1396 r. Przerażeni, wymęczeni 

głodem i wybuchami epidemii mieszkańcy stolicy, w obliczu niemal pewnej zagłady starali się 

za wszelką cenę opuścić Miasto. Zarówno władze świecie i duchowne starały się jednak 

hamować te tendencje, nieustannie szukając pomocy na zachodzie Europy385. 

W realiach totalnej blokady Miasta, krajobraz Konstantynopola – już po czasach 

okupacji Łacinników tracąc wiele ze swego miejskiego charakteru – jeszcze bardziej wypełnił 

się terenami pod zasiew, ogrodami i winnicami. Każde bowiem miejsce, które można było 

wykorzystać rolniczo czy na potrzeby spichlerza, było w tym okresie dosłownie na wagę złota. 

Obszary te zaś, jeśli nie należały do dóbr cesarskich lub kościelnych, były w rękach pozostałych  

w Mieście arystokratów i zgromadzeń klasztornych. W tych trudnych czasach stołeczne 

konwenty starały się jak najlepiej wykorzystać potencjał swych dóbr. Popadając w coraz 

większą nędzę jedne z nich zapożyczały się, aby mieć środki na kultywację roślin386, inne zaś 

jak m.in. wspólnoty ‘Peribleptos’387 i św. Andrzeja ‘en Krisei’388 oddawały część swoich 

terenów w dzierżawę. Niektóre wbrew kościelnym prawom sprzedawały część swoich terenów 

ludziom świeckim389, wykorzystywały kościoły jako magazyny żywności390 czy też zaczęły 

nawet targować obiektami sakralnymi, będącymi na wyposażeniu klasztoru391. Na 

wszechobecnej nędzy, malejących zapasach i szybujących w górę cenach, nie wszyscy jednak 

tracili. Przedsiębiorczy arystokracji, którzy byli w stanie udzielać pożyczek, podpisywać 

umowy handlowe, czy też nawet opuszczać Miasto w celu przeprowadzania transakcji, mogli 

w tym czasie niezwykle wzbogacić się na nieszczęściu obleganej metropolii. Niewątpliwie 

jedną z takich osób był Mikołaj Sofianos – ówczesny protektor klasztoru św. Mamasa392. 

Mikołaj należał do rodziny Sofianosów, która podobnie jak ród Notaras swoją pozycję  

w Konstantynopolu zawdzięczała swojej przedsiębiorczości i działalności handlowej, wyraźnie 

widocznej w dokumentach z okresu oblężenia Bajazyda. Od ok. połowy XIV wieku jej 

 
385 Zob. więcej w Bernicolas-Hatzopoulos 1983, s. 39-51; Necipoğlu 1995, s. 123-135, zwł. 131-135; Necipoğlu 

2009, zwł. s. 149-183. 
386 Jak np. klasztor św. Bazylego (Janin 1969, s. 58-60). Zob. MM, II, s. 505-506, n. DCLIII, za Necipoğlu 1995, 

s. 131 = Necipoğlu 2009, s. 176. 
387 Hunger 1966, n. 1, s. 58-59, za Necipoğlu 1995, s. 132 = Necipoğlu 2009, s. 177. 
388 Zob. MM, II, s. 506-509, n. DCLIV; zob. też o podobnej sytuacji w klasztorze Matki Boskiej ‘Pausolype’ (Janin 

1969, s. 217) w MM, II, s. 499-501, n. DCL, za Necipoğlu 1995, s. 132-133 = Necipoğlu 2009, s. 176-177. 
389 Jak klasztory Hodegoi (Janin 1969, s. 199-207) czy Chrystusa ‘Akataleptos’ (Janin 1969, s. 504-506), po 

uzyskaniu zgody patriarchy. Zob. MM, II, s. 379-382, n. DLVII-DLVIII, za Necipoğlu 1995, s. 133 = Necipoğlu 

2009, s. 178. 
390 Jak mnich Dawid Paleolog zarządzający kościołem Matki Boskiej ‘Amolyntos’ (Janin 1969, s. 157). Zob. MM, 

II, s. 455-458, n. DCXXI, za Necipoğlu 1995, s. 133-134 = Necipoğlu 2009, s. 178-179. 
391 Jak mnisi z klasztoru ‘Kosmidion’. Zob. MM, II, s. 512-513, n. DCLVII, za Necipoğlu 1995, s. 134 = Necipoğlu 

2009, s. 179. 
392 Zob. PLP: #26412. Zob. też więcej tego typu przykładów w: Bernicolas-Hatzopoulos 1983, s. 47-49. 
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członkowie zaczęli zajmować wysokie stanowiska w urzędniczej hierarchii393. Sam Mikołaj 

występuje w dokumentach jako członek senatu i domownik (gr. ‘oikeios’) samego cesarza 

Manuela II. Wykorzystując trudne warunki i exodus mieszkańców, Mikołaj nabywał porzucane 

przez właścicieli dobra (jak np. perfumeria przy bramie ‘Kynegos’), czy też udzielał pożyczek 

tym, którzy postanowili pozostać w Mieście394. Jedną z tego typu transakcji był zakup pola  

o powierzchni 44 ‘modioi’395 od Manuela Raula Paleologa w cenie 800 ‘hyperpyra’396, którą 

Mikołaj nabył w imieniu klasztoru św. Mamasa pomiędzy październikiem 1397  

a październikiem 1399 r. Choć jak wskazuje Nevra Necipoğlu cena ta mogłaby być uznana za 

horrendalnie wysoką, to zważywszy na szybujące w górę ceny pól i winnic, jak i stałą 

dewaluację pieniądza była to przyszłościowo dobra inwestycja397. Manuel Raul, który również 

był cesarskim domownikiem, spokrewnionym z rodem Laskarysów, sprzedał swoje dobra, 

gdyż podobnie jak wielu innych mieszkańców planował wraz ze swoją małżonką – Raulainą 

opuścić oblężoną stolicę398. Owe plany zniweczył jednak sam cesarz Manuel, który starając się 

konsekwentnie piętnować tego typu postawę, zarządził, aby kwota z owej transakcji została 

przekazana teściowi Manuela Raula – Makrodukasowi. Ten z kolei miał przekazywać ową 

sumę swojej córce i jej mężowi w miesięcznych transzach, mających im wystarczać na 

codzienne wydatki. 

W efekcie Manuel Raul musiał pozostać w oblężonym Mieście, nie mając już ani 

swoich dóbr, ani pieniędzy, ani też poważania czy szacunku w otoczeniu władcy, będąc na 

dodatek jeszcze na łasce swojego teścia. Nie dziwi więc fakt, że ów arystokrata, apelując do 

Mikołaja Sofianosa starał się za wszelką cenę anulować ową sprzedaż, co jednak nie przyniosło 

oczekiwanego przez niego skutku. Jednakże jego publiczne użalanie się na efekty tej transakcji, 

doprowadziło w końcu do tego, że Sofianos dbając o swe dobre imię, odwołał się w tej sprawie 

do sądu patriarchalnego, który miał rozwiać wszelkie wątpliwości co do kwestii zakupu owego 

pola. W trakcie przesłuchań w obliczu Mateusza I (patriarchy w latach 1397-1410) Sofianos 

miał nawet – bardziej czy mniej teatralnie – wykazać gotowość oddania Manuelowi Raulowi 

rzeczonego pola, jeśli otrzyma za nie pierwotną sumę transakcji (których ten przecież nie miał). 

Jak miał sam bowiem stwierdzić – Raul był jego przyjacielem i troszczył się o niego tak samo, 

 
393 Zob. Malatras 2013, zwł. s. 65, 126-127, 164, 308-309. 
394 MM, II, s. 358-359, n. DLV; s. 377-379, n. DLXVI. Zob. też Matschke 1971, s. 64, 86. 
395 Liczba mnoga od ‘modios’ (μόδιος) – jednostki miary stosowanej do objętości ziarna, jak i powierzchni ziemi 

(od około 889 do 1280 m2). Zob. Schilbach, Kazhdan 1991, s. 1388. 
396 Liczba mnoga od ‘hyperpyron’ (νόμισμα ὑπέρπυρον) – standardowa złota moneta o wadze 4,55 g. Zob. 

Grierson 1991, s. 964-965. 
397 Necipoğlu 2009, s. 153-154, 174-175. 
398 Zob. PLP: #24134; Fassoulakis 1973, s. 56 seq. 
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jak troszczył się o dobro klasztoru pozostającego pod jego protektoratem. W październiku 1399 

r. patriarcha ostatecznie potwierdził ważność zawartej transakcji i posiadanie konwentu św. 

Mamasa399. 

Nie wiemy nic o sytuacji klasztoru św. Mamasa w okresie od śmierci Kaliksta I (1363 

r.) do końca lat 90. XIV wieku. Zważywszy jednak na jego wcześniejszą pozycję jako klasztoru 

pod zarządem samego patriarchy, jak i jego funkcjonowanie podczas oblężenia Bajazyda, 

należy powiedzieć, iż mógł on być w tym czasie jednym z bardziej prominentnych zgromadzeń  

w Mieście. Niewątpliwie w trakcie blokady Konstantynopola stał się beneficjentem interesów 

swojego protektora – Mikołaja Sofianosa. Dzięki niemu w czasach głodu i niedostatku, gdy 

ziemia pod uprawę stała się niezwykle pożądanym dobrem, klasztor zyskał duże pole, które 

musiało niebywale wzmocnić jego pozycję ekonomiczną, a tym samym niezależność. 

Oczywiście w swoich działaniach Sofianos nie był bezinteresowny. Jeśli bowiem nawet pole 

Manuela Raula znajdowało się nieopodal konwentu św. Mamasa400, głównym celem protektora 

nie było powiększenie posiadłości klasztoru, ale wypracowanie przez niego nadwyżki płodów 

rolnych, z czego mógłby czerpać korzyści. Jak pokazują wymienione wcześniej przykłady tego 

typu sytuacja była w trakcie owego oblężenia niezwykle wyjątkowa, bowiem nawet 

zgromadzenia pod zarządem samej rodziny cesarskiej popadały wtedy w niedostatek401. Jedyną 

znaną nam paralelą mógłby być w tym przypadku los klasztoru ‘Myrelaion’, który ok. 1398 r. 

również powiększył swoje posiadanie, nabywając w okazyjnej cenie 100 ‘hyperpyra’ 

posiadłość niejakiego Jakuba Tarchaneiotesa. Choć nawet ów słynny konwent po dwóch latach 

musiał jeszcze na mocy wyroku sądu patriarchalnego niemal podwoić ową sumę402. Klasztor 

św. Mamasa pozostawał najpewniej pod protektoratem Mikołaja Sofianosa co najmniej do 

końca oblężenia, czego świadectwem być może mógłby być dokument z marca 1401 r. 

dotyczący postępowania pewnego mnicha z zarządzanego przez niego konwentu403. 

 

 

II.7. Sivastokrator Mamas. Ślady klasztoru św. Mamasa w osmańskim rejestrze z 1455 r. 

 

Inwestycje jakie Sofianos i inni przedsiębiorczy arystokraci poczynili w oblężonej stolicy nie 

poszły na marne. Latem 1402 r. armia Bajazyda została bowiem zmuszona do odstąpienia od 

 
399 Omawiany passus (b11): Wyrok sądu patriarchalnego z 1399 r. 
400 Jak pamiętamy wcześniej w tej okolicy ziemię posiadała Teodora Raulaina – odnowicielka pobliskich 

klasztorów św. Andrzeja ‘en Krisei’ i ‘Aristenai’. 
401 Zob. np. o losach klasztoru Matki Boskiej ‘Bebaias Elpidos’ (Janin 1969, s. 158-160) w Delehaye 1921, s. 102-

105, za Necipoğlu 1995, s. 131 = Necipoğlu 2009, s. 175-176.  
402 Zob. MM, II, s. 354-355, n. DLIII, za Necipoğlu 1995, s. 134-135; Necipoğlu 2009, s. 165. 
403 Zob. MM, II, s. 463, n. DCXXV; PLP: #3402. 
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blokady Miasta w wyniku inwazji Mongołów, którzy w lipcu pokonali sułtana w bitwie pod 

Ankarą. Po owej druzgocącej klęsce i splądrowaniu terenów Anatolii przez wojska Timura, 

pomiędzy Turkami a Bizancjum nastał czas dwudziestoletniego rozejmu, podczas którego 

cesarstwo przestało nawet płacić Osmanom trybut. Sytuacja ta zmieniła się jednak za czasów 

Murada II (sułtana w latach 1421-1444, 1446-1451), który odbudowując turecką potęgę 

powrócił do agresywnej polityki Bajazyda. Już latem 1422 r. nastąpiło kolejne oblężenie 

Konstantynopola, podczas którego schorowany Manuel II przebywał już w klasztorze 

‘Peribleptos’404. Obroną Miasta dowodził jego syn Jan VIII (cesarz w latach 1425-1448). 

Mimo, iż Murad z powodu wieści o rebelii swego brata musiał już wkrótce odstąpić od Miasta, 

Bizancjum znów stało się formalnie tureckim wasalem, tracąc przy tym kolejne terytoria.  

W 1430 r. zostały złupione Tesaloniki. Powrót wojsk Osmanów pod Konstantynopol, był 

jedynie kwestią czasu, stąd też Jan VIII starał się za wszelką cenę zapewnić cesarstwu pomoc 

Zachodu. W 1439 r. w towarzystwie Józefa II (patriarchy Konstantynopola w latach 1416-

1439) uznał on oficjalnie papieski prymat podpisując tzw. unię florencką. Pomoc ze strony 

Rzymu jednak nie nadeszła a na dodatek w wyniku owego aktu Wielkie Księstwo Moskiewskie 

zerwało wszelkie stosunki z Bizancjum, które samo zostało rozdarte wewnętrznymi 

konfliktami. Dekadę później władzę po bracie przejął Konstantyn XI (1449-1453). W obliczu 

nieuchronnej zagłady Konstantynopola, znajdującego się już teraz w centrum Imperium 

Osmańskiego, ów władca reaktywował niedoszłą unię kościelną, która została uroczyście 

podpisana Hagii Sofii w grudniu 1452 r. Wywołało to wielkie poruszenie w Mieście i falę 

nienawiści w stosunku do Łacinników, której najlepszą egzemplifikacją są przytaczane przez 

historyka Dukasa słowa jednego z cesarskich urzędników: „Wolałbym ujrzeć w tym mieście 

turban sułtana niż tiarę papieską”405. Owe „życzenie” spełniło się 29 maja 1453 r., gdy Mehmed 

II (sułtan osmański w latach 1444-1446, 1451-1481) zdobył Królową Miast406. 

Mimo iż ostatnie bizantyńskie świadectwo o funkcjonowaniu klasztoru św. Mamasa 

przedstawiają go jako prężny i bogaty ośrodek, ciężko powiedzieć czy tendencja ta utrzymała 

się w trakcie kolejnego półwiecza. Jak podkreślają badacze, Konstantynopol nigdy już nie 

otrząsnął się z tragedii oblężenia Bajazyda, burzącej fasadę bezpieczeństwa i potęgi Królowej 

Miast407. Owe trudne spotkanie z rzeczywistością wpłynęło również na sam urbanistyczny 

kształt bizantyńskiej stolicy, która jeszcze bardziej utraciła swój miejski charakter. Jak pisał ok. 

 
404 Zob. Janin 1969, s. 219. 
405 Dukas, XXXVII.10. Cytat za Ostrogorski 2012, s. 521.  
406 Zob. więcej o tym okresie w: Nicol 1993. 
407 Bernicolas-Hatzopoulos 1983, s. 50-51. 
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1433 r. Bertrandon de la Broquière Konstantynopol w tym czasie był w zasadzie zlepkiem wielu 

wiosek otoczonych murem z V wieku, gdzie więcej było pól i wolnych przestrzeni niż 

zabudowanych terenów. Jednak nawet ów mało obiecujący krajobraz miał skrywać wiele 

wspaniałych (choć po części zrujnowanych) ośrodków kultu, gdzie wciąż z pietyzmem 

przechowywano cenne relikwie408. Jak pokazują jednak reakcje na unię z papieżem  

i zachodnim duchowieństwem, w XV stuleciu w społeczeństwie bizantyńskim był ogromny 

rozdźwięk pomiędzy rzeczywistym znaczeniem cesarstwa, a pełną dumy, wciąż żywą pamięcią 

o jego dawnej chwale. Dzięki tej idealistycznej perspektywie istotnie można dziś mówić  

o wielkim bohaterstwie mieszkańców i ich cesarza, który zginął broniąc Królową Miast przed 

tureckimi najeźdźcami. Obcy mieszkańcy Galaty nie podzielali tego punktu widzenia, poddając 

się Turkom w ramach ‘ahdnâme. Dzięki temu zachowali status wolnych ludzi wraz  

z możliwością dalszego zarządzania tymi terenami i wspólnotami kościelnymi, zobowiązując 

się do płacenia trybutu. Sam Konstantynopol odrzuciwszy wielokrotne nawoływania do 

kapitulacji nie zapewnił sobie żadnej taryfy ulgowej, zostając ostatecznie okrutnie złupiony 

(yagmâ). W chwili wkroczenia wojsk osmańskich mieszkańcy utracili wszelkie prawa  

i wolności, a całość terenów Miasta stała się własnością sułtana. W trakcie trzydniowego 

plądrowania stolicy, wszyscy mieszkańcy i ich dobra stały się potencjalnym łupem tureckiej 

armii, z czego Mehmed II zachowywał prawo do 1/5 owych zdobyczy. Pamiętajmy również, 

że w przeciwieństwie do wydarzeń z 1204 r., osmańscy zdobywcy nie byli w żadnym stopniu 

kulturowo czy religijnie powiązani z napotkanymi w Mieście ośrodkami kultu409. 

Jak pokazują badania Stéphane Yerasimos, mimo iż w wyniku prowadzonej przez 

Mehmeda II polityki natychmiastowej repopulacji Miasta w kolejnych latach aż do 1478 r. 

istotnie widzimy tam wielu Greków, należy zaznaczyć, że w większości nie są to już pierwotni 

mieszkańcy. Już w kilka dni po zdobyciu Miasta sułtan widząc ogrom opustoszałej 

bizantyńskiej stolicy miał nawet ogłosić, iż mieszkańcy, którym udało się przetrwać 

plądrowanie, bądź też uciekli z Konstantynopola, mogą teraz swobodnie do niego powrócić410. 

Jednak ani owe zapewnienia, ani dość koncyliacyjna polityka Mehmeda względem greckich 

mieszkańców (pozwolono nawet na rezydowanie patriarchy w Mieście), nie rozwiązały 

problemu wyludnienia. Z tego też powodu turecki władca rozpoczął na masową skalę 

przymusowe przesiedlenia ludności, sprowadzanej tu z wielu obszarów Imperium 

 
408 Bertrandon de la Broquière, s. 150 seq. Por. Johnes 1807, s. 218-220 seq. 
409 Zob. więcej w: İnalcik 1969/1970, s. 229-249; Yerasimos 2005, s. 375-399; Çolak 2017, s. 119-133. 
410 Pseudo-Sfrantzes, VII (III,13). 
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Osmańskiego411. Efekty tej inicjatywy są wyraźne już w rejestrze populacji oraz budynków 

sakralnych i świeckich Konstantynopola wykonanym w grudniu 1455 r.412 Dane z owego spisu 

w połączeniu z relacjami ówczesnych kronik pokazują, iż, jeśli nawet w dawnych ośrodkach 

kultu jakkolwiek kontynuowana była przez jakiś czas działalność chrześcijańskich 

duchownych, osoby te znalazły się tam już po okresie plądrowania Miasta. Tak jest m.in.  

z klasztorem ‘Peribleptos’413 czy nawet konwentem Matki Boskiej ‘Pammakaristos’, który 

(nim stał się siedzibą patriarchatu) mimo iż był klasztorem męskim, po zdobyciu stolicy 

nieoczekiwanie staje się zgromadzeniem żeńskim414. Podobnie jak w 1204 r. klasztor 

‘Stoudios’ najpewniej został również dość szybko opuszczony przez swoich mnichów415. Tak 

jak bowiem stwierdzał Nicholas Melvani, wspólnoty znajdujące się w pobliżu twierdzy 

Yedikule nie miały zbyt dużych szans na przetrwanie416 (ryc. 14, 20). 

Najwyraźniej podobny los mógł dosięgnąć klasztor św. Mamasa, który 

najprawdopodobniej został również wymieniony w rejestrze z 1455 r. Dokument ten dzielący 

Konstantynopol na 34 dzielnice417, na obszarze wyznaczonym przez bramę ‘Pege’, tj. ‘Bâb-i 

Silivri’ (ob. Silivri Kapısı), prócz 43 domów (26 opuszczonych) i trzech kościołów, wymienia 

również trzy klasztory, tj. ‘Verbetidha’/’Verbenidha’ (z 6 domami), ‘Iskeb’/’Iskb’  

(z 8 domami) oraz ‘Sivastokrator Mamas’. Po analizie passusów dotyczących tego obszaru 

widzimy, iż znajdujące się tu ośrodki kultu były już opuszczone przez swych pierwotnych 

mieszkańców. Obecnie w jednym z kościołów mieszkał jedynie przesiedleniec z Burgaz  

o imieniu Şîrmerd, który był jednym z 18 muzułmanów przypisanych do tej dzielnicy. 

Zważywszy na stan opracowania dokumentu, jak i trudności w przekładzie tekstu, trudno 

wyciągać jednoznaczne wnioski, wykraczające poza dane znane nam z innych źródeł418. 

Jednakże biorąc pod uwagę samą tylko ogólną lokalizację klasztoru, określanego w rejestrze 

jako ‘Sivastokrator Mamas’, warto zastanowić się nad hipotezą utożsamienia go z omawianym 

w niniejszym rozdziale konwentem św. Mamasa. 

 
411 Zob. więcej o przebiegu całego tego procesu w: Yerasimos 2005, zwł. s. 386-387. 
412 W 2012 r. wydano angielskie tłumaczenie i opracowanie tego dokumentu wraz z fotokopią jedynego 

zachowanego rękopisu tekstu – Osmański rejestr z 1455 r. (zob. Bibliografia). 
413 Zob. Janin 1969, s. 220. W rejestrze z 1455 r. najprawdopodobniej jako ‘Aya Femya’, zob. Osmański rejestr  

z 1455 r., s. 358, 373, 454, 499 
414 Zob. Janin 1969, s. 209. 
415 Zob. Janin 1969, s. 432. W rejestrze z 1455 r. jako ‘Istudhyo’, zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 351, 454, 490. 
416 Melvani 2017, s. 140. 
417 Bez obszarów ‘Perama’, ‘Neorion’ i ‘Aya Sofya’. Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. IX-X. 
418 Jak zostało już wcześniej wspomniane, na obecnym etapie badań dokonano jedynie publikacji fotokopii 

rękopisu wraz z tłumaczeniem i opracowaniem, które wymagałyby jednak w wielu miejscach niezbędnych 

emendacji. Należy żywić jedynie nadzieję, na rychłą publikację krytycznej edycji tego zabytku, która pomogłaby 

rozwikłać wiele nieścisłości napotykanych w tekście. 
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Identyfikacja i analiza dotycząca wielu miejsc w rejestrze niewątpliwie będą musiały 

być poddane wielu emendacjom419. Jednak w interesującym nas przypadku, zważywszy, że od 

XII wieku brama ‘Ksylokerkos’ była zamurowana, przypisanie klasztoru św. Mamasa do 

następnej z kolei bramy ‘Pege’, nie byłoby niczym dziwnym420. Zawarty w dokumencie opis 

owego założenia, również zdaje się być zgodny z wcześniejszymi opisami tego konwentu.  

W przeciwieństwie do wielu innych klasztorów wymienionych w tym spisie (m.in. 

przypisanych do tego obszaru konwentów ‘Verbetidha’ i ‘Iskeb’), widzimy tutaj bowiem jasno 

oddzieloną od reszty budynków świątynię w towarzystwie pięciu innych domów. Tureccy 

urzędnicy nie odnotowali tutaj jednak ogrodów, winiarni czy pól. Jednak dużą naiwnością 

byłoby ich tutaj oczekiwać. Dane o znajdujących się wśród dóbr klasztornych ogrodu i winiarni 

pochodzą bowiem jeszcze z XII wieku, a o polu o wielkości 44 ‘modioi’ sprzed ponad 50 lat. 

Abstrahując od faktu, iż nie wiemy też, czy owe miejsca bezpośrednio przylegały do terenów 

konwentu, na opuszczonych obszarach stolicy niewiele osób mogłoby uświadomić 

wysłanników sułtana o tego typu kwestiach. Zważywszy na fakt, iż funkcja owych terenów  

i ich nazwa była jak najbardziej znana, możemy również śmiało stwierdzić, iż zgromadzenie to 

nie zostało opuszczone dawno temu, a najpewniej jak wiele innych tego typu założeń 

funkcjonowało do czasu zdobycia Miasta. 

Uwieczniona w rejestrze nazwa klasztoru, a konkretnie jej pierwszy człon, również daje 

pewne pole do interpretacji. ‘Sivastokrator’ to bowiem zapis ze słuchu jednego z najwyższych 

tytułów w bizantyńskiej hierarchii, jakim był ‘sebastokrator’. Od czasów Aleksego I (cesarza 

w latach 1081-1118) zarezerwowany był on jedynie dla członków rodziny cesarskiej, którzy 

zajmowali dzięki niemu drugą po władcy pozycję w państwie, mając nawet prawo do noszenia 

korony421. Po latach tytuł ten utracił tę niezwykle wysoką rangę na rzecz utworzonej przez 

Manuela I godności despoty (gr. ‘despotes’). Choć pozostawał on wciąż jednym z najwyższych 

tytułów w bizantyńskiej hierarchii, z czasem (zwłaszcza po 1261 r.) zaczęli go otrzymywać 

również uzależnieni od cesarstwa rządzący na Peloponezie czy nawet Bałkanach422.  

Dlaczego występuje on w nazwie owego konwentu? Tego typu sytuacja nie jest 

bezprecedensowa. W jednym z XII-wiecznych rękopisów „Synaksarionu Konstantynopola” 

spotykamy się z informacją, że liturgia ku czci św. Andrzeja ‘en Krisei’ sprawowana jest  

 
419 Jak choćby utożsamienie klasztoru św. Andrzeja ‘en Krisei’ z ‘Kızlar Manastırı’, który następnie autor 

zamieszcza na dołączonej do publikacji mapce na południe od akweduktu Walensa, zob. Osmański rejestr  

z 1455 r., s. 491-492. 
420 Zob. np. usytuowanie obszaru wyznaczonego przez tę bramę (Silivri Kapısı) na mapie sporządzonej przez 

Ayverdiego dołączonej do: Ayverdi 1958. 
421 Zob. Anna Komnena, III.4; Niketas Choniates, Historia, s. 458-459. 
422 Zob. Kazhdan 1991l, s. 1862. 
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w „klasztorze Kanstrisiosa”423. ‘Kanstrisios’/‘kastresios’ (od łac. castrensis) to tytuł zarówno 

świeckiego urzędnika pełniącego służbę w cesarskim pałacu, jak i też godność funkcjonująca 

w ramach hierarchii kościelnej424. Jest to jedyna znana nam wzmianka o konwencie o takiej 

nazwie. Gdyby nie dopowiedzenie, iż miejsce to znajduje się nieopodal klasztoru św. Mamasa, 

jak i fakt, że tyczy ona wspomnienia bardzo specyficznego świętego, które obchodzone było 

zawsze w tym samym miejscu, ciężko byłoby zgadnąć, że mowa tutaj o zgromadzeniu św. 

Andrzeja ‘en Krisei’. Dzięki jednak tej wyjątkowej nazwie, dość dobrze znanego nam 

klasztoru, badacze zyskali cenne informacje, że przed końcem XII wieku, najwyraźniej 

człowiek sprawujący godność kanstrisiosa był powiązany z funkcjonowaniem tego konwentu. 

Nie sposób powiedzieć, czy był to jego ówczesny właściciel, dobroczyńca czy też renowator, 

jednak z pewnością daje to asumpt do dalszych badań425. 

Niewątpliwie określenie „klasztor Kanstrisiosa” jest skróconą wersją pełnej nazwy 

konwentu, która w zależności od kontekstu i potrzeby, wykorzystywana była zapewne  

w wielu różnych formach. Tym bardziej cieszy fakt, że szczęśliwie w rejestrze z 1455 r. pojawia 

się nie tylko określenie ‘Sivastokrator’, ale również imię kapadockiego męczennika, będące 

wezwaniem owego konwentu. Biorąc po uwagę badania Božidara Ferjančića i Aleksandra  

P. Kazhdana426 należy powiedzieć, że nazwa ta musiała przetrwać dość długi czas, ostatni 

bowiem znany ‘sebastokrator’ – Demetriusz Kantakuzen zmarł jeszcze w 1384 r. Na dodatek 

jako despota Morei, spędzający życie na Peloponezie nie wydaje się on zbyt dobrym 

kandydatem do bycia dobroczyńcą klasztoru św. Mamasa. Zważywszy na znane nam 

wydarzenia z historii tego zgromadzenia, wydaje się słuszne, aby działalność owego 

sebastokratora umieścić już jakiś czas po renowacjach Izaaka II. O ile bowiem 

godność sebastokratora z pewnością była powodem do chluby, ciężko byłoby rywalizować  

w tej mierze z samym cesarzem. Poszukiwania te powinny się zatem skupić na osobach 

dzierżących ten tytuł od 1261 do 1384 r. 

Oczywiście szczegółowe badania prozopograficzne nad tą tematyką wymagałyby dużo 

większych nakładów czasowych i jeszcze bardziej dogłębnych kwerend źródłowych. Jednak na 

podstawie dostępnych danych o działalności owych dostojników (pomijając przy tym osoby, 

które mogły nigdy nie postawić stopy w Konstantynopolu), najbardziej prawdopodobnych 

wydaje się tutaj 2-3 dygnitarzy, będących sebastokratorami za czasów Michała VIII i Jana VI. 

 
423 Synaksarion Konstantynopola, 19 października, s. 149, w. 40-41. 
424 Zob. Kazhdan 1991c, s. 1111-1112. 
425 Zob. Janin 1969, s. 278. 
426 Zob. Ферјанчић 1968, s. 141-192; Каждан 1973, s. 41-44. 
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Tak jak już wspominaliśmy, bardzo możliwe, że klasztor św. Mamasa, podobnie jak wiele 

innych struktur w Mieście, został poddany renowacjom niedługo po 1261 r., w ramach 

inicjatyw członków rodziny Michała VIII. Stąd też przypisanie tego typu działań 

sebastokratorom – Konstantynowi Paleologowi (od 1259 – przed 1275 r.)427, bądź też nawet 

bardziej Konstantynowi Tornikesowi (od 1259 do ok. 1274 r.)428 wydaje się jak najbardziej 

możliwe. Dodatkowo ten drugi, będący w 1264 r. też eparchem Miasta, przez swoje rodowe 

koneksje (jego rodzina pochodziła z Armenii) być może mógłby być nawet łączony  

z bliskimi klasztoru św. Mamasa terenami ‘Psamathia’ (ob. Samatya)429 (ryc. 5, 14). Kolejną 

osobą, która mogłaby wydawać się tutaj prawdopodobna, jest Jan Asanes, sebastokrator  

w latach 1347-1355 i szwagier Jana VI430. Jak pamiętamy, pierwotnie to w zgromadzeniu św. 

Mamasa ów cesarz planował przyjąć mniszą tonsurę. Możliwe więc, że jeszcze w okresie 

poprawnych stosunków z zarządzającym konwentem Kalikstem I, władca tak samo jak później 

w przypadku klasztoru w Manganach, dyskretnie starał się przygotować sobie tam warunki do 

przyszłego życia. W tym wymiarze nie dziwiłoby, gdyby to właśnie swemu szwagrowi, 

zarządzającemu w tym czasie Miastem, powierzył zadanie renowacji tego założenia. Szerzenie 

informacji o takiej inicjatywie nie byłoby wtedy ani w interesie Jana VI, który zrezygnował ze 

swoich pierwotnych planów, ani faworyzującego rywalizujący rząd Jana V – patriarchy 

Kaliksta I431. 

Bez względu jednak, który z owych dygnitarzy był związany z interesującym nas 

założeniem, pamięć o nim, która przetrwała najpewniej grubo ponad 100 lat, była wciąż żywa 

w połowie XV stulecia. Być może nazwa ta wróciła do łask w ramach obserwowanego w tym 

czasie (i odwrotnie proporcjonalnego do siły cesarstwa) wzrostu dumy z jego dawnej chwały.  

W obliczu ciągłego zagrożenia tureckimi oblężeniami, wszechobecnego niedostatku, jak  

i potencjalnej niechęci samych mieszkańców wobec tej prężnej i niezależnej fundacji, nie 

dziwiłoby, gdyby mnisi zaczęli za wszelką cenę podkreślać swoją szlachetną proweniencję. 

 

 

 

 

 

 
427 Zob. PLP: #21498 
428 Zob. PLP: #29129. 
429 Zob. Kazhdan 1991s, s. 2096-2097; Janin 1969, s. 541-542; Jenkins 2012, s. 164, 166-167, 175. 
430 Zob. PLP: #1499, #91373. 
431 Omawiany passus (b12): Osmański rejestr z 1455 r. 
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ROZDZIAŁ III 

W sąsiedztwie majestatycznych placów i ruchliwych portyków  

Rola i funkcjonowanie kościoła (i klasztoru?) pw. św. Mamasa  

na obszarze ‘ta Dareiou’ 

 

 

III.1. En toīs Dareíou – en Sofianaīs – en toīs Basilískou. Miejsce kultu św. Mamasa w ‘ta 

Dareiou’ w kalendarzach kościelnych (IX-X w.) 

 

Mimo, iż ostatni z omawianych w tej pracy ośrodków kultu432 zlokalizowany był w dużo 

bardziej ruchliwych okolicach, w pobliżu głównych placów i arterii komunikacyjno-

handlowych, nasze informacje o nim są bardzo szczątkowe. Kolejny raz można tutaj dojść do 

wniosku, że funkcjonowanie najbardziej uczęszczanych i powszednich okolic mogło zdawać 

się zbyt oczywiste, aby tracić czas i materiały na ich szczegółowe opisywanie. W pobliżu 

omawianego centrum kultu najwyraźniej nie zdarzyło się zbyt wiele rzeczy wartych 

odnotowania, bądź też – co bardziej prawdopodobne – wśród wielu słynniejszych ośrodków na 

tym obszarze miejsce to nie miało dużych szans na zaistnienie. Zwykle bowiem celem 

lokalizowania opisywanych wydarzeń poprzez podanie konkretnego miejsca, jest dotarcie  

z tym przekazem do jak najszerszej liczby odbiorców. Stąd też wymienianie tutaj mało znanego 

kościoła mijałoby się z celem. W przypadku omawianego ośrodku kultu, zapisał się on jedynie  

w kościelnych kalendarzach – gdzie wspomniano o sprawowanej tam liturgii, w testamencie 

bizantyńskiego arystokraty – gdzie jednym ze świadków był diakon z tego kościoła oraz  

w osmańskim rejestrze, skrupulatnie wyliczającym potencjał miejskich nieruchomości. 

Starając się przybliżyć historię tego ośrodka kultu św. Mamasa jesteśmy zmuszeni więc opierać 

się na niezwykle skąpym korpusie źródeł, w których miejsce to zdecydowanie nie było 

„bohaterem” pierwszoplanowym. 

 Na podstawie posiadanych danych nie sposób powiedzieć, w jakim okresie należałoby 

umieszczać początki owego założenia. Patrząc na ten problem z perspektywy „Synaksarionu 

 
432 [Ναός/Μαρτυρεῖον] τοῦ ἁγίου Μάμαντος/‘Manastır Ayaz Mamoz’. Ciężko mówić o jakiejkolwiek znanej nam 

bizantyńskiej nazwie tego centrum kultu. Z danych z „Typikonu Wielkiego Kościoła” (3 grudnia) oraz 

„Synaksarionu Konstantynopola” (3 grudnia, 30 lipca) wiemy, iż w miejscu tym przynajmniej od IX/X wieku 

obchodzono liturgiczne wspomnienie św. Mamasa. Już od czasów Du Cange’a z powodu głównego obchodzonego 

tutaj święta ów ośrodek kultu funkcjonuje w literaturze przedmiotu jako kościół św. św. Mamasa i Bazyliskosa 

(Du Cange 1680, s. 128 (IV.6.60); Ruinart 1689, s. 278; AASS, Jul., t. 7, s. 160-161; Janin 1964, s. 39, 334-335; 

Janin 1969, s. 601; Berger 1988, s. 435; Magdalino 1996, s. 35, przyp. 105 = Magdalino 2007a, s. 37, przyp. 118). 

Zebrane przez nas dane o potencjalnych dalszych losach tego miejsca zdają się wskazywać jednak, iż głównym 

(być może jedynym) patronem założenia był św. Mamas. Uwidaczniałoby się to zarówno w afiliacji tamtejszego 

diakona (διακόνου […] τοῦ Ἁγιομαμαντίτου) oraz nazwie konwentu, jaki najpewniej właśnie w tym miejscu istniał 

jeszcze w XV wieku (‘Manastır Ayaz Mamoz’). 
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Konstantynopola” warto jednak wskazać, że to w dzielnicy św. Mamasa obchodzone były 

główne uroczystości związane ze wspomnieniem tego męczennika. Nie wydaje się więc, aby 

intersująca nas świątynia mogła mieć starszą metrykę od tego V-wiecznego ośrodka kultu nad 

Bosforem, bądź też nieco młodszego klasztoru przy ‘Ksylokerkos’. Nazwa obszaru, gdzie 

zlokalizowany był ów ośrodek kultu – ‘ta Dareiou’, według „Starożytności Konstantynopola” 

miała z kolei pochodzić jeszcze od jednego z patrycjuszy przybyłych do Miasta wraz  

z Konstantynem I433. To tam Justyn II miał wybudować posiadłość, kościół świętych Kosmy  

i Damiana oraz odnowić pobliską łaźnię w pobliżu Forum Tauri (Teodozjusza), którą nazwał 

na cześć swojej żony Zofii – ‘Sofianai’434. Jednak niektóre późniejsze źródła mówiąc  

o wspomnianej wyżej świątyni lokalizują ją na terenach zwanych – ‘ta Basiliskou’435. Ów 

zamęt paradoksalnie rozwiązuje passus z „Typikonu Wielkiego Kościoła”, mówiący o liturgii, 

która sprawowana była w kościele Czterdziestu Męczenników436 „w Sofianai, to jest w ta 

Dareiou”437. Jak się bowiem okazuje toponimy – ‘ta Basiliskou’, ‘ta Dareiou’ oraz ‘Sofianai’, 

musiały łączyć niezwykle bliskie relacje przestrzenne. Zważając na pojawienie się na tym 

obszarze terminu ‘Sofianai’ wraz z czasami Justyna II, należy wątpić, iż pierwotnie były to 

homonimy. Najpewniej to od struktur ufundowanych przez tego cesarza, pobliskie tereny 

zyskały nazwę ‘Sofianai’. Z kolei miejsce zwane ‘ta Basiliskou’ według „Starożytności…” 

miało być pierwotnie domem uzurpatora Bazyliskosa, który urządził tam sobie pałac438. Tak 

czy inaczej, najwyraźniej z czasem granice tych sąsiadujących terenów zaczęły się na siebie 

nakładać, co jak widać na podstawie „Typikonu Wielkiego Kościoła” i „Synaksarionu…” już 

około IX/X wieku stanowiło problem nawet dla samych Bizantyńczyków (ryc. 30). 

 Sytuację tę potęgowała zapewne dość spora ilość ośrodków kultu zlokalizowanych na 

relatywnie małym terenie439, jak również umiejscowienie całego tego obszaru w ramach 

największego portyku Miasta (‘Makros Embolos’), pomiędzy dwoma najsłynniejszymi jego 

forami (tj. Konstantyna oraz Teodozjusza). W jednej z najbardziej ruchliwych i aktywnych 

handlowo i administracyjnie części stolicy, z konieczności mieszało się wiele tradycji za 

pośrednictwem osób pochodzących nie tylko z różnych rejonów cesarstwa, ale także  

 
433 Patria, I.63. 
434 Teofanes Wyznawca, AM 6062. 
435 Patria, III.123; Konstantyn Porfirogeneta, DC, s. 562. 
436 Zob. więcej o tym centrum kultu w: Janin 1969, s. 482-486, który rozdzielił ten ośrodek na cztery osobne 

miejsca (tj. nr 3, 5, 6 i 8) oraz Berger 1988, s. 318-321; 738-740. Zob. też Magdalino 1996, s. 35, przyp. 105 = 

Magdalino 2007a, s. 37, przyp. 118. 
437 Typikon Wielkiego Kościoła, 3 grudnia; Synaksarion Konstantynopola, 3 grudnia, 2-3. 
438 Patria, III.124. 
439 Zob. Janin 1964, s. 39, 123, 222, 319-320, 334-335; Janin 1969, s. 7-8, 56-57, 133-134, 231, 284-285, 326, 

(394-395), 482-486, 489, 491-492, 601. 
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i ówczesnego świata. Widzimy to nawet w nazwie głównego portyku (‘embolos’), który  

w zależności od kontekstu i odcinka, nazywany był zarówno – ‘Makros’, ‘Megas’, ‘Dominou’, 

czy też ‘Maurianou’. Antoni z Nowogrodu nawiązując do powyższych nazw miał ów portyk 

nazwać „Czarnym” (od ‘Maurianou’)440 oraz „Czerwonym/Królewskim(?)” (od ‘Dominou’)441. 

Bez względu jednak na bliskie relacje wymienionych wyżej toponimów, na podstawie danych 

z kalendarzy kościelnych, możemy łączyć interesujące nas centrum kultu św. Mamasa jedynie 

z miejscem zwanym – ‘ta Dareiou’. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, jak i badania 

Albrechta Bergera, powinniśmy lokalizować je nieopodal kościoła Czterdziestu Męczenników, 

najpewniej na południowy zachód od ‘Makros Embolos’442. 

 Porównanie danych z „Typikonu Wielkiego Kościoła” i „Synaksarionu…” co do 

omawianego tutaj ośrodka, może prowadzić też do interesujących obserwacji względem 

opisywanego wcześniej klasztoru przy bramie ‘Ksylokerkos’. W tym pierwszym źródle, które 

(choć przedstawia dużo starszą tradycję) zostało spisane być może jeszcze pod koniec IX 

wieku, czytamy, że liturgia ku czci świętych męczenników Mamasa i Bazyliskosa (30 lipca) 

sprawowana jest przy bramie ‘Ksylokerkos’. Widzimy więc, że około IX/X wieku w trakcie 

roku liturgicznego św. Mamas wspominany był – trzy razy w dzielnicy nad Bosforem  

(2 września, 6 maja, 13 lipca), raz w klasztorze przy bramie ‘Ksylokerkos’ (30 lipca) i raz  

w ośrodku w ‘ta Dareiou’ (3 grudnia)443. Sytuacja ta zdaje się jednak ulec zmianie już  

w ramach datowanego na około X wiek „Synaksarionu…”, gdzie wspomnienie przypadające 

na 30 lipca, sprawowane jest już nie w klasztorze św. Mamasa, ale w jego centrum kultu w ‘ta 

 
440 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 314; zob. Janin 1964, s. 91. 
441 Antoni z Nowogrodu (red. A. Jouravel), s. 318.Wielu autorów utrzymuje tutaj jednak najprawdopodobniej 

nieprawidłowy odczyt owej nazwy jako „portyk ruski”. Co jednak jak wskazują wydawcy tego źródła jest jedynie 

zniekształceniem słowa „Ῥουσίου/Ῥησίου/Ῥηγίου” (tj. czerwony/królewski?), co mogłoby też nawiązywać do 

pierwszego odcinka ‘Mese’ prowadzącego od terenów Wielkiego Pałacu (tj. Ῥηγία); zob. Janin 1964, s. 91-92. 

Por. Antoni z Nowogrodu (red. П. Савваитов), s. 144-145, przyp. 205; (red. Х.М. Лопарeв), s. XXVII-XXVIII, 

LIX-LX, CXVII-CXVIII; (red. A. Jouravel), s. 211-212, 216, 319, przyp. 257, 358 n. 212c. 
442 Lokalizację na pd.-zach. od świątyni Czterdziestu Męczenników i ‘Makros Embolos’ zdaje się również 

potwierdzać bliska relacja przestrzenna kościoła św. Agatonika w ‘Kainoupolis’ i kościoła św. Barbary w ‘ta 

Basiliskou’, zob. Janin 1969, s. 7-8, 56-57. Ten drugi miał bowiem znajdować się naprzeciw tego pierwszego  

w kierunku północnym (zob. Patria, II.25). Z kolei jak wskazuje Mango – tereny ‘Kainoupolis’ znajdowały się na 

pd.-zach. od Forum Tauri oraz na wschód od portu Teodozjusza (zob. Mango 1990, s. 18-45). Zob. Berger 1988, 

Skizze 4 (174) na s. 197; Map 1 Constantinople and its environs, (w:) Greatrex, Phenix, Horn 2011, s. 467. 
443 Jak możemy wnioskować z lakonicznych wzmianek w „Typikonie Wielkiego Kościoła” i „Synaksarionie 

Konstantynopola”, 3 grudnia w ‘ta Dareiou’ sprawowane były trzy uroczystości – wspomnienie świętych 

cudotwórców Kosmy i Damiana (zapewne w świątyni pod ich wezwaniem); wspomnienie konsekracji kościoła 

Czterdziestu Męczenników oraz uroczystość świętych męczenników Indesa i Domny, Seleukosa, Agapiosa, 

Mamasa, Glykeriosa i ich towarzyszy (najprawdopodobniej właśnie w ośrodku kultu św. Mamasa, gdyż nie znamy 

w okolicy miejsc kultu pozostałych z wymienionych świętych). Imię św. Mamasa wymienione jest również pośród 

33 innych męczenników z Melitene, których wspomnienie obchodzone było 7 listopada w kościele Bogurodzicy 

w ‘Chalkoprateia’. Zob. Synaksarion Konstantynopola, 7 listopada, s. 201, w. 40-59. 
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Dareiou’444. Jak pamiętamy z poprzedniego rozdziału, gdy pod koniec X stulecia  

w klasztorze przy ‘Ksylokerkos’ pojawił się Symeon Nowy Teolog, ów konwent miał być  

w dość opłakanym stanie. Oczywiście fakt przeniesienia obchodów tego święta moglibyśmy 

tłumaczyć np. ścisłą klauzurą klasztoru, jednak obostrzenia te znamy jedynie z XII-wiecznego 

typikonu. Ponadto, dlaczego miałoby to nagle stać się problemem, skoro wcześniej  

z powodzeniem celebrowano tutaj owe wspomnienie. Tak czy inaczej owa zmiana  

w kalendarzu liturgicznym nie wydaje się przypadkowa i istotnie może świadczyć o pewnej 

utracie prestiżu, czy też zaniku popularności klasztoru św. Mamasa na rzecz ośrodka kultu tego 

świętego w ‘ta Dareiou’. Tym samym w świetle informacji z „Synaksarionu…” około X wieku, 

o ile nad Bosforem dalej sprawowano wciąż te same uroczystości kościelne ku czci 

kapadockiego męczennika, to wszystkie inne celebrowano już świątyni w ‘ta Dareiou’. W tym 

więc wymiarze miejsce to wyrastałoby na drugi co do ważności ośrodek kultu św. Mamasa  

w Mieście445. 

 Przy analizie powyższego wątku warto zwrócić również uwagę na kwestię nazwy 

centrum kultu w ‘ta Dareiou’. Jak zostało wspomniane w przypisie na początku tej części pracy, 

z powodu głównego obchodzonego tutaj święta, miejsce to funkcjonuje w literaturze 

przedmiotu jako kościół świętych Mamasa i Bazyliskosa. Gdyby jedynym źródłem o tym 

centrum kultu był „Synaksarion…”, ciężko byłoby jakkolwiek podważać takie założenie. 

Biorąc jednak pod uwagę, iż jeszcze w „Typikonie Wielkiego Kościoła” wspomnienie owych 

męczenników sprawowane było w klasztorze przy bramie ‘Ksylokerkos’, warto raz jeszcze 

zastanowić się nad kwestią tej nazwy. Analizując bowiem świadectwa dotyczące klasztoru św. 

Mamasa, żadne z zebranych przez nas źródeł nie wskazywało w żaden sposób na jego wspólne 

wezwanie ze św. Bazyliskosem. Wyglądałoby więc na to, że wspomnienie z 30 lipca było tam 

celebrowane jedynie z powodu św. Mamasa, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa był 

jedynym świętym patronem tego klasztoru. Jedynym ośrodkiem kultu św. Bazyliskosa  

w Mieście było jego centrum kultu w ‘Petrion’ nad Złotym Rogiem, gdzie sprawowano jego 

wspomnienie 22 maja446. Ciężko byłoby też tworzyć na siłę hipotezę o jakiejkolwiek łączności 

tego świętego z przyległym do ‘ta Dareiou’ obszarem ‘ta Basiliskou’. Odrzuciwszy więc 

 
444 Synaksarion Konstantynopola, 30 lipca, 3. Zob. też Synaksarion Konstantynopola, 17 lipca, s. 825, w. 50-51; 

29 lipca, s. 853, w. 58-59; 30 lipca, s. 856, w. 44-60; 31 lipca, s. 857, w. 35-37. 
445 Nie sposób stwierdzić czy po restauracji klasztoru za czasów Symeona Nowego Teologa, czy też później 

Jerzego Kappadokesa w ośrodku tym ponownie zaczęto sprawować oficjalne uroczystości kościelne ku czci św. 

Mamasa. Zważywszy jednak na dość wysoką pozycję tego zgromadzenia nie należy tego wykluczać. Ponadto 

niektóre rękopisy „Synaksarionu…” (tj. H, P i D), wciąż utrzymują dane o tradycyjnej celebracji liturgii z 30 lipca 

w ‘Ksylokerkos’. Zob. Synaksarion Konstantynopola, 30 lipca, s. 856, w. 44-60. Zob. też Katalog źródeł (c1). 
446 Typikon Wielkiego Kościoła, 22 maja; Synaksarion Konstantynopola, 22 maja, 1. Zob. Janin 1969, s. 60. 
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wszelkie inne możliwości, pozostaje stwierdzić, że najbardziej prawdopodobnym powodem 

przeniesienia obchodów z klasztoru przy bramie ‘Ksylokerkos’ do ośrodka kultu w ‘ta 

Dareiou’, byłby fakt, że miejsce to było pod wezwaniem św. Mamasa. Ponadto to właśnie tam, 

jak już wspominaliśmy, już co najmniej od około IX/X wieku, celebrowano pamięć o tym 

męczenniku 3 grudnia. Już tylko z tej perspektywy utrzymywanie tego 340-letniego tworu 

historiograficznego447, wydaje się błędne, co zostanie uargumentowane jeszcze 

analizą kolejnych świadectw. 

 

 

III.2. Testament, świadkowie i urzędy notarialne. Ślady funkcjonowania centrum kultu św. 

Mamasa w testamencie Symbatiosa Pakourianosa (1090 r.) 

 

Wedle zebranych danych kolejny raz ośrodek kultu św. Mamasa w ‘ta Dareiou’ pojawia się  

w źródłach pod koniec XI stulecia. Symbatios Pakourianos – dostojnik cesarski gruzińskiego 

bądź armeńskiego pochodzenia z tytułem ‘kouropalates’, na jakieś trzy lata przed swoją 

śmiercią postanowił napisać testament448. Aby nadać mu gwarancję ważności oraz 

zabezpieczyć prawidłowe wykonanie jego woli, co do dalszego rozporządzenia jego dobrami, 

powierzył sporządzenie owego dokumentu kancelarii prawnej w kościele Czterdziestu 

Męczenników. Jak wskazują badania Paula Magdalino funkcjonowanie kancelarii prawnych  

i szkół prawniczych449 opierało się bowiem na obszarach kościelnych. Widzimy to zwłaszcza 

około XI/XII wieku, kiedy to kancelarie, połączone niekiedy z innymi praktykami, 

zlokalizowane są przy kościele w Matki Boskiej w Blachernach450, Hagia Eirene w ‘Perama’451, 

Matki Boskiej w ‘Diakonissa’452, Matki Boskiej na Forum Konstantyna453, czy też właśnie  

w kościele Czterdziestu Męczenników (ryc. 31). Wszystkie wymienione wyżej ośrodki kultu 

umiejscowione były w najbardziej ruchliwych i uczęszczanych miejscach stolicy, co świadczy 

o ich wysokim statusie, jak i zapotrzebowaniu na tego typu usługi. 

 Testament Symbatiosa Pakourianosa został oficjalnie spisany przez notariusza kościoła 

Czterdziestu Męczenników 23 stycznia 1090 r. Jak pokazuje eschatokół interesującego nas 

dokumentu, wydarzenie to musiało być zorganizowanym i kosztownym przedsięwzięciem.  

 
447 Tj. od pierwszego wydania pracy Du Cange’a w 1680 r. Zob. Du Cange 1680, s. 128 (IV.6.60). 
448 Zob. PBW (2016): Symbatios 101; Garsoïan 1991, s. 1553. 
449 To samo tyczy się także szkół średnich, organizowanych przy konkretnych kościołach, jak np. właśnie przy 

świątyni Czterdziestu Męczenników. Zob. Magdalino 1996, s. 34-40 = Magdalino 2007a, s. 37-42. 
450 Zob. Janin 1969, s. 161-171. 
451 Zob. Janin 1969, s. 106-107. 
452 Zob. Janin 1969, s. 174-175. 
453 Zob. Janin 1969, s. 236-237. 
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W celu uwierzytelnienia oryginalnego pisma, kancelaria przy kościele Czterdziestu 

Męczenników zadbała, aby zostało ono podpisane i opatrzone pieczęcią zarówno przez 

wysokiego urzędnika pałacowego kleru, jak i wysokich duchownych z okolicznych świątyń. 

Testament został więc uwierzytelniony przez siedem osób: prezbitera z domostwa samego 

Symbatiosa (zapewne czuwającego nad całością procesu); cesarskiego kleryka; sędziego  

i notariusza z tamtejszej kancelarii oraz czterech duchownych, wśród których był również 

Mikołaj – diakon z ośrodka kultu św. Mamasa. Pozostali trzej pochodzili z kościołów – św. 

Teodora ‘ta Karbounaria’454, św. Prokopiusza ‘ta Viglentia’455 oraz św. Prodromosa (tj. Jana 

Chrzciciela). Fakt, że ośrodek kultu św. Jana Chrzciciela456 i św. Mamasa nie posiadają  

w dokumencie żadnego dookreślenia, sugeruje, iż najprawdopodobniej miejsca te znajdowały 

się w najbliższej okolicy pozostałych miejsc kultu. Wszystkie związane z tym wydarzeniem 

świątynie zlokalizowane były bowiem w dość ścisłym obszarze w okolicy kancelarii przy 

kościele Czterdziestu Męczenników i Forum Tauri (ryc. 31). Stąd też biorąc pod uwagę 

wszystkie znane nam ośrodki kultu św. Mamasa, byłoby bardzo ciężko uprawomocnić tutaj 

działalność członka wspólnoty przy bramie ‘Ksylokerkos’, czy też tym bardziej z dzielnicy nad 

Bosforem. Zważywszy na znaną nam praktykę uroczystego sporządzania dokumentów, 

sygnatariusze i świadkowie, o ile nie są dworskimi urzędnikami pochodzą zazwyczaj  

z najbliższych okolic (por. tekst typikonu klasztoru św. Mamasa). 

 Pochodzący z owych świątyń sygnatariusze, zważywszy na sprawowane godności (np. 

‘protopapas’), jak i posługiwanie się pieczęcią, nie byli prostymi duchownymi. Podobnie jak 

same ich wspólnoty, zlokalizowane w centrum stolicy, które również nie wydają się w tym 

wymiarze ubogimi fundacjami. Potwierdzeniem tej tezy może być drugi z dzierżonych przez 

diakona Mikołaja z ośrodka kultu św. Mamasa tytułów, jakim był notariusz. Jak wskazywał 

Paul Magdalino, fakt ten nie musi od razu oznaczać, że należałoby w tym miejscu umieszczać 

całą kancelarię (jak przy kościele Czterdziestu Męczenników)457. Niewątpliwie jednak 

określenie to wskazuje, że ośrodek ten miał w tym okresie możliwość czynnego uczestnictwa 

w sporządzaniu dokumentów, czy to w charakterze świadka (jak w tym przypadku), czy też  

w ramach innych czynności prawnych. Funkcjonowanie w tym miejscu choćby prostego urzędu 

notarialnego, dobrze wpisywałoby się w charakter owych obszarów, gdzie tego typu 

działalność cieszyła się przed 1204 r. dość dużą popularnością. Niedługo po śmierci 

 
454 Zob. Janin 1969, s. 148, 544. 
455 Zob. Janin 1969, s. 443. 
456 Zob. R. Janin 1969, s. 410-442; Berger 1988, s. 458-458, 470-471 oraz Skizze 4 (109, 115) na s. 197; Magdalino 

1996, s. 27, przyp. 60 = Magdalino 2007a, s. 28-29, przyp. 70. Zob. więcej w Katalogu źródeł (c2). 
457 Magdalino 1996, s. 35 = Magdalino 2007a, s. 37. 
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wspomnianego wcześniej Symbatiosa, uwierzytelnioną kopię jego testamentu, wykonano np. 

w obecności wysokich urzędników państwowych, w leżącym nieopodal kościele Matki Boskiej 

na Forum Konstantyna458. Na koniec należy też wskazać, że widoczna w testacji wyżej 

wymienionego dokumentu proweniencja diakona Mikołaja, świadczyłaby, iż głównym  

(i jedynym) patronem tego miejsca był św. Mamas. Co potwierdzałoby wcześniejsze ustalenia 

względem wezwania owego ośrodka kultu459. 

 

 

III.3. Manastır Ayaz Mamoz. Klasztor wymieniony w osmańskim rejestrze z 1455 r.  

a miejsce kultu św. Mamasa w ‘ta Dareiou’ 

 

Z powodu statusu swoich patronów klasztor św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’, 

niejednokrotnie na przekór ogólnym tendencjom, zachowywał dość wysoką pozycję oraz 

prestiż nawet w ciężkich dla Miasta okresach. W porównaniu z tym miejscem ośrodek w ‘ta 

Dareiou’ poprzez swoją lokalizację niemal w centrum stolicy, mógłby oferować dużo lepsze 

warunki do rozwoju, ale też dużo większą konkurencję. Niewątpliwie w okolicy ruchliwych 

portyków i najsłynniejszych świątyń stolicy pojawiało się dużo więcej kupców i pielgrzymów, 

o których atencję należało jednak walczyć z wieloma konkurentami. Zlokalizowane tam 

ośrodki kultu mogły też się wspierać, działając wspólnie np. jako sygnatariusze dokumentów, 

czy być może tworząc też szersze powiązania w ramach działalności prawno-edukacyjnej. Bez 

wątpienia jednak tragedia 1204 r., jak i następujące po niej kolejne czynniki, przeobrażające tę 

wielką metropolię w sieć rozproszonych aglomeracji, podzielonych dużą ilością terenów 

agrarnych, musiały również wpłynąć na funkcjonowanie tego ośrodka. Być może właśnie te 

czynniki zadecydowały o późniejszym kształcie tego miejsca, opisywanym w ramach, 

wspomnianego już w poprzednim podrozdziale, osmańskiego rejestru z 1455 r. 

 Po wymienieniu budynków zlokalizowanych przy Złotej Bramie i dzielnicy 

‘Psamathia’, rejestr ten kontynuuje opis południowych terenów Miasta, położonych na północ 

od Morza Marmara, zaczynając od terenów „starej” Złotej Bramy, tj. İsakapı (ob. İsakapı 

Mescidi/Hadim Ibrahim Pasha)460. Jak już wcześniej zostało nadmienione, przez obecny stan 

opracowania owego źródła, ciężko o jednoznaczne wnioski co do umiejscowienia wielu 

 
458 Co ciekawe analiza trzech dokumentów związanych z kwestią testamentu Symbatiosa Pakourianosa (tj. arch. 

Iviron 45, 46, 47) mogłaby wskazywać, iż wszyscy wymienieni tam sygnatariusze przynależeli do centrów kultu 

zlokalizowanych w okolicy samego ‘Makros Embolos’. 
459 Omawiany passus (c2): Testament Symbatiosa Pakourianosa. 
460 Mowa tutaj o Złotej Bramie w ramach murów wzniesionych przez Konstantyna I, której pozostałości miały 

zniknąć dopiero podczas trzęsienia ziemi w 1509 r. Zob. Janin 1964, s. 263-265; Janin 1969, s. 543. 
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opisywanych tutaj elementów. Jednak najprawdopodobniej omawiany tutaj obszar (‘‘İsâ-

Kermesi’), rozciągał się od wspomnianej „starej” Złotej Bramy, aż do okolic Forum Tauri (ryc. 

32), skąd rejestr przechodzi do opisu kolejnych terenów posuwając się w kierunku Złotego 

Rogu461. W 1455 r. odnotowano w tej dzielnicy dość sporą liczbę ludności greckiej (21 osób)462, 

która wyjątkowo zdaje się nawet stanowić tu większość mieszkańców (11 muzułmanów)463. 

Dwie osoby miały ponadto nie trafić tutaj w wyniku przymusowych zsyłek, a być dawnymi 

obywatelami Miasta464. Do tego najwyraźniej rolniczo-przemysłowego obszaru465, gdzie miał 

być m.in. sklep, młyn, wytwórnia oleju lnianego, dom wytwórcy kotłów, jak i dom 

konstruktora, przypisano też wiele ośrodków kultu. Możemy tu odnotować sześć kościołów  

(3 opuszczone) oraz trzy klasztory. 

 Z powodu ciągłego ułożenia tekstu, trudno jest dokonać podziału, do którego  

z klasztorów przynależą poszczególne kościoły i budynki, czy też skorelować kolejność ich 

występowania z ich fizyczną lokalizacją. W zadaniu tym nie pomaga również dołączone do 

tłumaczenia opracowanie, które w wielu momentach wprowadza jeszcze większy zamęt. Tak 

czy inaczej wydaje się, że pierwszym kościołem jest opuszczona świątynia zwana ‘‘İsâ-

Kermesi’, prawdopodobnie tożsama z İsakapı Mescidi. Z kolei do klasztoru św. Demetriusza 

‘ton Palaiologon’ (‘Ayo Dimitri Palogoz’)466, zamieszkałego przez İbrâhîma z Ankary467  

i innych muzułmanów, przypisano najpewniej też opuszczony kościół „z kuchnią” oraz chylący 

się ku ruinie kościół Joachima(?) (‘Yakim’) otoczony sześcioma domami468. Do konwentu tego 

przynależał również opuszczony magazyn, winnica, jak i najpewniej też wiele domów, 

zasiedlonych m.in. przez wytwórcę kotłów oraz konstruktora. Jedynym klasztorem, który na 

podstawie danych z rejestru miałby szansę na jakiekolwiek funkcjonowanie jako wspólnota, 

był konwent ‘Myrelaion’ (‘Mirlos’), do którego należałoby przypisać tamtejszą świątynię oraz 

kościół nieopodal kolumny Teodozjusza (‘Dikili-Taş’) na Forum Tauri469 (ryc. 32, 33). Na 

 
461 Tj. od dzielnicy ‘Kızıl-Taş’ do ‘‘Azebân’. Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 362-367. 
462 Zob. spis Greków zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 433-434. 
463 Zob. spis muzułmanów zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 413. 
464 Tj. niejaki Jerzy (‘Yorgi’) oraz Atanazy (‘Athanas’), zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 359, 362. 
465 Miało się tu znajdować 51 domostw, z czego 28 niezamieszkanych, zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 362, 

490. 
466 Zob. Majeska 1984, s. 267-268. Por. Janin 1969, s. 92-94. Por. też Patria, II.76 (rec. C), s. 295, w. 7-14 (a23 

w Katalogu źródeł). 
467 Człowiek ten miał zajmować duży dom (na pierwszym piętrze – 4 pokoje; na drugim – 2 pokoje) zlokalizowany 

na dziedzińcu tego klasztoru, zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 359. 
468 Kościół ten zlokalizowany był najprawdopodobniej przy nurcie strumienia ‘Lykos’, zob. Osmański rejestr  

z 1455 r., s. 360, 455, 490. 
469 ‘Dikili-Taş’ oznacza dosł. „pionowy kamień”. Dziś terminem tym określa się np. obelisk Teodozjusza na 

Hipodromie. Zważywszy na lokalizację znanych nam w tym opisie obiektów oraz umiejscowienie kolumny 

Teodozjusza na jego Forum (będącej jednym z głównych punktów orientacyjnych), wydaje się, że najpewniej to 

z kompleksem ‘Myrelaion’ należałoby łączyć ten zapis. Por. Berger 1988, Skizze 4 (48, 183) na s. 197 oraz mapę 
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terenach tych miało przebywać osiem zakonnic, jeden mnich, jeden duchowny oraz pięciu ludzi 

świeckich, najwyraźniej prowadzących tam też swoją własną działalność (jak szewc Manuel). 

Choć więc założenie to było w tym momencie zamieszkane ściśle przez Greków, bardziej niż 

o wspólnocie klasztornej wypadałoby tutaj mówić o pewnym wspólnym miejscu schronienia 

dla tej prześladowanej bądź co bądź ludności. Niemniej jednak na terenie dawnego konwentu, 

rejestr z 1455 r. wymienia jeszcze 19 domów (w tym 5 niezamieszkanych) wraz opuszczoną 

posiadłością (‘drapez’) i winnicą. 

 Prócz wymienionych wyżej ośrodków kultu, osmański spis notuje na tym obszarze 

również klasztor św. Mamasa (‘Manastır Ayaz Mamoz’). Na jego dziedzińcu miały być 

zlokalizowane dwie „chaty” (‘çartâk’) oraz 16 cel (‘hücerât’) dla mnichów. Do owego 

konwentu należałoby najpewniej przypisywać też kościół (wciąż używany przez chrześcijan  

z okolicy), opuszczony dom przy tej świątyni oraz winnicę. Miejsce zdaje się być mimo 

wszystko najmniejszym i najbardziej zwartym przestrzennie założeniem w tej dzielnicy. Choć 

rejestr nie wzmiankuje, aby klasztor ten był niezamieszkany, nie wymienia na tym terenie też 

żadnych osób, co mogliśmy zaobserwować w przypadku pozostałych konwentów.  

O funkcjonowaniu tego miejsca może świadczyć jedynie użytkowanie pobliskiego kościoła, 

gdzie najwyraźniej wciąż sprawowano liturgię. Do wszystkich wymienionych wyżej 

klasztorów, zlokalizowanych najwyraźniej na łagodnie nachylonych stokach na południe od 

‘Mese’, należały winnice. Jak już opisywaliśmy w poprzedniej części tego rozdziału, tego typu 

przestrzenie agrarne, stały się po 1261 r. dużo bardziej powszechnym a od XIV/XV wieku też 

niezwykle cennym (w obliczu najazdów tureckich) dobrem470. Klasztor św. Demetriusza 

posiadał nawet przestrzenie magazynowe, które były zapewne doskonałą inwestycją nie tylko 

przez wzgląd na winnicę, ale również na pobliski port Teodozjusza, gdzie zlokalizowany był 

ten właśnie ośrodek471 (ryc. 32). 

Nowe warunki przestrzenne istotnie mogły zadecydować o powiększeniu posiadania 

ośrodka kultu św. Mamasa o grunty agrarne i w konsekwencji do przeistoczenia się tego 

założenia we wspólnotę zakonną. Tego typu zamiana kościoła w klasztor nie byłaby 

 
„Byzantium Nunc Constantinopolis”, (w:) Braun 1593, s. 51, gdzie ‘Myrelaion’ (Coliseo de Spiriti) ukazano  

w sąsiedztwie kolumny Teodozjusza (Colona istoriata). Zob. też Berger 1994, s. 329-355; Kafescioğlu 2009. 
470 Podobnie jak w przypadku klasztoru św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’, zarówno omawiany tutaj ośrodek 

kultu św. Mamasa, jak i konwent pw. św. Demetriusza, najprawdopodobniej nie pojawia się już w żadnym 

dokumencie po 1455 r. Z kolei przemiana samego kościoła ‘Myrelaion’ w meczet (Mesih Paşa Camii) nastąpiła 

jakiś czas później za sprawą wielkiego wezyra Ali Mesih Paşa (zm. 1501 r.). Mimo to grecka nazwa tej budowli 

musiała najwyraźniej dalej funkcjonować, o czym świadczy m.in. relacja Gilles’a. Zob. Müller-Wiener 1977,  

s. 104-105; Striker 1981, s. 3, 10. 
471 Miejsce to było ponadto tradycyjnyą lokalizacją magazynów zboża przy porcie Teodozjusza (Horreum 

Theodosianum). Zob. Mango 1990, s. 40, 45, 54-55, 58-59; Magdalino 1996, s. 21-25 = Magdalino 2007a, s. 22-

26; Magdalino 2007b, s. 211-213. 



 108 

bezprecedensowa, pamiętając choćby o przemianie ‘Nea Ekklesia’ w zgromadzenie ‘Nea 

Mone’ pod koniec XII wieku472. Choć wcześniejsze źródła wskazywałyby bardziej, że 

interesujący nas ośrodek był raczej kościołem, niektórzy mogliby argumentować, że nie 

mówiły one też, że nie był klasztorem. Dystansując się jednak od tego typu rozważań, należy 

powiedzieć, iż ogólna lokalizacja klasztoru św. Mamasa w osmańskim rejestrze istotnie 

mogłaby odpowiadać wcześniejszym danym o umiejscowieniu ośrodka kultu w ‘ta Dareiou’. 

Potwierdzałoby to przybliżoną lokalizację tego miejsca na terenach położonych na południowy 

zachód od kościoła Czterdziestu Męczenników. Utożsamienie ze sobą tych dwóch miejsc 

kolejny raz potwierdzałoby również tezę o tym, że jedynym patronem owego ośrodka był św. 

Mamas. 

Z drugiej jednak strony abstrahując od znanej nam topografii Miasta i trzymając się 

kurczowo kolejności, w jakiej spis ten wymienia owe miejsca, ich lokalizacja mogłaby 

wyglądać zupełnie inaczej. W tym wymiarze klasztor św. Mamasa znajdowałby się pomiędzy 

İsakapı Mescidi i konwentem św. Demetriusza, a kolejno na wschód należałoby widzieć jeszcze 

nurt strumienia ‘Lykos’, kolumnę Teodozjusza i w końcu tereny ‘Myrelaion’. Oczywiście takie 

uproszczenie, zakładające przeprowadzanie spisu jedynie w kierunku zachód-wschód, wydaje 

się absurdalne. Prawdopodobnie klasztor św. Demetriusza mógł być zlokalizowany bowiem 

nieco dalej na wschód niż ‘Myrelaion’, strumień ‘Lykos’ wpływał do Morza Marmara jeszcze 

przed konwentem św. Demetriusza, a kolumna Teodozjusza umiejscowiona była bezwzględnie 

na północny wschód od ‘Myrelaion’473. W obliczu jednak braku edycji owego źródła, wiele 

jego elementów wciąż będzie pozostawiać duże wątpliwości, które (jak kolejność 

poszczególnych partii, lekcje nazw własnych, czy identyfikacja opisywanych miejsc) mogłyby 

zostać rozwiane dzięki zastosowaniu niezbędnych metod krytyki tekstu. Byłoby ogromną stratą 

dla badań nad topografią Konstantynopola, gdyby ów cenny dokument pozostał jedynie 

ciekawostką o wielkim potencjale, którą będzie można łatwo (nad)interpretować, doszukując 

się tam potwierdzenia z góry założonych tez474. 

 

 

 
472 Zob. Mango 1991b, s. 1446. 
473 Taka perspektywa mogłaby jednak nie wydawać się aż tak absurdalna, gdybyśmy np. występujące tutaj słowa 

‘âb-i cârî’ (płynąca woda) interpretowali nie jako rzekę ‘Lykos’, a wody Morza Marmara. Obraz owej dzielnicy 

mógłby ulec znaczącej zmianie też w przypadku identyfikacji monumentu określonego jako ‘Dikili-Taş’, nie jako 

kolumny Teodozjusza przy Forum Tauri, ale innej tego typu struktury w pobliżu portu Teodozjusza. Niemniej 

jednak tego typu interpretacje wydają się dużo mniej prawdopodobne od zaproponowanych wcześniej rozwiązań. 
474 Omawiany passus (c3=b12): Osmański rejestr z 1455 r. Zob. np. bardzo śmiałe interpretacje na podstawie tego 

rejestru w: Андрощук 2012, s. 7-28, powtarzane również przez Толочко 2015, s. 260-264. 
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EPILOG 

Poza źródłami pisanymi 

Funkcjonowanie terenów Ayamama Deresi oraz wyniki badań prowadzonych na 

półwyspie Firuzköy w latach 2015-2018 r. 

 

 

W tej części pracy zostaną przedstawione wyniki analiz materialnych i onomastycznych śladów 

kultu św. Mamasa w Konstantynopolu i jego okolicach. Są one pokłosiem badań prowadzonych 

na półwyspie Firuzköy w latach 2015-2018 r. oraz wspomnianego we wprowadzeniu do 

niniejszej rozprawy projektu, realizowanego przez PAN. Owe ślady zostały zarejestrowane na 

obszarze położonym na zachód od murów Teodozjusza, na wybrzeżu Morza Marmara przy 

drodze Via Egnatia. 

Ayamama Deresi475 czyli rzeka św. Mamasa (ryc. 34) płynie na zachód od Hebdomonu 

(ob. Bakırköy). Najstarszym znanym nam źródłem dokumentacji tej nazwy jest turecki rejestr 

z 1498 r., w którym wymieniony został obszar zwany Ayomama476. Toponim udokumentowano 

także w źródłach kartograficznych. Pojawił się m.in. na datowanej na XVIII wiek mapie 

autorstwa anonimowego osmańskiego kartografa, którą opublikowano w 1922 r. pod tytułem 

Carte Générale des Environs de Constantinople (ryc. 35). Ilustruje ona wschodnią Trację, 

Konstantynopol oraz azjatycki brzeg Bosforu477. Zawiera też m.in. niektóre dawne bizantyńskie 

nazwy miejscowe. To samo miejsce zostało udokumentowane na mapie Karte der Umgegend 

von Constantinopel, unter Benutzung der älteren Aufnahmen (1888-1893) (ryc. 36), autorstwa 

Wilhelma L. Colmara, barona von der Goltz – oficera pruskiego w służbie armii osmańskiej. 

Opublikowano ją po raz pierwszy w Berlinie w 1897 r.478 Nurt rzeki, wraz ze znajdującymi się 

w okolicy obiektami (jak most Kerem/Kermit czy farma Aymama/Aimama) jest widoczny 

również na mapie Constantinople & Surrounding Country, wydanej pierwotnie przez sekcję 

geograficzną brytyjskiego War Office w 1908 r.479 Toponim zarejestrowano ponadto na kilku 

planach archiwalnych, do których dotarto w ramach kwerend prowadzonych w Archiwum 

Osmańskim w Stambule. Rzeka Ayamama Deresi jest oznaczona także na współczesnych 

 
475 Poszczególne odcinki tej rzeki położone na północ od obszaru Ayamama zwane są Uzunköy deresı, Küçük 

Halkalı deresi, które rozdzielają się na Papazoglu deresı oraz Kasmali deresi. Zob. Janin 1964, mapka nr VIII; 

Külzer 2008, s. 252, 388-389, 513.  
476 Zob. Barkan 1939, s. 62, nr 45; Yerasimos 2005, s. 391-393. 
477 Kubilay 2010, s. 230-231. 
478 Goltz 1897. 
479 Mapa tę można zobaczyć na stronie British Library: 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/europe/5011928u1u1909.html [dostęp 3 V 2020 r.]. 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/maps/europe/5011928u1u1909.html
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mapach topograficznych oraz administracyjnych, wydanych w latach 1907, 1916, 1933, 1946  

i 1972480. 

Całkowita długość głównego koryta rzeki wynosi 21 km (46 km wraz z dopływami). 

Płynie ona z północy na południe, uchodząc do Morza Marmara481. Na rzekę Ayamama Deresi 

oraz obszar leżący nad nią, zwróciło uwagę wcześniej kilku badaczy482. Niektórzy z nich 

identyfikowali to miejsce z dzielnicą św. Mamasa. Prekursorem tej hipotezy jest Aleksandros 

Paspatis483. Do grona zwolenników lokacji dzielnicy św. Mamasa nad rzeką Ayamama Deresi 

zaliczali się Manuel Gedeon484, Teodor Makridis485 i Stavros Efstratiadis486. Dla autorów 

powyższej koncepcji podstawowe znaczenie miały – pomijając kwestie onomastyki oraz relikty 

architektoniczne (istniejące w czasach, kiedy formułowali oni swoje opinie) – przekazy 

bizantyńskie na temat mostu w dzielnicy św. Mamasa487. Pogląd przeciwny wyraził Jules 

Pargoire488. Niestety na ogół badacze nie opracowywali żadnej dokumentacji zabytków 

architektonicznych, znajdujących się jeszcze wówczas na tym terenie ani też planu ich 

lokalizacji. Wyjątkiem jest Teodor Makridis, który jako jedyny zilustrował swoje studium 

mapą topograficzną489, na której zaznaczył badany obszar (ryc. 15). Orientacyjną lokalizację 

tego terenu wskazał również Andreas Külzer, który umiejscawiał w tym miejscu kościół pw. 

św. Mamasa lub też kompleks klasztorny tego męczennika490.  

Na tym terenie nie prowadzono żadnych badań wykopaliskowych a jedynie prospekcje 

powierzchniowe. Wykazały one istnienie tam kilku obiektów, pochodzących z okresu 

bizantyńskiego. Pierwszym jest hagiasma, która została zarejestrowana przez Manuela 

Gedeona491 oraz odnotowana później także przez Elpiniki Stamuli-Saranti492. Jej początki mogą 

sięgać V wieku493. Istnieją dwa zdjęcia dokumentujące pozostałości hagiasmy, jedno 

anonimowe wykonane w nieznanym czasie (ryc. 8a) oraz drugie autorstwa Naziha Başgelena  

 
480 Delibaş 2012, s. 133-135, ryc. 5.6, 5.7, 5.8. 
481 Delibaş 2012, s. 126. 
482 Zob. Paspatis (Πασπάτης 1879, s. 41); Gedeon (Γεδεών 1899, s. 164; 1935, s. 18; 1938, s. 113), Pargoire 1904, 

s. 263-265; Makridis (Μακρίδης 1938; 1939), Gaïtanu-Gianniu (Γαϊτάνου-Γιαννιού 1940), Stamuli-Saranti 

(Σταμούλη Σαραντή 1943, s. 261), Janin 1964, s. 448-449, 473-474; Janin 1969, s. 252, 314; Külzer 2004, s. 267; 

2008, s. 513; 2010, s. 430, ryc. 1, 440; Erez 2009.  
483 Πασπάτης 1879, s. 41. 
484 Γεδεών 1935, s. 14. 
485 Μακρίδης 1938; 1939. 
486 Ευστρατιάδης 1947. 
487 Zob. Katalog źródeł (a1). 
488 Pargoire 1904, s. 274, 284; 1908, s. 205. 
489 Μακρίδης 1939. 
490 Külzer 2004, s. 267; 2008, s. 513; 2010, s. 430, ryc. 1, 440. 
491 Γεδεών 1938, s. 113; Göktürk 1960, s. 1577. 
492 Σταμούλη Σαραντή 1943, s. 261. 
493 Külzer 2008, s. 660. 
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z 1967 r. (ryc. 8b) Pierwsze z nich przedstawia relikt budynku z rzygaczem, wzniesiony  

z siedmiu warstw bloków kamiennych, sklepiony cegłami i kamieniami, połączonych zaprawą 

murarską. Drugie ilustruje fragment muru z małym otworem (rzygaczem – miejscem 

przepływu źródła?), ułożonego z kamieni, a od góry (łuk nad otworem) z cegieł i z kamieni, 

scalonych zaprawą. Pozostałości hagiasmy, istniejące jeszcze w latach 70. XX stulecia, zostały 

zniszczone skutkiem powodzi, która miała miejsce w tamtym czasie. 

Manuel Gedeon opisywał również pozostałości mostu o czterech przęsłach, 

przerzuconego przez koryto Ayamama Deresi. Były na nim widoczne greckie litery oraz zarys 

dwugłowego, bizantyńskiego orła. Dwa przęsła przeprawy miały ulec zniszczeniu w 1892 r. 

Zdaniem tego badacza rodowód mostu może sięgać czasów Justyniana I494. Relikty tego 

zabytku istniały jeszcze w latach 1972 i 1978, co zauważył podczas wizji lokalnej stanowiska 

Nazih Başgelen (informacja ustna) i udokumentował fotograficznie. Most został zalany 

podczas regulacji koryta rzeki i znajduje się obecnie pod wodą (jest on czasami widoczny przy 

niskich stanach wody) (ryc. 9). W pobliżu istniał jeszcze drugi most – osmański, który miał być 

wzniesiony na bizantyńskich fundamentach.  

Mosty zlokalizowane na tym obszarze wyznaczają miejsce przeprawy przez rzekę oraz 

najprawdopodobniej przebieg drogi Via Egnatia (ryc. 37). Po drugiej stronie rzeki za mostem, 

Via Egnatia rozwidlała się na dwie nitki. Pierwsza – starsza (strata vetus), prowadziła  

w kierunku północno-zachodnim do ośrodka ‘Schiza’495 i dalej na zachód, druga – młodsza 

(strata nova) prosto na zachód do miasta ‘Region’496. Strata nova wytyczono wzdłuż wybrzeża 

Morza Marmara stosunkowo blisko brzegu. Mosty na Ayamama Deresi są jednak oddalone od 

wybrzeża. Przeprawa przez rzekę na jej odcinku południowym w ujściu była 

najprawdopodobniej niemożliwa. Wynikało to zapewne z charakteru rzeki, którą cechują – aż 

po czasy współczesne – gwałtowne wylewy. Powodują one podtapianie znacznych połaci lądu 

wzdłuż dolnego biegu Ayamama Deresi. 

Ogromny rozwój urbanistyczny Stambułu spowodował, że koryto rzeki uległo  

w ostatnich dekadach dużym przeobrażeniom. Tereny wzdłuż koryta, jak i miejsca, na którym 

znajdowały się jeszcze w latach 70. XX wieku wzmiankowane obiekty, zostały zabudowane. 

Są one niedostępne dla badań, gdyż włączono je częściowo do portu lotniczego imienia Kemala 

Paszy Atatürka – do niedawna głównego lotniska w Turcji oraz do strefy wojskowej. Zanim to 

nastąpiło, Nazih Başgelen przeprowadził nad Ayamama Deresi w latach 1967, 1972 i 1978 

 
494 Γεδεών 1935, s. 14; Külzer 2008, s. 513. 
495 Zob. Külzer 2008, s. 632-633. 
496 Zob. Külzer 2008, s. 615-618. Zob. też więcej o systemie dróg wschodniej Tracji w: Külzer 2008, s. 192-204. 
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prospekcje terenowe tego obszaru. Zarejestrował on zalegające na powierzchni oraz  

w wykopach budowlanych narzędzia krzemienne i fragmenty dekorowanych naczyń 

ceramicznych o pradziejowej metryce. Szczególną uwagę zwracały jednak – oprócz hagiasmy 

i mostów – znajdujące się tam jeszcze wówczas kamienne sarkofagi, kamień graniczny, dwie 

stele z inskrypcjami oraz mury monumentalnego budynku. Na kamieniu granicznym zachowała 

się grecka inskrypcja, ułożona w dwóch liniach OPOI|AMMΩΗ (tj. granice ‘Ammoi’)497 (ryc. 

38, 39). Kolejne dwie stele kamienne z greckimi inskrypcjami przetrwały jedynie w kilku 

fragmentach (ryc. 40).  

W trakcie realizacji opisywanych badań powierzchniowych z lat 70. XX wieku, nad 

Ayamama Deresi prowadzono wykopy inwestycyjne, związane z budową podziemnych 

instalacji. Doprowadziły one do odsłonięcia części reliktów monumentalnego obiektu 

architektonicznego. Odkopano dwa mury, wzniesione z układanych na przemian warstw 

kamieni i cegieł, związanych zaprawą. Nie wykluczone, że mogły to być pozostałości kościoła 

lub zabudowań klasztornych. 

Źródłem informacji na temat topografii tego obszaru – w okresie poprzedzającym 

powyższe przeobrażenia – są ponadto czarno-białe archiwalne zdjęcia lotnicze, wykonane  

w latach 1942, 1959, 1969, 1970, 1972 i 1975498 (ryc. 42-48), a także dwa zdjęcia niedatowane 

(ryc. 49, 50). Uzyskano je w rezultacie kwerend zasobów archiwalnych, przeprowadzonych  

w ramach ww. projektu PAN, przez Ayberka Eneza. Zdjęcie z roku 1942 (obejmuje ono 

również sąsiednie obszary Hebdomonu oraz San Stefano) wyróżnia się dokładnością 

dokumentacji terenu. Wykorzystano je jako podkład, na który ponanoszono – przy współpracy 

Naziha Başgelena – obiekty archeologiczne, odkryte przez niego w latach 70. XX wieku (ryc. 

51). Na zdjęciu zaznaczono lokalizacje: hagiasmy (oznaczonej nr 1), odkrycia kamiennego 

sarkofagu (2), murów domniemanego kościoła lub klasztoru (3), kamiennej steli z inskrypcją 

OPOI|AMMΩΗ (4), kamiennego mostu o dwóch łukowatych przęsłach (5). Trzy pierwsze  

z powyższych obiektów występują na ostrowie, utworzonym przez opływające go odnogi 

Ayamama Deresi, w miejscach położonych bezpośrednio przy jej lewej wschodniej odnodze. 

Czwarty obiekt jest usytuowany już poza wysepką.  

 
497 W świetle źródeł pisanych obszar zwany ‘Ammoi’ (nieopodal, którego znajdowała się kaplica proroka 

Samuela) powinien być lokalizowany w okolicy Hebdomonu (ob. Bakırköy). Jak widać na mapce nr VIII 

dołączonej do Janin 1964, tereny te umiejscawiano do tej pory na wschód od Hebdomonu. Opisywany przez nas 

zabytek, lokalizowany niedaleko Ayamama Deresi, może więc dawać asumpt do weryfikacji tej koncepcji  

i wskazywać na umiejscowienie terenów ‘Ammoi’ na zachód od Hebdomonu. Zob. Janin 1964, s. 443; Külzer 

2008, s. 246. 
498 Zdjęcia są dostępne na tureckim portalu Harita Genel Komutanlıĝı pod adresem https://www.harita.gov.tr 

[dostęp 3 V 2020 r.]. 
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Bazę źródeł materialnych na temat kultu św. Mamasa w Konstantynopolu uzupełniają 

ponadto pojedyncze cegły bizantyńskie ze stemplem, z napisem +MA|MA+, umieszczonym  

w dwóch liniach, zaczynającym się i zakończonym znakami krzyża. Pojedyncze zabytki (5)  

z tym stemplem zostały znalezione w obrębie budowli Hagia Sofia, Hagia Eirene oraz pod 

znajdującą się pomiędzy nimi obecną ulicą Soğukceşme Sokaği499  (ryc. 52).  

Największy zbiór cegieł ze stemplem +MA|MA+ (ryc. 10, 53) zarejestrowano jednak 

w rezultacie badań wykopaliskowych, na stanowisku na półwyspie Firuzköy, na zachodnim 

brzegu jeziora Küçükçekmece500. Odkryto je w gruzowisku budynku trójnawowego, 

zwieńczonego hemicyklem. Powstał on najprawdopodobniej w VI stuleciu, po czym uległ 

częściowo destrukcji, wywołanej najpewniej trzęsieniem ziemi. Odbudowano go w pierwszej 

połowie VII stulecia, używając wówczas do tego celu m.in. stemplowanych cegieł501. Na 

dwóch zabytkach stempel ten zachował się w całości, to jest +MA|MA+. Na kilku innych 

przetrwał on fragmentarycznie. Ze względu na układ liter (analogiczny, jak na zabytkach 

zachowanych w całości), można jednak z dużym prawdopodobieństwem rekonstruować ich 

treść, utożsamiając go z tożsamym zapisem. Są to stemple: [.]A|[…]+, +MA[…], +MA|[.]A+, 

[…]|MA, +MA|M[.], +M[.]|M[.] (dwa przykłady), +MA[…]. Jest to w sumie zbiór 10 

zabytków.  

Dotychczas na półwyspie Firuzköy zarejestrowano 17 różnych rodzajów stempli na 

cegłach. Występują one na około 600 zabytkach (w większości są to jednak drobne odłamki 

inskrypcji, nie pozwalające na ich odczytanie). Dominują znaleziska z różnymi formami zapisu 

imion Konstantyn, Konstancjusz, czy też Konstans (jak +KΩNCT|ANTIN, +ΚΩΝ|CΤΑΝS, 

+ΚΟC|ΤΑͶ, +KOC[.]|ANT). Grupa cegieł ze stemplem +MA|MA+ jest jednak druga pod 

względem liczebności. Mniej licznie spotykamy stemple z imionami: Aberkios, Galazjusz, 

Marek, Paweł, Kyriakos, Trofimos, Gajusz oraz Andrzej (+ΑΒΕΡΚ|Ιᴕ ΙΝΔS Z, +ΓΕΛΑCΙ|ᴕ 

 
499 Bardill 2004a, s. 8-9, 307-308; 2004b, tabl. 933.1a, 934.1a, 934.1b, 934.1c, 934.2a. Bardill notuje również 

jeszcze jeden przykład cegły, odkrytej w Hagii Sofii, ze stemplem o treści „MAMA” wraz z indykcją, tj. 

ΜΑΜΑ|ΙΝΔSΙΑ, odczytane jako: Μαμᾶ ἰνδ(ικτιῶνοc)ς ια’. Zgodnie z tym odczytem produkcja tej cegły 

przypadałaby zatem na 532/533 r. Zob. Bardill 2004a, s. 307, nr 932.  
500 Na temat badań wykopaliskowych na półwyspie Firuzköy zob. Aydıngün 2013a; 2013b; Aydıngün, Aslan, 

Kaya 2013; Aydıngün, Güldağan, Heyd, Öniz, Planken 2009; Aydıngün, Öniz 2008; Aydıngün, Öniz 2009; tam 

też dalsza literatura. 
501 Na podstawie zachowanych partii murów trudno stwierdzić czy najstarsze partie budynku powstałe w VI 

stuleciu, zostały wzniesione wyłącznie z ciosanych bloków kamiennych, czy też również z zastosowaniem cegieł. 

Cegły odkryte na tym stanowisku mają bardzo zestandaryzowane wymiary, wynoszące 30x35 cm przy grubości 

4,5-5 cm. 
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ΙΝΔS IE, +KONS[…]|ΜΑΡΚ[…], +ΚΥΡΙΑ|[.]ᴕ ΠΡΕC, +ΤΡΟ|ΦΙΜᴕ, +ΑΝ+|ΔΡΕ[..]502. 

Wyjątkiem jest zabytek ze stemplem z zawołaniem: KYPIE BOHΘEI503. 

Pola stempli oraz krój liter na zabytkach z półwyspu Firuzköy są zbieżne z tymi, które 

znamy z budowli Konstantynopola. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że mogą one pochodzić 

z tej samej cegielni. Nie wykluczone, że mogła znajdować się ona w rejonie rzeki Ayamama 

Deresi, skąd jej produkty mogły trafić do budowli Konstantynopola, jak i na półwysep 

Firuzköy. Potencjalnie funkcjonowanie tego typu cegielni na przedpolu Miasta, mogłoby 

być związane z działalnością produkcyjno-ekonomiczną klasztorów posiadających włości poza 

murami504. Bez większej ilości danych, brak obecnie podstaw, aby łączyć owe tereny ze 

wspólnotą św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’, czy też jakimkolwiek innym 

konwentem505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
502 Sayar 2015, s. 188-189. 
503 Sayar 2015, s. 189. 
504 Zob. Magdalino 1996, s. 60-61 = Magdalino 2007a, s. 67-69. 
505 Przykładem tego typu zjawiska może być majątek miejskiego klasztoru Chrystusa Pantokratora, gdzie zapisano 

też włości i przywileje, dotyczące terenów na przedmieściach Konstantynopola, łączone z osobą Marii Sklerainy.  

Obejmowały one m.in. Φλώριον (ob. Florya) oraz Διαβένετοι, położone na wybrzeżu Morza Marmara przed 

Miastem. Maria Skleraina była również zarządcą dóbr konwentu św. Mamasa przy bramie ‘Ksylokerkos’. Zob. 

Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, s. 771. 
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PODSUMOWANIE 

 

 

Konstantyn Wielki, przemieniając grecką polis Bizancjum w stolicę odnowionego przezeń 

Cesarstwa Rzymskiego, sprawił, że przez ponad milenium to prądy znad Bosforu były 

wyznacznikiem funkcjonowania nie tylko rozszerzającej się Romanitas/Christianitas, ale  

w pewnym stopniu również i całego świata. W tym czasie, to właśnie w pałacach nad Złotym 

Rogiem rezydowali przepotężni cesarze, przyjmujący poselstwa z najdalszych zakątków 

świata. Przy licznych portach i na rozległych forach kwitł handel. Luksusowe termy i stadiony 

przyciągały zaciekawione tłumy, a przy dużo spokojniejszych świątyniach i klasztorach kwitły 

nauka i mistyczna asceza. W ramach tych przestrzeni przez ponad tysiąc lat istniało setki 

centrów kultu, takich jak słynna ‘Hagia Sofia’, które im dłużej funkcjonowały w obrębie 

bizantyńskiej stolicy, tym bardziej miały szanse być „świadkami” epokowych wydarzeń. 

 Przy ponad stu kościołach, klasztorach i kaplicach pod wezwaniem Matki Boskiej  

w Konstantynopolu, liczba trzech ośrodków kultu św. Mamasa, których istnienie udało 

się ustalić na podstawie analizy źródeł pisanych, może nie robić specjalnego wrażenia. Jednak 

przez pryzmat świadectw dotyczących tych właśnie miejsc, na przestrzeni wieków daje się 

obserwować wiele węzłowych problemów charakterystycznych dla Bizancjum; począwszy od 

koegzystencji pogańskich i chrześcijańskich świątyń, przez kontrowersje religijne  

z ikonoklazmem na czele, aż po kwestie funkcjonowania chrześcijańskich miejsc kultu po 

podboju tureckim. 

 Pierwszym z tych miejsc jest dzielnica św. Mamasa, funkcjonująca (pod tą nazwą) od 

V do co najmniej połowy XII wieku. Z zawartych w rozprawie danych wynika, iż był to 

pierwszy ośrodek kultu tego męczennika w Konstantynopolu. Przeprowadzona analiza 

świadectw pisanych pozwoliła również na przybliżenie funkcjonowania i roli tego miejsca, 

zmieniającej się poprzez kilka stuleci. Najprawdopodobniej jeszcze przed chrystianizacją 

Cesarstwa Rzymskiego w okolicy tej znajdował się święty gaj Apollona. Około trzeciego 

stulecia miały pojawić się tu pierwsze struktury, transformujące ten obszar w letnią rezydencję. 

Niemniej jeszcze w V wieku były tam ponoć obecne pradawne pogańskie struktury, 

koegzystujące z cesarską willą. Jak pokazują zebrane świadectwa obszar ten był stopniowo 

rozwijany przez kolejnych władców w trakcie kolejnych stuleci. Powstawały kolejne struktury 

(pałace, portyki, hipodrom, port), jak również gromadzono tam cenne dzieła sztuki. Z powodu 

oddalenia od centrum stolicy, obszar ten funkcjonował również jako miejsce odosobnienia  

i kaźni dla wrogów politycznych, jak również odpowiednia przestrzeń dla odprawienia 
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kontrowersyjnego ślubu Konstantyna VI. Od czasów ikonoklazmu dokonano tu wielu 

publicznych egzekucji i politycznych okaleczeń. Niewątpliwe największym echem w źródłach 

pisanych odbiło się jednak zabicie w tym miejscu cesarza Michała III. Wydarzenie to 

zakończyło nie tylko czasy dynastii amoryjskiej, ale najwyraźniej też funkcjonowanie dzielnicy 

św. Mamasa w jej dawnym kształcie. Być może w latach 60. IX wieku w znajdującym się tu 

emporium mogli przebywać ruscy kupcy, o których mowa w „Powieści minionych lat”. Sama 

nazwa tego obszaru funkcjonowała w dalszym ciągu, pojawiając się jako toponim przy opisie 

buntu Konstantyna Dukasa z 913 r. Ostatnie świadectwo o dzielnicy św. Mamasa 

wskazywałoby ponadto, że ok. połowy XII stulecia mogła tu funkcjonować wspólnota zakonna, 

której patronem był ów kapadocki męczennik. 

Trudno powiedzieć, czy po prawie 700 latach od pierwszych śladów pojawienia się 

kultu tego męczennika nad wodami Bosforu, zgromadzenie to przetrwało o wiele dłużej. 

Wiemy z kolei, że Antoni z Nowogrodu opisując swoją pielgrzymkę do Konstantynopola około 

1200 r., wspominał o klasztorze ‘Mačjukov’506 (najpewniej ob. Maçka obok Beşiktaş), gdzie 

znajdowały się relikwie św. Jazona (ryc. 5, 16). Nie wydaje się to przypadkiem, że jak zostało 

wcześniej wspomniane, właśnie w tych okolicach ponad tysiąc lat wcześniej Dionizjusz  

z Bizancjum lokalizował legendarny ‘Iasonion’. Możliwe, iż tak jak proponował już Albrecht 

Berger ostatnimi reliktami słynnej rezydencji przy dzielnicy św. Mamasa był pojawiający się 

mniej więcej od XII stulecia ‘Diplokionion’ (ryc. 18). Tezę tę można by wesprzeć przekazem 

„Starożytności Konstantynopola”, o przenoszeniu stamtąd największych precjozów, gdy około 

X wieku tereny te zwano jeszcze ‘Zeukta-kionia’507. Już bowiem od zamordowania Michała III 

rezydencja ta, jako symbol bezbożności i pijaństwa, czy też zdradzieckiego królobójstwa mogła 

znacząco tracić na popularności. Mimo jednak okrutnych i tragicznych wydarzeń, jakie miały 

tam miejsce, trudno nie wspomnieć o tych terenach opisując burzliwe losy Cesarstwa 

Bizantyńskiego. 

Po 1453 r. wybrzeża obecnego Beşiktaş funkcjonowały jako stałe miejsce 

stacjonowania imperialnej floty, kontynuując tym samym długowieczną tradycję 

zapoczątkowaną jeszcze przez Bizantyńczyków. To przy tamtejszym porcie po dziś dzień 

można oglądać mauzoleum jednego z najsłynniejszych osmańskich admirałów XVI wieku – 

Hayreddina Barbarossy. W końcu w połowie XIX stulecia być może właśnie na dawnych 

 
506 Zob. Janin 1969, s. 328-329. Zarówno Külzer, jak i Tomov łączyli to miejsce z dzielnicą św. Mamasa. Zob. 

Külzer 2008, s. 512; Томов 2008, mapka #2 „Константинопол в 1204 г. (някои паметници според Антоний 

от Новгород).” 
507 Patria, III.165. 
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terenach pałaców św. Mamasa (jak proponował Cyril Mango508), wzniesiono obecny pałac 

Dolmabahçe509 (ryc. 4). Mimo zmian politycznych i kulturowych interesujący nas obszar 

jeszcze długi czas zachowywał zatem swe pradawne funkcje, wykorzystując swe wyjątkowe 

położenie pomiędzy Wschodem i Zachodem, naprzeciw Królowej Miast. 

 

Kolejnym miejscem kultu św. Mamasa w Konstantynopolu było centrum jego 

weneracji, zlokalizowane przy miejskich murach na obszarze zwanym ‘Ksylokerkos’ (ryc. 6, 

14). Według przeprowadzonej analizy struktura ta mogła funkcjonować przez prawie tysiąc lat. 

Jej początki związane są najpewniej z szambelanem Justyniana I, który miał tutaj 

wznieść świątynię pw. kapadockiego męczennika. Ta z kolei na przełomie VI i VII stulecia 

stała się zaczątkiem wspólnoty zakonnej, która najprawdopodobniej funkcjonowała tutaj aż do 

1453 r. W klasztornej świątyni pochowano tragicznie zmarłego cesarza Maurycjusza wraz  

z rodziną. Z powodu lokalizacji tego miejsca przy murach Miasta, z czasem klasztor ten stał się 

nekropolią i repozytorium grobowców, co ok. 922 r. wykorzystał Roman I, przenosząc 

interesujące go sarkofagi do ‘Myrelaion’. Na przełomie X i XI wieku konwent ten uległ 

restytucji za sprawą Symeona Nowego Teologa, który kładł tu podwaliny pod mistyczny nurt 

teologiczny zwany hezychazmem. Po kolejnym upadku dóbr zakonnych klasztor ten został 

ponownie przywrócony do życia w XII wieku, w ramach przeprowadzanych w tym czasie 

reform monastycznych. Uwieńczeniem prosperity konwentu było sprowadzenie tutaj  

z Kapadocji najważniejszej relikwii św. Mamasa – jego czcigodnej czaszki. Mimo jej utracenia 

w ramach tragicznych wydarzeń z 1204 r., klasztor przez kolejne stulecia pozostawał 

niezależnym i prężnym ośrodkiem. W XIV stuleciu swoją emeryturę planował tu sam cesarz 

Jan VI, a przez krótki okres miejsce to stało się nawet tymczasową siedzibą 

konstantynopolitańskiego patriarchatu. Dobrostanu tej wspólnoty nie zmąciło nawet oblężenie 

Bajazyda I, kiedy to klasztor nawet wzbogacił się o kolejne ziemie. Konwent ten 

najprawdopodobniej funkcjonował aż do tureckiego podboju Miasta i został uwzględniony  

w osmańskim rejestrze Konstantynopola z 1455 r. 

 
508 Mango 1991a, s. 312. 
509 Freely stwierdzał nawet, że w XIX wiek na terenach Beşiktaş-Dolmabahçe został wniesiony również grecki 

kościół, co jednak nie znajduje potwierdzenia w żadnym z dostępnych nam źródeł. Zob. Freely 1993, s. 39: „In 

Byzantine times Diplokion was an important port with a royal palace and a hippodrome, along with a famous 

church of Ayios (Saint) Mamas. These have vanished without a trace, although there is a nineteenth-century Greek 

Orthodox church on the shore highway dedicated to Ayios Mamas.” 
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Opuszczony klasztor św. Mamasa najprawdopodobniej nie pojawia się już w żadnym 

dokumencie po tym czasie510. Monastyr, który jeszcze w połowie XIV stulecia był quasi 

siedzibą patriarchatu, jak i miejscem, gdzie cesarze pragnęli spędzić resztę swojego życia, stał 

się z powrotem opuszczoną ruiną. Tym razem los jednak nie zesłał tu żadnego dobroczyńcy, 

który jak Symeon Nowy Teolog czy Jerzy Kappadokes pochylając się nad tymi strukturami, po 

raz kolejny dał im nowe życie. Nie wiemy też nic o tym, aby podobnie jak m.in.  

w przypadku konwentów ‘Peribleptos’, ‘Stoudios’, czy św. Andrzeja ‘en Krisei’ tamtejsza 

świątynia została zamieniona w meczet, co paradoksalnie przyczyniłoby się do przetrwania 

tego zabytku.  

W 1886 r. po niemal 700 latach brama ‘Ksylokerkos’ została otwarta, co niechcący  

w pewnej mierze przybliżyło komunikację na owych terenach do stanu sprzed końca XII wieku 

(ryc. 6). Mimo dość jasnych wskazówek co do lokalizacji konwentu św. Mamasa do tej pory 

nie możemy wskazać jego dokładnego miejsca położenia. Należy więc żywić nadzieję, że  

w ramach przyszłych projektów, dotyczących renowacji i konserwacji murów Teodozjusza, 

będzie można wznowić dyskusję nad umiejscowieniem tego klasztoru o tak zajmującej historii. 

 

Trzecim miejscem kultu św. Mamasa wyłonionym w ramach moich badań jest centrum 

jego weneracji w ‘ta Dareiou’. W przeciwieństwie do dwóch wymienionych wyżej struktur 

świadectwa pisane odnoszą się do tego miejsca jedynie sporadycznie. Trudno więc wskazać  

w jakim okresie należałoby umiejscawiać jego początki. Można jedynie powiedzieć, że miejsce 

to występuje w źródłach od przełomu IX i X wieku prawdopodobnie aż do XV stulecia. Około 

X wieku przeniesiono tutaj oficjalne obchody wspomnienia św. Mamasa i Bazyliskosa, 

sprawowane wcześniej w klasztorze przy bramie ‘Ksylokerkos’. Owo miejsce kultu pozwoliło 

również na wgląd w zupełnie inne zjawiska dotyczące funkcjonowania Konstantynopola. Tutaj 

bowiem znajdował się urząd notarialny, egzystujący najpewniej w ramach większej struktury 

tego typu założeń w stolicznych środowiskach kościelnych. Te z kolei miały duży wkład  

w tworzeniu oficjalnych dokumentacji i ustanawianiu konkretnych rzeczywistości prawnych.  

Jak pokazała niniejsza analiza, możliwe, iż przemiany bizantyńskiej stolicy mogły 

sprawić, iż miejsce zostało przeistoczone we wspólnotę klasztorną, utrzymującą się z przyległej 

 
510 Różnego rodzaju spisy/rejestry oraz wakfy dot. Konstantynopola i jego okolic, sporządzane były też m.in.  

w latach: 1456/1457, 1478, 1487/1488, 1498, 1519, 1540, 1544, 1546, 1551, 1734/1735. Szczegółowa analiza tej, 

jak i pozostałej osmańskiej dokumentacji na temat Konstantynopola i jego przedmieść (zebranej głównie  

w Başbakanlık Osmanlı Arşivi) niewątpliwie pozwoliłaby na dużo dokładniejszą rekonstrukcję topografii Miasta 

i jego sytuacji społeczno-administracyjno-kościelnej. Zob. np. wykorzystanie danych z wielu ww. spisów  

w: Yerasimos 2005, s. 375-399. 
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do konwentu winnicy. Teza ta oparta jest jednak na utożsamianiu centrum kultu św. Mamasa 

w ‘ta Dareiou’ ze wspomnianym w osmańskim rejestrze z 1455 r. klasztorem ‘Ayaz Mamoz’. 

Jak bowiem już wcześniej zostało wspomniane, na obecnym etapie opracowania tego 

niezwykle zajmującego źródła, wyciąganie z niego daleko idących wniosków szczegółowych 

byłoby bardzo ryzykowne. Stąd też o ile identyfikacja wspomnianego tutaj klasztoru ze znanym 

nam wcześniej ośrodkiem w ‘ta Dareiou’ jest możliwa, obecnie należy pozostawić tę kwestię 

pod znakiem zapytania. Nie można bowiem wykluczyć, że mamy tu do czynienia z zupełnie 

innym centrum kultu tego kapadockiego męczennika, którego historia jeszcze wciąż czeka na 

odkrycie. 

 

Choć dokonana analiza pozwala na orientacyjne zlokalizowanie wymienionych wyżej 

centrów kultu, miejsca te na chwilę obecną funkcjonują jedynie w źródłach pisanych. Do tej 

pory nie znaleziono bowiem żadnych śladów materialnych egzystencji opisywanych tutaj 

struktur. Z tej perspektywy niezwykle interesujące są więc wyniki ostatnich badań 

prowadzonych na półwyspie Firuzköy oraz analizy dotyczące obszaru rzeki Ayamama na 

przedmieściach Konstantynopola. W ramach ww. projektu realizowanego przez PAN udało się 

zarejestrować relikty bizantyńskich struktur nad Ayamama Deresi (rzeką św. Mamasa).  

Z powodu dość późnej datacji tego toponimu (1498 r.) obecnie nie sposób jednak stwierdzić, 

czy w czasach bizantyńskich były one związane z kultem św. Mamasa. Interesującym 

zjawiskiem są również znaleziska cegieł ze stemplem +MA|MA+, odkryte na półwyspie 

Firuzköy, jak również widoczne w budynkach bizantyńskiej stolicy. Potencjalnie mogłyby one 

pochodzić z cegielni funkcjonującej w rejonie Ayamama Deresi, skąd produkty te mogły być 

transportowane na różne budowy w okolicy Konstantynopola. Jak już zostało wspomniane, 

tego typu działalność na przedpolu bizantyńskiej stolicy, jak najbardziej wpisywałaby się  

w ekonomiczne funkcjonowanie miejskich zgromadzeń, jak na przykład klasztoru św. Mamasa 

przy bramie ‘Ksylokerkos’. Na obecnym etapie badań pozostaje to jednak jedynie propozycją, 

niejako łączącą miejsca kultu św. Mamasa znane ze świadectw pisanych z materialnymi 

reliktami przeszłości. 

 

* 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły przybliżyć dynamikę kultu św. Mamasa, od jego 

wprowadzenia do Konstantynopola w V wieku, aż do podboju Miasta przez Turków. 

Niezwykle istotne w tej mierze było prześledzenie świadectw translacji relikwii świętego  
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w 1209 r. do Francji, co przyczyniło się do rozpowszechnienia jego weneracji w Europie 

łacińskiej. Z kolei wzięcie pod uwagę kwestii długiego trwania tych miejsc pomogło unaocznić 

najważniejsze przemiany społeczne i kulturowe w historii Bizancjum, obserwowane  

z perspektywy ośrodków kultu św. Mamasa. Poprzez skupienie się wyłącznie na historii tych 

miejsc, przy całej różnorodności zjawisk tu występujących, została podjęta również próba 

zrozumienia dawnej organizacji przestrzennej i społecznej tych obszarów, której wpływ 

możemy obserwować po dziś dzień. Analiza powyższych zagadnień na podstawie źródeł 

literackich implikowało przede wszystkim zmierzenie się z występującymi w tych 

świadectwach konwencjami i motywami. Właściwa bowiem ich kontekstualizacja, jak  

i rozróżnienie poszczególnych warstw narracji miało bowiem kluczowe przełożenie na 

ostateczne rezultaty badań. Perspektywa oparta na analizie źródeł literackich, została tutaj 

pogłębiona wynikami badań oraz doświadczeniami z prac wykopaliskowych w okolicach 

Stambułu. Niewątpliwe przyczyniło się to do ukazania wielowymiarowości opisywanego 

problemu, jak i kwestii relacji danych, osiąganych na podstawie różnych kategorii źródeł. 

Umożliwiło to ponadto zwizualizowanie i umieszczenie na mapie wiadomości przekazywane 

przez autorów tekstów. 

Jak zostało wykazane, z historią centrów kultu św. Mamasa wiążą się zarówno cesarskie 

wesela, jak i okrutne morderstwa dynastyczne. Gwałtowne bitwy i rewolucje, jak i rozwój 

kontemplacyjnych ruchów mistycznych. Pradawne proroctwa i legendy, jak i przyziemne 

kwestie stosunków lennych. Działalność wyniosłych i dumnych cesarzowych, jak  

i nieokiełznanych barbarzyńców z Północy. Zagadnienia dotyczące pielgrzymek i kultu 

relikwii, jak i pragmatyczne kwestie umów handlowych. Dla jednych centra kultu św. Mamasa 

okazały się być miejscem schronienia i wystawnych imprez, dla innych zaś miejscem kaźni  

i okaleczeń z powodów politycznych. Wielość zagadnień związanych z historią tych miejsc 

potęguje również rozmieszczenie tych ośrodków kultu, zlokalizowanych zarówno na 

przedmieściach Nowego Rzymu, w spokojnych obszarach klasztornych przy murach Miasta, 

jak również przy ruchliwych portykach i portach. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że 

konstantynopolitańskie miejsca kultu św. Mamasa zaistniały nie tylko w tradycji piśmiennej 

samych Bizantyńczyków czy Turków, ale również przebywających w Mieście Syryjczyków, 

Rusów, Bułgarów oraz krzyżowców.  

 Studia nad zaprezentowanymi problemami pozwoliły przybliżyć historię obszarów, 

będących „świadkami” wydarzeń istotnych i wyjątkowych nie tylko z perspektywy Bizancjum, 

ale także dla wielu „obcych”, przybywających do Królowej Miast w poszukiwaniu złota czy 

cywilizacji. Bez względu na to czy znaleźli tam odpowiednie warunki dla skupienia i modlitwy, 
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czy też odpowiedni materiał do narracji o swych walecznych czynach za młodu (które tylko 

rosły wraz z każdym kolejnym opowiadaniem), dziś ich spuścizna stanowi nieocenione 

świadectwo minionych epok. 
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ANEKS 

 

Katalog źródeł pisanych dotyczących miejsc kultu św. Mamasa w Konstantynopolu 

 

W katalogu uwzględniono wszystkie świadectwa pisane dotyczące kultu św. Mamasa  

w Konstantynopolu, jakie udało mi się zgromadzić w trakcie prowadzonych przeze mnie badań. 

Zebrane tu materiały były podstawą opracowania rozdziałów I-III, zawierających analizę  

i podsumowanie wyników studiów nad funkcjonowaniem obiektów kultu św. Mamasa  

w Mieście oraz w jego okolicy. Ufam, że zamieszczone tu teksty oryginalne wraz  

z tłumaczeniami umożliwią czytelnikom weryfikację tez stawianych w rozprawie. Z tego też 

powodu zadbałem, aby prezentowane tu passusy nie były wyrwane z kontekstu, dając odbiorcy 

możliwie pełny wgląd we wszystkie teksty źródłowe dotyczące badanej problematyki. Te zaś 

do tej pory rozproszone i w niektórych przypadkach trudno dostępne, zostały po raz pierwszy 

zebrane w jednym miejscu i odpowiednio uporządkowane. 

 Zgromadzona baza tekstów pisanych511 została podzielona tu na trzy główne części –  

a, b i c (odpowiadające tematycznie rozdziałom I, II i III), dotyczące trzech miejsc kultu św. 

Mamasa, tj. dzielnicy św. Mamasa, klasztoru św. Mamasa oraz ośrodka jego kultu w ‘ta 

Dareiou’. W obrębie każdej z tych części materiał został dodatkowo podzielony na mniejsze 

segmenty odnoszące się do konkretnych zagadnień i wydarzeń, ułożonych chronologicznie  

i oznaczonych kolejnymi numerami. W ramach tych segmentów starałem się z kolei utrzymać 

perspektywę diachroniczną, umieszczając poszczególne świadectwa zgodnie z czasem ich 

powstawania. 

 Cytując zgromadzone tu źródła pisane, wykorzystywałem najnowsze wydania 

krytyczne i opracowania, jakie były dla mnie dostępne w trakcie prowadzonych studiów512. Do 

zebranych tu tekstów zostały dołączone ich tłumaczenia na język polski dokonane przeze mnie 

oraz Zdzisława Koczarskiego, w ramach ww. projektu realizowanego przez PAN. Przekłady te 

opatrzyłem również szczegółowymi komentarzami. Z powodu ograniczonych możliwości 

czasowych nie wszystkie zgromadzone tu teksty doczekały się autorskich tłumaczeń.  

W katalogu wykorzystane zostały więc również istniejące już przekłady. W przypadku braku 

opublikowanych tłumaczeń na język polski teksty opatrzono dostępnymi tłumaczeniami  

 
511 Zob. więcej o charakterystyce zebranych świadectw pisanych we Wprowadzeniu do pracy. 
512 Nieliczne ingerencje w tekstach oryginalnych i tłumaczeniach zostały zaznaczone nawiasami klamrowymi. 

Zarówno w źródłach oryginalnych, jak i przekładach czcionką o szarym kolorze zaznaczałem mniej istotne dla 

głównej problematyki partie tekstu. Niektóre komentarze dot. poszczególnych źródeł mogły pojawić się już  

w poprzednich rozdziałach, jednak dla wygody czytelnika pozostawiono je również w ramach zawartych  

w Katalogu przypisów. 
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w językach kongresowych (tj. angielskim, niemieckim)513. Z powodu znacznych objętości 

niektórych świadectw ograniczałem się niekiedy do przytoczenia tekstu oryginalnego wraz 

ewentualnym odesłaniem czytelnika do dostępnych tłumaczeń (jak w przypadku „Typikonu 

klasztoru św. Mamasa” – b6, „Historii translacji relikwii świętego Mamasa” – b7 czy „Wyroku 

sądu patriarchalnego z 1399 r.” – b11). Z kolei w przypadku „Listu patriarchy Germana II” 

(b9), skupiłem się jedynie na poprawnym odczycie tego źródła ze zdjęć manuskryptu, 

pozyskanych w trakcie badań514.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
513 W przypadku Annales Eutychiusza z Aleksandrii (zachowanych w języku arabskim) przytoczyłem zaś 

najnowsze dostępne tłumczenie w języku włoskim. Mimo zaś istnienia kilku polskich przekładów „Powieści 

minionych lat” w Katalogu zacytowano angielskie tłumaczenie (autorstwa S. Hazzard Crossa i O.P. Sherbowitz-

Wetzora), które w interesujących mnie partiach tekstu okazało się bardziej precyzyjne. 
514 Pozyskane skany pochodzą z archiwum Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών w Salonikach. 
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a.) dzielnica św. Mamasa 

 

1. Legendarne początki (po 283 r., 475/477-491 r.) 

 

Krótkie zapiski historyczne (Parastáseis sýntomoi chronikaí)515, 22 
Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί, (w:) Scriptores originum Constantinopolitanarum, t. 1, red. T. Preger, Leipzig 

1901, s. 33, w. 1-11. 

 

Ἐν δὲ τῷ ἁγίῳ Μάμαντί ποτε ἵστατο γέφυρα φοβερὰ περὶ δώδεκα λόφους καὶ καμάρας 

ἔχουσα. Ποταμὸς γὰρ κατήρχετο ἐκεῖσε παμμεγέθης καὶ μάλιστα, ὡς ἔλεγον, τῷ Φεβρουαρίῳ 

μηνί. Ἔνθα καὶ δράκων ἵστατο χαλκοῦς παμμεγέθης διὰ τὸ λέγειν τινὰς δράκοντα κατοικεῖν ἐν 

τῷ γεφυρίῳ ἐκείνῳ· ἐν αὐτῷ οὖν πολλαὶ παρθένοι ἐτύθησαν καὶ προβάτων καὶ ὀρνέων πλήθη 

πολλὰ καὶ βοῶν. Βασιλίσκος γάρ τις ἐρασθεὶς τὸν τόπον, ὃς εἷς τῶν ἀπὸ Νουμεριανοῦ 

Καίσαρος ὑπῆρχε, κτίσας κατῴκησεν ἐν αὐτῷ· ἔνθα καὶ ναὸν παμμεγέθη τοῦ Διὸς ἤγειρεν. 

Ταῦτα δὲ Ζήνων ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας καιρῷ παρέλυσε. 

 

 

 

Tłumaczenie516 

 
 W [dzielnicy] św. Mamasa stał niegdyś budzący grozę most, posiadający około 
dwunastu podpór517 i łuków. Spływała tutaj bowiem przeogromna rzeka i to zwłaszcza – jak 
mówili – w miesiącu lutym518. Stał tam również przeogromny spiżowy smok, jako że niektórzy 
mówili, że w moście tym zamieszkuje smok. Złożono więc na nim w ofierze wiele dziewic  
i owiec, jak również wielkie liczby ptaków i wołów. Pewien zaś władca (basilískos)519, który 
pochodził z otoczenia cesarza Numeriana520, umiłował to miejsce i pobudowawszy się 
zamieszkał w nim. Wzniósł tam też przeogromną świątynię Zeusa. Tym [praktykom] położył 
zaś kres Zenon521 w drugim okresie [swego] panowania522. 

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos)523, II.21 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, (w:) Scriptores originum Constantinopolitanarum, t. 2, red. T. Preger, Leipzig 

1901, s. 161, w. 14 – s. 162, w. 7. 

 

 
515 Zob. Kazhdan 1991i, s. 1586; Cameron, Herrin 1984, s. 1-53; Krótkie zapiski (tłum. P. Filipczak et al.), s. 269-

276. 
516 Polskie przekłady, gdzie nie podano przy nich nazwiska tłumacza, pochodzą od autora dysertacji oraz 

Zdzisława Koczarskiego. 
517 Tłum. „λόφους”. Zob. LBG: Stütze, Pfeiler. 
518 Pargoire łączył ten zapis z nurtem rzeki Flamur (Achlamur) na terenie ob. Beşiktaş. Zob. Pargoire 1904, s. 274, 

284. Janin 1964, s. 243. 
519 W ten sposób zapis ten intepretowany był już przez Gilles 1561a, (IV.6), s. 205, por. też Berger 1988, s. 698.  

Z kolei Cameron i Herrin uznały, że mowa tutaj o uzurpatorze Bazyliskosie (panującym w latach 475-476). 

Wyrażenie „Βασιλίσκος […] τις” wskazuje jednak, że chodzi tutaj nie o imię a o zdrobnienie od terminu król 

(βασιλεύς). Por. kontekst wstępowania postaci uzurpatora Bazyliskosa w Krótkie zapiski, 26, 29, 32 oraz inny 

przykład użycia terminu βασιλίσκος w Krótkie zapiski, 85. Zob. Cameron, Herrin 1984, s. 85, 197; Berger 2013, 

s. 63. 
520 Panującego w latach 283-284. 
521 Cesarz w latach 474-491. Zob. więcej w: Kokoszko 2002, s. 498-499. 
522 Tj. w latach 477-491. 
523 Zob. Kazhdan 1991j, s. 1598; Berger 2013, s. vii-xxi. 
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Περὶ τῆς γεφύρας τῆς πέραν τῆς πόλεως τοῦ ἁγίου Μάμαντος. Ὅτι εἰς τὸν ἅγιον 

Μάμαντα τὸν πέραν ἵστατο γέφυρα μεγάλη οἵα τῆς Χαλκηδόνος, δώδεκα καμάρας ἔχουσα. 

Ποταμὸς γὰρ κατήρχετο παμμεγέθης καὶ μάλιστα τῷ Φεβρουαρίῳ μηνί. Ἔνθα καὶ δράκων 

ἵστατο χαλκοῦς· διὰ δὲ τὸ λέγειν τινὰς δράκοντα οἰκεῖν ἐν τῇ γεφύρᾳ, πολλαὶ παρθένοι 

ἐτύθησαν καὶ πλῆθος  προβάτων καὶ βοῶν καὶ ὀρνέων. Βασιλίσκος γάρ τις ἐρασθεὶς τοῦ τόπου, 

ὃς ἦν εἷς τῶν ἀπὸ Νουμεριανοῦ Καίσαρος, κτίσας κατῴκησεν ἐν αὐτῷ· ἔνθα καὶ ναὸν τοῦ Διὸς 

ἤγειρεν παμμεγέθη. Ταῦτα δὲ πάντα Ζήνων τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ κατέστρεψεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
 O moście świętego Mamasa po drugiej stronie (péran)524 Miasta. W [dzielnicy] świętego 
Mamasa po drugiej stronie (péran) stał wielki most, taki jak w Chalkedonie525, posiadający 
dwanaście łuków. Spływała [tutaj] bowiem przeogromna rzeka i to zwłaszcza w miesiącu 
lutym. Stał tam również spiżowy smok, jako że niektórzy mówili, że w moście tym mieszka 
smok; złożono [więc na nim] w ofierze wiele dziewic, jak również mnóstwo owiec, wołów  
i ptaków. Pewien zaś władca (basilískos), który był z otoczenia cesarza Numeriana, umiłował 
to miejsce i pobudowawszy się zamieszkał w nim. Wzniósł tam też przeogromną świątynię 
Zeusa. Wszystko to zniszczył Zenon w drugim roku swego panowania526. 

 

 

 

Księga Suda527, mu – 122 
Suidae lexicon, t. 3, red. A. Adler, [Lexicographi Graeci 1.3], Stuttgard 1967, s. 315, w. 23-28. 

 

Μάμας· ὅτι ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι γέφυρα ἦν μεγάλη, ιβʹ καμάρας ἔχουσα· ὕδατα γὰρ 

κατήρχοντο πολλά. ἔνθα καὶ δράκων ἵστατο χαλκοῦς, διὰ τὸ δοκεῖν δράκοντα οἰκεῖν ἐκεῖσε· 

ἔνθα καὶ πολλαὶ παρθένοι ἐτύθησαν. Βασιλίσκος γάρ τις ἐρασθεὶς τοῦ τόπου, ὃς ἦν 

Νουμεριανοῦ Καίσαρος, ἐκεῖσε κατῴκησε καὶ ναὸν ἤγειρεν· ἅπερ Ζήνων κατέλυσεν.   
καὶ ἐπὶ κλητικῆς ὦ Μάμαν. 
 

 

 

Tłumaczenie 

 
Mamas – w [dzielnicy] świętego Mamasa był wielki most, posiadający 12 łuków. Spływało 
[tutaj] bowiem wiele wody. Stał tam również spiżowy smok, z powodu przekonania, że 
mieszka tutaj smok. Złożono tam w ofierze też wiele dziewic. Pewien zaś władca (basilískos), 
który był [z otoczenia] cesarza Numeriana, umiłował to miejsce i pobudowawszy się wzniósł 
[tam] świątnię. Te właśnie [budowle] zniszczył Zenon. 
Wołacz – Mamasie! (o Maman). 

 

 
524 Tłum. „πέραν”, oznaczającego tereny na drugim brzegu/po drugiej stronie Złotego Rogu (tj. Syki/Galata/Pera). 

Zob. Janin 1964, s. 457-458, 464, 466-467; Külzer 2008, s. 361-367, 576-577, 664-665. Zob. również o podziale 

terenów poza murami Miasta na ἔξω, πέρα(ν), ἀντιπέρα(ν) w: Berger 1988, s. 140-142. 
525 Ob. Kadıköy. Zob. Janin 1964, s. 493-494. 
526 Por. też Berger 1988, s. 698-700; Berger 2013, s. 63; Patria, III.239 (rec. C), s. 302, w. 6-7: „Περὶ τῆς γεφύρας 

τῆς οὔσης εἰς τὸν ἅ. Μάμαντα. II 21.”; Patria, III.246 (rec. M), s. 312: „Περὶ τῆς γεφύρας τῆς εἰς τὸν ἅ. Μάμαντα 

οὔσης. II 21” [tłum.: „O moście znajdującym się w [dzielnicy] św. Mamasa”]. 
527 Zob. Jurewicz 2007, s. 196; Cichocka 2002c, s. 293. 
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Michał Glykas528, Księga historii, IV 
Michaelis Glycae annales, red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 37], Bonn 1836, s. 492, w. 9-

20. 

 

Γίνωσκε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τινὲς μὲν τουτονὶ τὸν Ἀναστάσιον, ἕτεροι δὲ Ζήνωνα κατόχῳ 

συσχεθῆναι νοσήματι λέγουσι, καὶ οὕτω ταφῆναι, καὶ μετὰ ταῦτα φωνὴν ἐκ τοῦ τάφου 

προϊέναι, εἶθ’ οὕτως ἀνοιγέντος τοῦ μνήματος εὑρεθῆναι τοὺς βραχίονας αὐτοῦ βεβρωμένους 

ὑπὸ πείνης παρ’ αὐτοῦ. ἐν τῷ κατ’ ἀκρόπολιν ἁγίῳ Μηνᾷ εὑρέθη ὄρυγμα ἐν ᾧ ὀστᾶ γιγάντων 

πολλά· ταῦτα ὁ βασιλεὺς Ἀναστάσιος χάριν θαύματος ἐν τῷ παλατίῳ κατέθετο. οὕτω μὲν οὖν 

κατὰ τὸν ἅγιον Μάμαντα γέφυρα ἦν ἐπὶ μεγάλῳ ποταμῷ. ἐκεῖσε οὖν διὰ τὸ οἴεσθαι δράκοντα 

κατοικεῖν, ἐν τῇ γεφύρᾳ δηλονότι, παρθένους καὶ θυσίας προσέφερον. ταῦτα δὲ Ζήνων 

κατέστρεψε. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Wiedz również i o tym, że po pochowaniu – jak mówią jedni Anastazjusza529, inni zaś 

Zenona530 – ogarniętego chorobą śpiączki (kátochos)531, z grobu wydobywał się [jakiś] głos; 
gdy zaś otwarto grobowiec odkryto, że ręce cesarza532 były przez niego obgryzione z głodu.  
W [kościele] świętego Menasa przy akropolu533, został odnaleziony dół (órygma), a w nim 
wiele kości gigantów534. Te cesarz Anastazjusz umieścił w pałacu535 jako [niezwykłe] 
widowisko (thaūma)536. Był także most na wielkiej rzece przy [dzielnicy] świętego Mamasa.  
Z powodu przekonania, że mieszka tam smok, na ten bowiem most [ludzie] przynosili 
dziewice i ofiary. Te [praktyki] zakończył zaś Zenon. 

 

 

 

2. Działalność cesarza Marcjana (450-457 r.) 

 

Jan z Nikiu, Kronika świata, LXXXVIII.4 (zob. a3) 

 

Krótkie zapiski historyczne (Parastáseis sýntomoi chronikaí), 21 

 
528 Zob. Jurewicz 2007, s. 210-211. 
529 Cesarza w latach 491-518. Zob. więcej w: Salamon 2002a, s. 25. 
530 Cesarza w latach 474-491. 
531 Tj. w stanie kataleptycznym, będącym następstwem epilepsji. Istotnie już od VI w. cesarzowi Zenonowi 

przypisywano epilepsję, która miała być przyczyną jego śmierci. Najprawdopodobniej jednak przekazy te – na 

czele ze świadectwami Kedrenosa (red. L. Tartaglia, 388, s. 605, w. 21 – s. 606, w. 36) i Zonarasa (XIV.2.31-35,  

s. 132, w. 5 – s. 133, w. 5) o pochówku władcy in vivo – są jedynie pokłosiem niechęci frakcji chalcedońskiej co 

do polityki religijnej Zenona. Wg Malalasa (XV.16, s. 318, w. 92-94) cesarz ten zmarł na skutek dezynterii. Zob. 

więcej w: Conrad 2000, s. 61-81. Zob. też więcej o polityce religijnej tego cesarza w: Kosiński 2010. 
532 Org. „αὐτοῦ”, dosł. „jego”. 
533 Kościół zlokalizowany w płn.-wsch. części Miasta przy starożytnym akropolu. Zob. Janin 1969, s. 333-335; 

Berger 1988, s. 391-394. 
534 O motywie tym zob. więcej w: Berger 1988, s. 393, przyp. 174. Zob. też wcześniejsze przekazy dot. tego 

wydarzenia w: Krótkie zapiski, 25; Patria, II.22; Suda, mu 949. 
535 Jeszcze w Krótkie zapiski, 25, władca ten umieszcza kości w Fosie (Φόσσα), która miała istnieć już od czasów 

Konstantyna Wielkiego i najwyraźniej funkcjonować jako repozytorium niezwykłych przedmiotów (por. Krótkie 

zapiski, 52, 73). Zob. Cameron, Herrin 1984, s. 200, 239. 
536 Dosł. „cud, dziwo, przedmiot zdumienia”. 
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Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί…, s. 32, w. 14-20. 

 

Τὸ δὲ Ἐξακιόνιν τὸ λεγόμενον ἔσχε ποτὲ πτῶκα καὶ κύνα καὶ Νεβρὼδ παμμεγέθη, τὰ 

τρία ἀπὸ ἑνὸς σιδήρου· καὶ πολλὰ ἕτερα θεάματα ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἐσώζοντο. Ταῦτα 

Μαρκιανὸς παρέστειλε καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἁγίου Μάμαντος μέρεσι προσέθηκε. Καὶ λουτρὸν δὲ ἦν 

εἰς μέγεθος, ἐν ᾧ καὶ πολλοὶ ἐκινδύνευον διὰ τὸ λέγειν μὴ δέξασθαι χρησμόν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Krótkie zapiski…, s. 288. 

 
Tak zwany Eksakionion zawierał kiedyś zająca i psa, i przeogromnego Nebroda, 

wszystkie trzy [rzeźby] z jednego żelaza. Wiele innych rzeczy godnych podziwu zachowało się 
w tym miejscu. Wszystkie je przeniósł Marcjan i przydał dzielnicy św. Mamasa. Były tam także 
wielkie łaźnie, w których wielu znalazło się w niebezpieczeństwie, mówili bowiem, iż nie 
przyjmują proroctwa{537}. 

 

 

 

3. Cesarz Leon I i pożar Miasta (2 IX 464 r.) 

 

Żywot Daniela Słupnika538 (Vitae S. Danielis Stylitae, Vita antiquior) [BHG 489], 45-46 
Les saints stylites, red. H. Delehaye, Brussels 1923, s. 42, w. 5 – s. 44, w. 13. 

 

Μετ’ οὐ πολὺ δὲ συνέβη τὴν πόλιν ἐμπρησθῆναι. Ἅπαντες οὖν ἐν πολλῇ θλίψει ὑπῆρχον 

καὶ τοῖς πλείοσιν φευκτέα ἦν ἡ πόλις. Πρὸς δὲ τὸν ὅσιον ἀπήρχοντο ἕκαστος δυσωπῶν ἵλεω 

ποιήσασθαι τὸν Θεὸν καὶ παῦσιν τοῦ πυρὸς γενέσθαι· ἅμα δὲ καὶ ἃς ὑπέμειναν συμφορὰς 

ἐξηγούμενοι, ὁ μὲν ἔλεγεν· «Ἐκ πολλῶν ὑπαρχόντων γυμνὸς κατελείφθην.» Ἄλλος δέ· 

«Πόρρωθεν τοῦ ἐμπρησμοῦ ὑπάρχοντος ἀμεριμνίᾳ κρατούμενος ἐκάθευδον σὺν τῇ γαμετῇ καὶ 

τοῖς τέκνοις μου· ἀπροσδοκήτως δὲ τῆς συμφορᾶς καταλαβούσης χῆρος καὶ ἄτεκνος 

κατελείφθην, μόλις τὸν ἐκ τοῦ πυρὸς θάνατον ἐκφυγών.» Ἕτερος δέ· «Τὸν τοιοῦτον κίνδυνον 

ἀποδράσας καὶ τῶν πενιχρῶν μου ἐν χερσίν μου ὑπαρχόντων ἐναυάγησα.» Ὁ δὲ ὅσιος δακρύων 

ἐπὶ τούτοις ἔφη· «Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς φειδόμενος ὑμῶν διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα ταῦτα 

προεγνώρισεν καὶ οὐ παρεσιώπησεν· ἔδει τοίνυν ὑμᾶς τὸν Θεὸν δυσωπήσαντας τὴν τοιαύτην 

ὀργὴν ἐκφυγεῖν. Καὶ γάρ ποτε Νινευίταις ἀπειλὴ μηνυθεῖσα διὰ τοῦ προφήτου, ταύτην διὰ 

μετανοίας ἐξέφυγαν. Οὐκ ἐλύπει με Θεοῦ φιλανθρωπία ψεύστην ἀποδεικνύουσα· εἶχον γὰρ 

ὑπόδειγμα τὸν διὰ τὴν κολόκυνθα στυγνάσαντα· καὶ νῦν παρ’ οὗ συνέβη εὐχαρίστως φέρετε, 

παρακαλῶ· μεγάλης γὰρ θεραπείας τυγχάνει δεσπότης, ὅταν ἴδῃ παιδευόμενον οἰκέτην 

εὐχαρίστως φέροντα· οὐ μόνον γὰρ τῆς προτέρας αὐτὸν ἀξιοῖ τιμῆς, ἀλλὰ καὶ μείζονος διὰ τὴν 

εἰς αὐτὸν εὔνοιαν.» Καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ παραινέσας, τὴν ἀθυμίαν εἰς παραμυθίαν μεταστρέψας 

ἀπέλυσεν εἰπών· «Ἕως ἑπτὰ ἡμερῶν ἡ πόλις θλιβήσεται.» 

Παυσαμένου δὲ τοῦ ἐμπρησμοῦ, ἔλαβεν φόβος ἅπαντας. Καὶ λοιπὸν ὁ τῆς εὐσεβοῦς 

μνήμης μακαριώτατος Λέων λαβὼν τὴν ἑαυτοῦ γαμετήν, ἀνελθὼν προσεκύνει τὸν δοῦλον τοῦ 

Θεοῦ εἰπών· «Παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν ἡ ὀργὴ αὐτὴ συνέβη· εὖξαι οὖν παρακαλῶ, ἵνα  

ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ λοιποῦ ἵλεως ἡμῖν γένηται.» Σκόπησον, ἀγαπητέ, πῶς ἐπληροῦτο τὸ ῥῆμα τῆς 

τοῦ ὁσίου μητρός. Ἐδέξατο γὰρ τὴν προσκύνησιν τῶν δύο φωστήρων τῶν ἐπὶ τῆς κλίνης τῆς 

προμνημονευθείσης αὐτοῦ μητρὸς κατελθόντων ἐν ὁράματι τῆς νυκτός. Πάντων δὲ 

 
537 Por. Cameron, Herrin 1984, s. 83, 196-197. 
538 Zob. Kazhdan, Patterson Ševčenko 1991a, s. 585. 
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ὁμοθυμαδὸν εὐλογηθέντων, κατεσκήνωσεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Μιχαήλ· ἔστιν δὲ ὡς ἀπὸ 

σημείου ἑνὸς παρὰ τὴν θάλασσαν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Three Byzantine Saints. Contemporary Biographies translated from the Greek, ed. E. Dawes, N.H. Baynes, 

London-Oxford 1977, s. 33-34. 

 
And it came to pass shortly afterwards that there was a great fire in the capital. So all 

the inhabitants were in great distress and the majority had to flee from the city. They made 
their way to the holy man and each of them implored him to placate God's anger so that the 
fire should cease. At the same time they would relate to him the personal misfortunes they 
had suffered; one would say, 'I have been stripped bare of great possessions'; another, 'As 
the fire was far off I felt no uneasiness but slept with my wife and children; but suddenly the 
catastrophe overtook me and now I am a widower and childless, and have barely escaped 
being burnt alive'. Or again another, 'I ran away from that terrible danger only to suffer 
shipwreck of my scanty belongings'. The holy man wept with them and said, 'The merciful 
God wished to spare you in His goodness and made these things known beforehand and He 
did not keep silence concerning it; you should therefore have importuned God and escaped 
His terrible wrath. For once upon a time when the Ninevites were warned by the prophet 
that destruction threatened them, they escaped it by repenting. I was not vexed by the 
thought that God's mercy might prove me to be a false prophet; for I had as an example the 
prophet who was angry because of the gourd; and now I beg you bear with gratitude that 
which God has sent. For a master is most truly served when he sees his servant bearing 
chastisement gratefully; and then he deems him worthy not only of his former honour but 
even of greater by reason of his goodwill towards him'. And many other words of counsel he 
spoke unto them and turned their hopelessness into hopefulness and then dismissed them 
saying, 'The city will be afflicted for seven days'. 

When the fire had ceased, fear seized upon all the citizens. And then the most blessed 
Emperor Leo of pious memory took his wife and went up and did reverence to the servant 
of God and said, 'This wrath was caused by our carelessness; I therefore beg you pray to God 
to be merciful to us in the future'. – Now consider, dear reader, how the saying of the holy 
man's mother was fulfilled. For now he received the adoration of the two lights which his 
mother had seen over her bed in a vision of the night. – After all had with one accord received 
a blessing, the Emperor lodged in the palace of St. Michael, which was about one mile distant 
near the sea. 

 

 

 

50 
Les saints stylites…, s. 48, w. 10 – s. 49, w. 5. 

 

Γνῶτε οὖν, ἀγαπητοί, τὴν αἰσχύνην τοῦ πονηροῦ· ὡς γὰρ ἐνόμισεν ἑαυτῷ τι κατορθοῦν, 

πλέον κατῃσχύνθη· ὁ γὰρ προρρηθεὶς εὐσεβέστατος βασιλεὺς παλάτιον οἰκοδομήσας ἐν τῷ 

ἁγίῳ Μιχαὴλ τὰς πλείους ἐκεῖ προσεκαρτέρει καὶ τοῦ ὁσίου ἀχώριστος ἐγίνετο· καὶ λοιποῦ, 

ἅμα ἐθεάσατο ἐκ διαστήματος τὸν δίκαιον, κατῄει ἐκ τοῦ ἵππου· ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ κατιέναι, 

ἕως οὗ ἀπεκρύβη, οὐκ ἐπέβαινεν ἐν τῷ ἵππῳ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
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za Three Byzantine Saints…, s. 36. 

 
Remark now, dear readers, the Wicked One's disgrace! - for just as he thought he would 

have some success, he was still further disgraced, for the aforementioned most pious 
Emperor built a palace close to the church of St. Michael and spent the greater part of his 
days there and became the holy man's inseparable companion. And in future as soon as he 
perceived the just man from a distance he alighted from his horse; similarly, too, when he 
went down from the hill, he did not mount until he was hidden from his sight. 

 

 

 

58 
Les saints stylites…, s. 56, w. 21 – s. 57, w. 19. 

 

Τοῦ δὲ ἔργου χάριτι Χριστοῦ προβαίνοντος, ἔφθασαν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Συμεῶνος 

ἐκ τῆς Ἀντιόχου πόλεως. Καὶ γνοὺς ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν τῷ ἀρχιεπισκόπῳ κηρύξαι τὰ 

καταθέσια τῶν ἁγίων λειψάνων τήν τε παννυχίδα γενέσθαι ἐν τῷ ἀρχαγγέλῳ Μιχαὴλ ἐν τῷ 

Ἀνάπλῳ, διότι καὶ αὐτὸς ἐκεῖ ἦν. Καὶ ἐγένετο, τῇ ἑξῆς, ὀχήματος βασιλικοῦ εὐτρεπισθέντος, 

ἀπελθὼν ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐκαθέσθη καὶ λαβὼν τὰ λείψανα οὕτως ἀνῆλθεν, καὶ παντὸς τοῦ 

ἀμυθήτου λαοῦ ἐκείνου, τῶν μὲν προαγόντων, τῶν δὲ ἐπακολουθούντων, ἐν ψαλμοῖς καὶ 

ὕμνοις κατέλαβον τὸν προκείμενον τόπον. Ἐγένοντο δὲ ἰάσεις πολλαὶ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῆς 

καταθέσεως τῶν ἁγίων λειψάνων. Καὶ μετὰ τὴν ἀκόλουθον λειτουργίαν ἐξῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς 

ἔξω εἰς τὴν μάνδραν πρὸς τὸν ὅσιον, τοῦ εὐλογηθῆναι. Ἐξῆλθεν δὲ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος σὺν 

παντὶ τῷ κλήρῳ· καὶ ἐτέθη θρόνος καὶ ἐκάθισεν ἔμπροσθεν τοῦ κίονος καὶ εἶπεν  

ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῷ ὁσίῳ· «Ἰδοὺ ὁ Κύριος πάντα τὰ καταθύμιά σου ἐποίησεν·καὶ νῦν 

εὐλόγησον τὰ τέκνα σου διὰ νουθεσίας.» Καὶ εἰπόντος τοῦ διακόνου τὸ Πρόσσχωμεν, ἄνωθεν 

ἔδωκεν εἰρήνην τῷ λαῷ, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς οὐδὲν κομψὸν οὐδὲ 

φιλοσοφικόν, ἀλλὰ περὶ ἀγάπης Θεοῦ καὶ φιλοπτωχίας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ φιλαδελφίας καὶ 

περὶ τῆς ἀποκειμένης τοῖς ἁγίοις αἰωνίας ζωῆς καὶ τοῖς ἁμαρτωλοῖς αἰωνίας κρίσεως. Τῇ χάριτι 

δὲ τοῦ Θεοῦ οὕτω κατηνύγη ὁ πιστότατος λαός, ὥστε τὸ ἔδαφος ῥαντισθῆναι τοῖς δάκρυσιν 

αὐτῶν. Καὶ μετὰ τοῦτο εὐχὴν ποιήσαντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου, πάντας ἀπέλυσεν, καὶ ἀπῆλθεν 

ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Three Byzantine Saints…, s. 41-42. 

 
While the work was progressing well by the grace of God, the remains of Saint Simeon 

arrived from the city of Antioch. Being informed of this the Emperor ordered the Archbishop 
to announce that the deposition of the holy remains would take place and that there would 
also be an all-night service in the church of St. Michael at Anaplus because the Emperor 
himself was in his palace there. Thus on the following day an imperial carriage was prepared 
in which the Archbishop took his seat and taking the remains with him went up the hill in 
this fashion, and all the people in untold numbers, some going ahead, and others following, 
made their way to the appointed place singing psalms and hymns. And many healings took 
place on that day of the deposition of the holy remains. After the service which followed the 
whole populace streamed out into the enclosure to the holy man in order to be blessed. And 
the Archbishop with all the clergy went there likewise; and a throne was placed in front of 
the column; and when the Archbishop had taken his seat he said to the holy man, 'Behold, 
the Lord has fulfilled all your desires; and now bless your children with your counsel'. After 
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the deacon had said the 'Let us attend', the holy man from his pillar said to the people: 'Peace 
be upon you!' and then opening his mouth taught them, saying nothing rhetorical or 
philosophical, but speaking about the love of God and the care of the poor and almsgiving 
and brotherly love and of the everlasting life which awaits the holy, and the everlasting 
condemnation which is the lot of sinners. And by the grace of God the hearts of the faithful 
people were so touched to the quick that they watered the ground with their tears. After 
this the Archbishop offered a prayer, and then the holy man dismissed them all, and each 
man returned to his house in peace. 

 

 

 

Żywot Daniela Słupnika (Vitae S. Danielis Stylitae, Vita epitome), 5 
Les saints stylites…, s. 98, w. 10-22. 

 

Τοῦ δὲ προκηρυχθέντος παρὰ τοῦ ἁγίου κατ’ ὀργὴν Θεοῦ μέλλοντος γίνεσθαι ἐμπρησμοῦ ἤδη 

καταλαβόντος, ἀνῆλθεν ὁ βασιλεὺς σὺν τῇ γαμετῇ αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησαν τῷ ὁσίῳ, ὥστε 

πληρωθῆναι τὴν ὀπτασίαν τῆς μητρὸς τοῦ ἁγίου, ἣν εἶδεν, ἡνίκα ἔμελλεν αὐτὸν συλλαμβάνειν, 

ὅτι δύο φωστῆρες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατελθόντες ἔστησαν πλησίον αὐτοῦ. Κατεσκήνωσεν δὲ  

ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἀνέμων δὲ τότε καὶ υἱετῶν γενομένων, 

ἰδὼν ὁ βασιλεὺς τὸν κίονα τοῦ ἁγίου κλονούμενον καὶ φερόμενον εἰς ἑκάτερα μέρη, ἐκέλευσεν 

στερεωθῆναι αὐτόν. Ὑποστρέφοντος δὲ αὐτοῦ, ὀρθοβολήσας ὁ ἵππος ἔρριψεν ἑαυτὸν 

συμπεσὼν τῷ βασιλεῖ ὕπτιος, ὥστε μακρὰν ἀκοντισθῆναι τὸ στέμμα αὐτοῦ καὶ ἀποβαλεῖν τινας 

τῶν μαργαριτῶν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Ponieważ to właśnie święty [Daniel] wygłosił przepowiednię, że z powodu gniewu Boga 
dojdzie do pożaru, gdy [ogień] wreszcie zgasł, cesarz ze swoją małżonką539 wspiął się [do 
niego] i padł przed nim na kolana. Tak wypełniła się wizja matki świętego, którą otrzymała, 
gdy miała go urodzić: że dwie świetliste postacie zejdą z nieba i staną blisko niego. Cesarz 
zamieszkał w oratorium Michała Archanioła540. Gdy pewnego razu zerwały się porywiste 
wiatry i ulewy, cesarz zobaczył, że słup świętego drży i jest miotany na boki, i nakazał go 
wzmocnić. Gdy święty odwrócił się [w jego stronę], koń rzucił się do przodu i upadł na grzbiet, 
zrzucając cesarza w taki sposób, że jego korona potoczyła się na dużą odległość i odpadło od 
niej kilka pereł. 

 

 

 

Żywot Daniela Słupnika (Vitae S. Danielis Stylitae, Vita tertia) [BHG 490], 27 
Les saints stylites…, s. 125, w. 6-16, s. 126, w. 1-11. 

 

Ἄρτι μὲν ἀρχὴν εἶχεν τῷ ἐνιαυτῷ ἡ περίοδος καὶ μὴν ἐνειστήκει ὃν Ῥωμαῖοι 

Σεπτέμβριον καλοῦσιν, ἐν ᾗ καὶ τῷ μεγαλομάρτυρι Μάμαντι ἑορτὴν ἄγουσιν οἱ φιλόθεοι. 

Ἑσπέρας οὖν, ὅτε τοῖς εὐσεβέσι τὰ τῆς ἑορτῆς προτελεῖται καὶ πάννυχος ἄγεται, τέλος  

ἡ προφητεία τοῦ μεγάλου λαμβάνει καὶ ἄφνω τῇ μεγίστῃ καὶ βασιλίδι τῶν πόλεων ὁ ἐμπρησμὸς 

 
539 Tj. cesarz Leon I, panujący w latach 457-474, wraz ze swoją żoną Weryną (zm. 484). Zob. więcej  

w Bralewski 2002, s. 304; Siebigs 2010. 
540 Mowa tutaj o centrum kultu św. Michała w Sosthenion (ob. İstinye). Zob. Janin 1969, s. 346-350, zwł. 347-

348; Külzer 2008, s. 656-659, zwł. 657; Delehaye 1923, s. LVIII, 197, w. 28 – s. 198, w. 2. 
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ἄρχεται καὶ τοσοῦτον ἤρθη καὶ οὕτως ἴσχυσεν, ὡς μικροῦ πᾶσαν ἐκτρῖψαι τὴν πόλιν. Ἤρξατο 

μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ παραθαλασσίου τείχους, ὃ δὴ καὶ Νεώριον ὀνομάζουσι, φθάνει δὲ καὶ εἰς τὸν 

τοῦ Κωνσταντίνου φόρον καὶ ἕως Ἰουλιανοῦ λιμένος περιχωρεῖ, ὡσανεὶ μέσην τὴν πόλιν 

περιζωσάμενον. 

 

[…] 

 

Ταῦτα λέγων ἐκείνοις μὲν καὶ οὕτως εὐχῆς τε καὶ νηστείας ἐπιμελεῖσθαι παρῄνει, καὶ αὐτὸς δὲ 

τὰς χεῖρας εἰς τε καὶ νηστείας ἐπιμελεῖσθαι παρῄνει, καὶ αὐτὸς δὲ τὰς χεῖρας εἰς οὐρανοὺς ἄρας 

τὴν ἐκεῖθεν ἐπεκαλεῖτο βοήθειαν, καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ὥσπερ αὐτοῖς τὴν ἀρχήν, οὕτω δὴ καὶ τὸ 

τέλος τῆς συμφορᾶς εἰρηκὼς τούτους ἀπέλυσεν. «Ἑπτὰ γάρ, φησίν, ἡμέραι, καὶ ἡ τοῦ πυρὸς 

ἀπειλὴ στήσεται.» Οὕτως ἐκεῖνός τε εἶπε καὶ τὸ ἔργον ἀκόλουθον ἦν· ἑβδόμη τε γὰρ ἦν, καὶ τὸ 

πῦρ οὐκέτι ἦν. Τότε καὶ τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς ἐν τέλει πάντας καὶ αὐτὸν δὲ τὸν κρατοῦντα 

φόβος λαμβάνει, καὶ τὴν βασιλίδα παραλαβὼν οἰκτρὸς ἱκέτης τοῦ μακαρίου γίνεται, πρὸς μὲν 

τὸ παρελθὸν συμπάθειαν, πρὸς δὲ τὸ μέλλον ἀσφάλειαν ἐξαιτούμενος. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Wtedy właśnie, na początku roku w miesiącu, który Rzymianie nazywają wrześniem,  

w dniu, w którym pobożni obchodzą święto wielkiego męczennika Mamasa541, [miało miejsce 
takie wydarzenie]. Wieczorem, gdy wierni uczestniczyli w świątecznym nabożeństwie  
i trwało całonocne czuwanie, nastąpiło spełnienie przepowiedni wielkiego [świętego542]. 
Niespodziewanie w największym z miast, ich królowej, wybuchł pożar i tak bardzo się wzmógł 
oraz zyskał na sile, że w krótkim czasie ogarnął całe Miasto543. Zaczął się bowiem od 
nadmorskiego muru, który nazywa się Neorion544, dotarł w stronę Forum Konstantyna545  
i sięgnął aż do portu Juliana546, jak gdyby otaczając środek miasta. 
 
[…] 
 
To powiedziawszy, nakazał ludziom post i modlitwę, a sam wzniósł ręce do nieba i wezwał 
stamtąd pomocy. Po modlitwie kazał im się rozejść, przepowiadając im koniec tego zdarzenia 
tak jak [przewidział] jego początek. Rzekł: „[Minie] siedem dni i nastanie kres pożaru”. Tak 
powiedział i to właśnie się wydarzyło – minął bowiem tydzień i ognia już nie było. Wtedy na 
niektórych padł strach, a w końcu ogarnął wszystkich, nawet samego władcę. Wziął on 
cesarzową i przybył do świętego jako pokorny błagalnik, prosząc go zarówno o zawiązanie 
przyjaźni, jak i o zapewnienie [duchowej] opieki. 

 

 

 

 
541 Tj. 2 IX. 
542 Tj. Daniela Słupnika. 
543 Zob. więcej w: Kompa, Leszka, Wolińska 2014, s. 383, gdzie podano również wykaz źródeł wzmiankujących 

to wydarzenie. Por. Schneider 1941, s. 383-384. 
544 Port zlokalizowany w północno-wschodniej części Miasta, na Złotym Rogu. Zob. Janin 1964, s. 235-236; 396-

397. 
545 Zob. Janin 1964, s. 62-64. 
546 Zwany później również portem Zofii, znajdował się w południowo-wschodniej części Miasta przy Morzu 

Marmara. Zob. Janin 1964, s. 231-234. 
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Jan Malalas547, Kronika powszechna, XIV.42-43 
Ioannis Malalae chronographia, red. I. Thurn, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 35], Berlin 2000, s. 295,  

w. 35 – s. 296, w. 44. 

 

Ἐπὶ δὲ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἔβρεξεν ἐν Κωνσταντινουπόλει κονίαν ἀντὶ βροχῆς καὶ ἐπὶ 

παλαιστῇ ὕψους ἕστηκεν εἰς τοὺς κεράμους ἡ κονία· καὶ πάντες ἔτρεμον λιτανεύοντες καὶ 

λέγοντες, ὅτι· ‘πῦρ ἦν καὶ ἐσβέσθη καὶ εὑρέθη κονία τοῦ θεοῦ φιλανθρωπευσαμένου.’ 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ ἐμπρησμὸς μέγας ἐν Κωνσταντινουπόλει οἷος 

οὐδέποτε· ἐκαύθη γὰρ ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης· καὶ φοβηθεὶς τὸ παλάτιον ἐξῆλθεν  

ὁ βασιλεὺς Λέων πέραν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ μῆνας ἓξ ἐν προκέσσῳ· καὶ 

ἔκτισεν ἐκεῖ λιμενάριν καὶ ἔμβολον, ὅπερ ἐκάλεσε νέον ἔμβολον· ὅστις οὕτω καλεῖται ἕως τῆς 

νῦν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of John Malalas, tłum. E. Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott, Melbourne 1986, s. 205-206. 

 
XIV.42. During his reign there occurred in Constantinople a fall of ash instead of rain, and the 
ash settled on the tiles to a depth of four fingers. Everyone was terrified and went on 
processions of prayer saying, "It was fire, but through God's mercy it was quenched and 
became ash". 
XIV.43. There occurred in his reign a great conflagration in Constantinople, such as had never 
been experienced before. The flames spread from sea to sea, and the emperor Leo, fearing 
for the palace, left the city and crossed over to St Mamas. He spent six months there on  
a processus. He built a harbour there and a colonnade, which he called the New Colonnade, 
as it is called to the present day.  

 

 

 

Kronika wielkanocna (Chronicon paschale)548, rok 465 
Chronicon paschale, t. 1, red. L. Dindorf, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 4], Bonn 1832, s. 594,  

w. 11, s. 595, w. 1-3. 

 

Ἰνδ. γʹ. ηʹ. ὑπ. Βασιλίσκου καὶ Ἀρμεναρίχου.  

[…] 

Μεθ’ ἡμέρας δὲ τριάκοντα ἐκάησαν τῆς πόλεως ἀπὸ θεομηνίας ῥεγεῶνες ηʹ μηνὶ 

γορπιαίῳ σεπτεμβρίου βʹ, ἡμέρᾳ δʹ. ἰνδικτιῶνος γʹ, ἐν τῇ συνάξει τοῦ ἁγίου Μαμᾶ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronicon Paschale 284–628 AD, tłum. Michael i Mary Whitby, Liverpool 2007, s. 86, 87. 

 
465 Indiction 3, year 8, consulship of Basiliscus and Armenarichus.  
 
[…] 

After thirty days, 8 regions of the city were burnt as a result of God's wrath in the month 
Gorpiaeus, on 2nd September, a Wednesday in indiction 3, on the Feast-day of St. Mamas. 

 
547 Jurewicz 2007, s. 48-50. 
548 Jurewicz 2007, s. 100-102. 
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Kronika wielkanocna (Chronicon paschale), rok 469 
Chronicon paschale…, s. 598, w. 9-19. 

 

Ἰνδ. ζʹ. ιβʹ. ὑπ. Ζήνωνος καὶ Μαρκιανοῦ. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἔβρεξεν ἐν Κωνσταντινουπόλει κονίαν ἀντὶ βροχῆς· ἐπὶ παλαιστὴν 

ὕψους ἐτέθη εἰς τὰς κεράμους ἡ κονία. καὶ πάντες ἔτρεμον λιτανεύοντες καὶ λέγοντες ὅτι Πῦρ 

ἦν καὶ ἐσβέσθη, καὶ ηὑρέθη κόνις τοῦ θεοῦ φιλανθρωπευσαμένου μηνὶ δίῳ νοεμβρίου ιαʹ.  

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγένετο ἐμπρησμὸς μέγας ἐν Κωνσταντινουπόλει οἷος οὐδέποτε· ἐκάη 

γὰρ ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης. καὶ φοβηθεὶς Λέων ὁ βασιλεὺς ἐξῆλθεν πέραν εἰς τὸν ἅγιον 

Μαμᾶν, καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ πρόκεσσον μῆνας ἕξ, καὶ ἔκτισεν ἐκεῖ λιμενάριον καὶ ἔμβολον, ὅστις 

οὕτω καλεῖται ὁ τόπος, Νέος ἔμβολος. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronicon Paschale 284–628…, s. 90-91. 

 
469 Indiction 7, year 12, consulship of Zeno and Marcian.  

In this year it rained ash instead of rain in Constantinople; the ash lay on the tiles to  
a palm's depth. And all trembled, chanting litanies and saying, 'There was fire and it was 
quenched, and ash was found since God was beneficent', in the month Dius, November 11th. 

In this year there was a great conflagration in Constantinople, such as never before; for 
it was burnt from sea to sea. And Leo the emperor departed in terror to the far side to St. 
Mamas, and stayed in retirement there for six months, and he built there a little harbour 
and a portico, and the place is named thus, New Portico. 

 

 

 

Jan z Nikiu549, Kronika świata, LXXXVIII.1-4 
Chronique de Jean, évêque de Nikiou, red. H. Zotenberg, Paris 1883, s. 136-148. 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of John, Bishop of Nikiu. Translated From Zotenberg's Ethiopic Text, tłum. R.H. Charles, 

London-Oxford 1916, s. 109. 

 
And after the death of Marcian, Leo the elder became emperor. And in the days of his 

rule the city of Antioch was †polluted† owing to the earthquake that befell it. And †lightning† 
rained from heaven on Constantinople instead of rain. And it rose high upon the roofs. And 
all the people were terrified and offered up prayers and supplications to God; for that 
lightning had been burning fire; but God out of His love for man had extinguished the fire 
and made it †lightning†. 

And again after this †lightning† fire fell a second time from heaven on the city of 
Constantinople, such as had never fallen before. And it extended from sea to sea. And the 
emperor left the palace, fearing lest he should be burned in the conflagration, and took up 
his abode in the church of S. Mamas for six months, offering prayers and supplications as 
had been done in the days of Marcian. 

 

 
549 Jurewicz 2007, s. 100. 
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Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), III.159 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως…, s. 266, w. 1-7. 

 

Τὸν δὲ ἅγιον Μάμαντα ἀνήγειρεν ὁ Λεωμακέλλης, διότι ἐνεπυρίζετο ἡ πόλις μῆνας ἕξ· 

καὶ ἐξελθὼν ὁ Λεωμακέλλης ἔκτισεν ἐκεῖσε παλάτια καὶ ἔμβολον καὶ τὸν ναόν· καὶ μετὰ τὸ 

διελθεῖν τὸν ἐμπρησμὸν ἔβρεξεν ἐπ’ αὐτὴν στάκτην, σπιθαμὴν τὸ πάχος· ἔκτισε δὲ καὶ 

ἱπποδρόμιον ἐκεῖσε· ἐξ οὗ καὶ Μιχαὴλ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖσε ἀνῃρέθη παρὰ Βασιλείου550. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Accounts of Medieval Constantinople. The Patria, tłum. A. Berger, Cambridge 2013, s. 207. 

 
Leo Makelles (I, 457-474) built <the palace of> Saint Mamas, for the city burned for six 

months. And Leo Makelles went out and built palaces, a portico and the church there. And 
when the conflagration was over, ashes rained on it, a span thick. He also built a hippodrome 
there. Furthermore, the emperor Michael (III, 842-867) was murdered there by Basil (I, 867-
886){551}. 

 

 

 

Jan Zonaras552, Skrót historii, XIV.1.20-22 
Ioannis Zonarae epitomae historiarum libri xviii, t. 3, red. T. Büttner-Wobst, [Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae 31], Bonn 1897, s. 124, w. 5 – s. 125, w. 16. 
 

 
Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως γέγονεν ἐν τῇ νέᾳ Ῥώμῃ φρικωδέστατος ἐμπρησμός, ὃς ἀπὸ 

θαλάσσης ἕως θαλάσσης, ἀπὸ τοῦ ἀρκτῴου δηλαδὴ μέρους ἕως τοῦ μεσημβρινοῦ, τὴν πόλιν 

διέζωσεν, εἰς μῆκος δὲ διεξῆλθεν ἀπὸ τοῦ Βοοσπορίου μέχρι τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Καλυβίτου, πρὸς δὲ νότον ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ μέχρι τοῦ ναοῦ τῶν 

μεγάλων μαρτύρων Σεργίου καὶ Βάκχου· ἐν δὲ τῷ μέσῳ τῆς πόλεως ἀπὸ τῶν Λαύσου ἕως τοῦ 

Ταύρου τὰ ἐν μέσῳ πάντα κατέκαυσεν. ὅτε λέγεται καὶ ὁ Ἄσπαρ διαθέειν τὰς ἀγυιὰς ἀγγεῖον 

ὕδατος πλῆρες ἐπὶ τῶν ὤμων φέρων καὶ τὸν δῆμον παρακαλῶν ὁμοίως ποιεῖν, ἵνα τὸ πῦρ 

κατασβέσωσι, καὶ διδοὺς ἑκάστῳ ὑπὲρ μισθοῦ νόμισμα ἀργυροῦν. διήρκεσε δὲ τὸ πῦρ ἐκεῖνο 

τὴν πόλιν νεμόμενον ἐφ’ ἡμερῶν τετρακτύν, καὶ κατέκαυσε πρὸς τοῖς ἄλλοις τόν τε ἐν τῷ 

Σενάτῳ καλουμένῳ μέγιστον οἶκον, εἰς ὃν ἥ τε γερουσία καὶ οἱ λογάδες συνερχόμενοι 

ἐβουλεύοντο, καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύων, ὅτε στολὴν ὑπατικὴν ἀνελάμβανεν, ἔργον περιφανὲς καὶ 

ὑπέρλαμπρον, καὶ τὸ καλούμενον Νυμφαῖον, οἶκον ἕτερον ἀντικρὺ κείμενον τοῦ προρρηθέντος 

οἴκου, εἰς τὸ τοὺς γάμους γίνεσθαι ἐν αὐτῷ χρηματίζοντα τῶν μὴ κεκτημένων οἴκους 

 
550 Por. Patria, s. 266: „G (quocum facit B) valde discrepat: Τὸν ἅ. Μάμ. Λέων ὁ μακέλλης ἀνήγειρε, διότι ἐκαίετο 

ἡ πόλις μῆνας ϛʹ. Ἐν ᾧ ὁ ῥηθεὶς βασιλεὺς καὶ παλάτια ἔκτισεν καὶ ἐμβόλους καὶ ἱπποδρόμιον ἐν  

ᾧ οἱ βασιλεῖς ἡνιόχευον, ὅπου καὶ Μιχ. ὁ υἱὸς Θεοφίλου τοῦ βασ. ἀνῃρέθη παρὰ Βασ. τοῦ Μακ. Λέγεται δὲ ὅτι 

μετὰ τὴν τότε ἐπιμονὴν τοῦ ἐμπρησμοῦ καὶ χειμὼν γέγονεν, οἷος ἄλλοτέ ποτε οὐκ ἐγένετο. Ἀλλὰ καὶ αἰθάλη 

καθαρὰ ἐξ οὐρανοῦ ἔπεσεν, ὡς κεῖσθαι ἐν τοῖς κεράμοις ἄχρι καὶ σπιθαμῆς.” 
551 Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988, s. 695-698. Por. Patria, III.238 (rec. C), s. 302, w. 

5: „[Sekcja 233-247 – Περὶ τῶν μοναστηρίων τῶν περατικῶν καὶ περὶ τῆς τὰ Πικριδίου μονῆς.] Περὶ τοῦ  

ἁ. Μάμαντος. III 159.” [tłum. „O klasztorach znajdujących się po drugiej stronie (peratikōn) i wokół klasztoru 

Pikridiosa (zob. Janin 1969, s. 403-404). O [dzielnicy] św. Mamasa”]; Patria, III.245 (rec. M), s. 312: „Sekcja 

[240-253] Περὶ τῶν περατικῶν.] Περὶ τοῦ ἁ. Μάμαντος. III 159.” [tłum. „O [miejscach] znajdujących się po 

drugiej stronie (peratikōn). O [dzielnicy] św. Mamasa”]. 
552 Zob. Jurewicz 2007, s. 208-209. 
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χωροῦντας πλῆθος ἐν ἑαυτοῖς· καὶ ἕτερον οἶκον ἐν τῷ Ταύρῳ βασιλικὸν πολυτελῆ τε καὶ 

μέγιστον· καὶ ἐπὶ τούτοις ναοὺς περιφανεστάτους καὶ ἰδιωτικὰς οἰκίας τῶν λαμπροτέρων 

πολλάς. 

Τούτου κρατοῦντος λέγεται καὶ σεισμὸν γενέσθαι σφοδρότατον ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὡς 

μικροῦ τὴν πόλιν ἐκείνην πᾶσαν καταπεσεῖν. ὑσθῆναι δὲ καὶ σποδὸν ἐν τῇ Βυζαντίδι πολλήν, 

ὥστε καὶ εἰς παλαιστὴν αὐτὴν ὑψωθῆναι. ἐκ τούτου δὲ δεδειλιακότα τὸν βασιλέα τῆς πόλεως 

ἐξελθεῖν καὶ διατρίβειν ἐπὶ πολὺ κατὰ τὸν ἅγιον Μάμαντα. 

 
Tłumaczenie 

 

Za [panowania] tego cesarza553 w Nowym Rzymie miał miejsce straszliwy pożar, który 
otoczył Miasto od morza do morza – oczywiście od części północnej do południowej. 
Rozprzestrzenił się bowiem na obszarze554 od Bosforionu555, aż do świątyni świętego Jana 
Kalybity556 – na południe, od świątyni świętego Tomasza Apostoła557, aż do świątyni wielkich 
męczenników Sergiusza i Bakchusa558. W środku Miasta spłonęło zaś wszystko pomiędzy ta 
Lausou a [okolicami Forum] Tauri. Mówi się, że w tym czasie również Aspar559 biegał po 
ulicach i zachęcał lud, aby gasił pożar – nosząc na ramionach naczynie pełne wody, jak i dając 
każdemu jako nagrodę srebrną monetę. Pożar utrzymał się pustosząc Miasto przez cztery 
dni i strawił między innymi tak zwany wielki dom (mégistos oīkos) w Senacie560, w którym 
zbierali się senatorowie i wybrani, aby się naradzać i gdzie niekiedy sam cesarz przyjmował 
konsularną szatę – dzieło znakomite i niezmiernie okazałe; jak również Nimfeum561, 
przybytek znajdujący się naprzeciwko tego wcześniej wspomnianego, zwany tak od 
zawierania w nim ślubów przez tych, którzy nie posiadali w swych domach zbyt wiele miejsca 
oraz inny dom cesarski w [okolicy Forum] Tauri – wielki i kosztowny. Oprócz tego [spłonęły] 
również przewspaniałe kościoły oraz wiele spośród znakomitszych domów prywatnych. 

Mówi się, że również za jego rządów, w Antiochii wystąpiło tak silne trzęsienie ziemi, że 
prawie całe to miasto popadło w ruinę562. Na tereny Bizancjum563 spadł zaś deszcz popiołów 
na wysokość dłoni564. Cesarz zatrwożony tą sytuacją opuścił Miasto i pozostawał przez długi 
czas przy [dzielnicy] świętego Mamasa. 

 

 

 

Nicefor Kalikst Ksantopulos565, Historia Kościoła, XV.20 
Nicephori Callisti Xanthopuli Ecclesiasticæ Historiæ Libri XVIII, (w:) Patrologiae cursus completus (series 

Graeca), t. 147, red. J.-P. Migne, Paris 1865, s. 61 B-C. 

 
553 Tj. Leona I. 
554 Tłum. „εἰς μῆκος”, dosł. „na długość”. 
555 Również Fosforion/Prosforion, ob. Sirkeci. Zob. Janin 1964, s. 17. 
556 Zlokalizowanej nad Złotym Rogiem w okolicy Perama i ob. Odunkapı. Zob. Janin 1969, s. 270-271; Berger 

1988, s. 113. 
557 Zlokalizowanej na zach. od portu Zofii. Zob. Janin 1969, s. 248-250; Berger 1988, s. 578-580, 596-597 oraz 

Skizze 4, n. 181, na s. 197. 
558 Ob. Küçük Ayasofya Camii, zlokalizowana na wsch. od portu Zofii. Zob. Janin 1969, s. 451-454. 
559 Wódz bizantyński alańskiego pochodzenia, comes, magister militum, konsul (zachodni) i patrycjusz; od ok. 

połowy V w. wywierający duży wpływ na politykę cesarstwa. Zob. więcej w: Salamon 2002c, s. 53; PLRE II: 

164-169 <Fl. Ardabur Aspar>. 
560 Zlokalizowanym na północ od Forum Konstantyna. Zob. Janin 1964, s. 154-155. 
561 Zob. Janin 1964, s. 64, 200-201. 
562 Trzęsienie to nastąpiło najprawdopodobniej w nocy z 13-14 IX 458 r. Zob. więcej w: Siebigs 2010, s. 447-452. 
563 Tj. Konstantynopol. 
564 Tłum. „εἰς παλαιστὴν”. Por. Jurewicz: παλαστή, ἡ – dłoń (miara długości lub szerokości czterech palców). 
565 Zob. Cichocka 2002b, s. 292. Por. Jurewicz 2007, s. 238. 
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Καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ ἐπεγένετο· σημεῖά τε γὰρ κατεθεάθη ἐν οὐρανῷ· νεφέλη γὰρ σάλπιγγος 

σχῆμα περιβαλλομένη, ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα ὦπτο· ἡνίκα καὶ σποδὸς ἄνωθεν ὑετίσθη τῇ 

Κωνσταντίνου, ὡσεὶ παλαιστὴν ὑπὲρ τῶν κεράμων καθεῖναι, εἰς πῦρ τῶν νεφῶν 

ἀλλοιωθέντων· ὃ δὴ σύμβολον ἀκραιφνέστατον ἦν τῆς ὅσον οὔπω ἔσεσθαι μελλούσης 

πυρκαϊᾶς· ὅτε πάντες σὺν τρόμῳ ἐξιόντες, δυσωποῦντες ἦσαν Θεὸν, λέγοντες, Πῦρ ἐπιβρέχειν 

καὶ τὸ πᾶν ἀφανίζειν ἦν βουλομένῳ Θεῷ. Φιλανθρώπως δὲ κινηθέντως, ἐσβέσθη, καὶ ἡ τέφρα 

κατῄει πρὸς γῆν. Περὶ ταύτης καὶ ὁ Καισαρεὺς Προκόπιος ἱστορεῖ οἶμαί που, ἐκ τοῦ Βεβίου 

ὄρους ἔχειν τὴν γέννησιν ἀναγράφων· πλείστην δὲ τῷ τότε ἀναδοθεῖσαν, καὶ βιαίῳ πνεύματι 

γενομένην μετέωρον, καταπίπτειν, ὅπου δὴ καὶ λήγειν συμβαίνει τὸ πνεῦμα· ἴσως δὲ καὶ Θεοῦ, 

ἔνθα δέοι κολάζειν, αὐτὴν καταῤῥίπτοντος τῷ μετέωρον φέρεσθαι. Τῶν δ’ εἰρημένων 

ἐπικειμένων σεισμῶν καὶ ὁ βασιλεὺς Λέων δείσας, περὶ τὸν ἅγιον Μάμαντα τὴν σκηνὴν 

ἐπήγνυτο, ἐπὶ ἒξ μῆνας τῆς πόλεως ἀποχωρῶν, τὴν θείαν ὀργὴν διαδιδράσκειν οἰόμενος. 

 
Tłumaczenie 

 
Miało miejsce także wiele innych rzeczy: oto na niebie widziano znaki – chmura w kształcie 
trąby była widoczna przez czterdzieści dni. Również w tym czasie, chmury zostały zamienione 
w ogień, a na Konstantynopol został zesłany z góry popiół, który zalegał na dachach [na 
wysokość] prawie jednej dłoni. Był to najjaśniejszy znak pożaru, do którego miało dojść. 
Wszyscy wtedy wychodzili z drżeniem i przepraszali Boga, mówiąc: „Bóg zesłał deszcz ognia, 
chcąc wszystko zniszczyć. Jednak obudziło się [Jego] miłosierdzie – [ogień] zgasł i [zamiast 
niego] na ziemię spadł popiół”. O tej sprawie, jak mi się wydaje, wspomina gdzieś także 
Prokopiusz z Cezarei – pisał, że [zdarzenie] to miało swój początek na wulkanie Wezuwiusz566. 
W tym bowiem czasie, zostało wyrzucone z niego bardzo dużo popiołu, który z powodu 
silnego wiatru wzniósł się do nieba i przytrafiło się, że opadł tam, gdzie przestało wiać. 
Prawdopodobnie to Bóg zrzucił niesiony po niebie popiół właśnie tam, gdzie trzeba było 
zesłać karę. Z powodu wspomnianych wstrząsów, które miały miejsce567, cesarz Leon 
przepełniony lękiem rozbił obóz w okolicy świętego Mamasa. Przebywał poza Miastem przez 
sześć miesięcy, sądząc, że [w ten sposób] ucieknie przed Boskim gniewem. 

 

 

 

4. Bunt Witaliana (515 r.) 

 

Jan Malalas, Kronika powszechna, XVI.16 
Ioannis Malalae…, s. 330, w. 23-32, s. 331, w. 62 – s. 332, w. 87. 

 

διὰ δόσεως δὲ χρημάτων ἐξηγόρασεν ὁ αὐτὸς Βιταλιανὸς τοὺς φυλάττοντας τῆς αὐτῆς 

Ὀδησσοῦ πόλεως τὰς πόρτας, πέμψας διά τινων συγγενῶν τῶν αὐτῶν πορταρίων χρήματα καί 

τινας ἐπαγγελίας. προδοσίας δὲ γενομένης εἰσῆλθεν νυκτὸς εἰς τὴν Ὄδησσον πόλιν ὁ αὐτὸς 

Βιταλιανός, καὶ παρέλαβε τὸν στρατηλάτην Θρᾴκης Κύριλλον καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν. καὶ ἦλθεν 

πραιδεύων πάλιν πᾶσαν τὴν Θρᾴκην καὶ τὴν Εὐρώπην, ἕως οὗ ἦλθεν ἐν Συκαῖς καὶ ἐπὶ τὸν 

 
566 Prokopiusz, De bellis, VI.4.21-30. 
567 Wyjątkowo silne trzęsienie ziemi istotnie nastąpiło za panowania Leona I (IX 458), jednak w Antiochii, nie  

w samym Konstantynopolu. Chyba, że autor kreśląc w tym rozdziale obraz szeregu klęsk żywiołowych z czasów 

Leona, sugeruje, iż władcę przerosła sytuacja w całym państwie i po prostu uciekł ze stolicy. Inne przekazy jako 

powód opuszczenia Miasta przez cesarza podają pożar z 464 r., który opisany jest przez Ksantopulosa dopiero  

w następnym rozdziale (XV.21). 
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Ἀνάπλουν πέραν Κωνσταντινουπόλεως βουλόμενος καὶ αὐτὴν Κωνσταντινούπολιν λαβεῖν. καὶ 

ἐκάθητο ἐν τῷ Ἀνάπλῳ ἐπὶ τὸ λεγόμενον Σωσθένιν ἐν τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. 

 

[…] 

 

ὁ δὲ Μαρῖνος ἐρρόγευσε τὸ θεῖον ἄπυρον, ὃ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ φιλόσοφος, εἰς ὅλα τὰ πλοῖα τῶν 

δρομώνων, εἰρηκὼς τοῖς ναύταις καὶ τοῖς στρατιώταις, ὅτι· ‘οὐ χρεία ὅπλων, ἀλλ’ ἵνα ῥίπτετε 

ἐκ τούτου εἰς τὰ ἐρχόμενα κατέναντι ὑμῶν πλοῖα καὶ καίονται. εἰ δὲ πέραν ἀπέλθωμεν εἰς τοὺς 

οἴκους, ἔνθα εἰσὶν οἱ ἐχθροὶ τοῦ βασιλέως, ἐκεῖ ῥίψατε.’ ὁ δὲ Μαρῖνος, καθὼς εἶπεν αὐτῷ  

ὁ φιλόσοφος, ὅτι ἀνάπτονται ὑπὸ τοῦ πυρὸς τὰ πλοῖα καὶ ποντίζονται αὔτανδρα, παρήγγειλεν 

αὐτοῖς ῥίπτειν· καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ πέραν κατὰ Βιταλιανοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ. καὶ 

κατήντησαν καὶ τὰ πλοῖα Βιταλιανοῦ, καὶ ηὑρέθησαν ἔγγιστα ἀλλήλων κατέναντι τῆς ἁγίας 

Θέκλης τῆς ἐν Συκαῖς εἰς τὸν τόπον τοῦ ῥεύματος, ὅπου λέγεται τὸ Βυθάριν. καὶ γίνεται ἐκεῖ  

ἡ ναυμαχία ὥραν τρίτην τῆς ἡμέρας· καὶ ἀνήφθησαν ἐξαίφνης ὑπὸ πυρὸς τὰ πλοῖα ἅπαντα 

Βιταλιανοῦ τοῦ τυράννου καὶ ἐποντίσθησαν εἰς τὸν βυθὸν τοῦ ῥεύματος μεθ’ ὧν εἶχον Γότθων 

καὶ Οὕννων καὶ Σκυθῶν στρατιωτῶν συνεπομένων αὐτῷ. ὁ δὲ Βιταλιανὸς καὶ οἱ εἰς τὰ ἄλλα 

πλοῖα προσεσχηκότες τὸ γεγονός, ὅτι ὑπὸ πυρὸς αἰφνίδιον ἀνάπτονται τὰ ἑαυτῶν πλοῖα, ἔφυγον 

καὶ ὑπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Ἀνάπλουν. Μαρῖνος δὲ ὁ ἀπὸ ἐπάρχων περάσας ἐν Συκαῖς, ὅσους ηὗρε 

τῶν Βιταλιανοῦ εἰς τὰ προάστεια ἢ εἰς οἴκους ἀνεῖλε, καταδιώκων αὐτοὺς ἕως τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος· καὶ γενομένης ἑσπέρας ἔμεινε Μαρῖνος καὶ ἡ βοήθεια αὐτοῦ φυλάττουσα τὰ ἐκεῖ. 

ὁ δὲ Βιταλιανὸς ἔφυγε νυκτὸς μετὰ τῶν ὑπολειφθέντων αὐτῷ ἐκ τοῦ Ἀνάπλου ὁδεύσας ἐν τῇ 

αὐτῇ νυκτὶ μίλια ξʹ· καὶ πρωίας γενομένης οὐδεὶς εὑρέθη εἰς τὸ πέραν ἐκ τοῦ αὐτοῦ Βιταλιανοῦ, 

καὶ ἐνίκησεν ὁ σωτὴρ Χριστὸς καὶ ἡ τοῦ βασιλέως τύχη. καὶ ἐποίησε πρόκεσσον ὁ βασιλεὺς 

Ἀναστάσιος εἰς τὸ Σωσθένιν ἐν τῷ ἀρχαγγέλῳ Μιχαὴλ εὐχαριστῶν ἐπὶ ἡμέρας πολλάς. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of John Malalas…, s. 226, 227. 

 
XVI.16. […]  
Vitalian bribed those who were guarding the gates of the city of Odessos, with a gift of 
money. Through some relatives of the gate-keepers he sent the money and various 
promises. As a result of this treachery Vitalian entered the city of Odessos at night, captured 
Cyril, the magister militum per Thracias, and killed him. He then went and plundered again 
the whole of Thrace and Europa until he reached Sykai and Anaplous opposite 
Constantinople, as he wanted to take Constantinople itself. He took up his position at 
Anaplous at a place known as Sosthenion in the chapel of the archangel Michael. 
 
[…] 
 

Marinus distributed the elemental sulphur, which the philosopher had given to him, 
among all the fast ships, telling the soldiers and sailors, "There is no need for weapons but 
throw some of this at the ships that are coming against you and they will burn. And if we get 
to the houses on the other side, where the enemies of the emperor are, throw it there". 
Marinus told his men to throw it exactly as the philosopher had told him, when he had said 
that the ships would be set alight by the fire and sunk with the men on board. So he set out 
for the other side against Vitalian and his men, and Vitalian's ships came to meet them. They 
drew very close to one another opposite St Thekla's in Sykai at that part of the Bosphorus 
which is called Bytharion. The sea battle took place there at the third hour of the day. 
Suddenly all the ships of the rebel Vitalian caught fire and were set ablaze and plunged to 
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the bottom of the Bosphorus, taking with them the Gothic, Hunnish and Scythian soldiers 
who had joined him. But when Vitalian and those on the other ships saw what happened, 
that their own ships had suddenly been set ablaze, they fled and returned to Anaplous. The 
ex-prefect Marinus crossed over to Sykai and killed all Vitalian's men whom he found in the 
suburbs and houses, pursuing them as far as St Mamas. When evening fell, Marinus and his 
force stayed there, defending those areas. Vitalian fled from Anaplous during the night with 
his remaining men and travelled 60 miles that night. At daybreak none of Vitalian's men 
could be found on the other side. Christ the Saviour and the emperor's tyche had won the 
victory.  

The emperor Anastasios made a processus to Sosthenion and gave thanks in the church 
of the archangel Michael for many days. 

 

 

 

Jan z Nikiu, Kronika świata, LXXXIX.76-77, 84-87 
Chronique de Jean, évêque de Nikiou…, s. 148-160. 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of John, Bishop of Nikiu…, s. 130-131. 

 
And he{568} gave large sums of money to the guards who kept the gates of Odyssus, and then, 
marching by night, he put Cyril the general to death and captured the city. And he attacked 
also the province of Thrace, and plundered all its wealth, and likewise the cities of Europe, 
and Sycae, and the region over against Constantinople and Sosthenium, and he established 
himself in the church of the holy Archangel Michael, devising by what means he could make 
himself master of the empire of Byzantium. 
 
[…] 
 

And Marinus gave the unpurged sulphur to the sailors, and commanded them to cast it 
on the ships of the rebel foe in order that they might be burnt. And when the fleets of 
Marinus and of this rebel encountered each other, they (the sailors) cast the sulphur into 
the ships of Vitalian about the third hour of the day, and immediately the ships burst into 
flames and sank in the depths. 

And when Vitalian saw this he was stupefied, and his remaining forces turned back and 
fled. And the general Marinus put all the rebels he could find to the sword, and pursued 
them till they came to the church of S. Mamas. And as night was approaching Marinus 
encamped there and guarded the route. But Vitalian after his defeat marched throughout 
the night and fled with his followers in fear and terror to a place named Anchialus. And he 
traversed that night a space of sixty miles, as he feared lest Marinus should pursue him and 
make him a prisoner. On the morrow everyone forsook him and left him alone. 

And the emperor Anastasius distributed many alms amongst the poor and destitute in 
the district of Sosthenium. And he set out from the imperial city and stayed in the church of 
S. Michael, praying and giving thanks to God for all the benefits He had bestowed upon him 
and for the victory which He had given him over his adversaries, and displaying an 
irreproachable (and) orthodox faith. 

 

 

 

 

 
568 {i.e. Vitalian} 
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5. Syryjskie wspólnoty zakonne (ok. 536-579 r.) 

 

Jan z Efezu569, Żywoty wschodnich świętych, 21570 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (I), red. i tłum. E.W. Brooks, (w:) Patrologia orientalis, t. 17, red.  

R. Graffin, F. Nau, Paris 1923, s. 298. 

 

 

 

 

Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (I)…, s. 298. 

 
while she never came within sight of the blessed man nor yet of his sons, but each of them 
performed his spiritual service alone and solitary. And so everyone was amazed at them, to 
think to what extremity of humility and of labours and of hardship like this persons who were 
already in the world's eyes kings had been brought, and they gave thanks because of them 
and praised God. And they departed from the world with a reputation for marvellous modes 
of life; and the blessed man{571} finished his course in the royal city, being also interred in our 
convent at the holy Mar Mama beyond the water, and his blessed wife ended her course at 
the same time in the district of Armenia. 

 

 

 

37(36), titulus 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II), red. i tłum. E.W. Brooks, (w:) Patrologia orientalis, t. 18, red. 

R. Graffin, F. Nau, Paris 1924, s. 422. 

 
569 Jurewicz 2007, s. 45-46. Więcej o Janie z Efezu i środowisku monofizytów skoncentrowanych w ‘Sykai’ zob.: 

Destephen 2008, s. 494-519, zwł. s. 504-507; Hatlie 2007, s. 133-171, zwł. s. 143-150. 
570 Tytuł rozdziału – Jan z Efezu, Żywoty, s. 283: „Next the twenty-first history, of the great blessed man Thomas 

from Armenia, who from great riches was trained to poverty of spirit, he and his wife and his children.” 
571 {i.e. Thomas from Armenia.} 
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Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 422. 

 
Next the thirty-sixth history, of father Mare the solitary, and the rest moreover of the 
blessed men who are laid with him in the sepulchre of the strangers belonging to the 
monastery of the Syrians at Sycae beyond the water above the house of Mar Mama. 
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37(36) 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 423. 

 

 

 

 

Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 423. 

 
writings might be imitators of their practices, and eager to run the course of religion like 
them, since then, as we said before, we ourselves observed all these things, we considered 
it to be a matter of right and religion now also to make a record of the upright men and 
strenuous workers of religion, our fathers and brothers, who like bright stars shone by their 
practices all the time of their lives, and earned the privilege of being gathered together by  
a good ending and laid in this place, in this holy convent of us Syrians above the house of the 
holy Mar Mama, which by the help of the grace of God was at this time erected through the 
instrumentality of our meanness; the head and first of whom is the great man of God Mare 
who was named by everyone 'the solitary', and by others 'he of his patches', on account of 
the pieces of unsightly and ill-matched rags of hair and of wool out of which he had put 
together his clothing and covering and sewn them together in ill-matched fashion. This saint 
then was by birth (γένος) from the country of the Amidenes, that is from Ingilene from  
a village called Beth Marka, which is indeed in our neighbourhood, 
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37(36) 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 436-439. 
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Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 436-439. 

 
from his hands. When these things had thus fallen out, and it had become known to the king 
and the prefect (ὕπαρχος) and the rest of the senators (συγκλητικός), these wondered at 
him and spoke much about him. Moreover there came a chamberlain also as well; and on 
seeing the swords and the clubs and learning about the rest he was surprised; and he took 
the swords and the clubs, and brought them in and showed them to the queen and the king; 
and on seeing them they said: «Here besides power of prayer power of arm was also 
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required». And, when he had for many years been dwelling on these mountains in this way 
and distinguishing himself by excellent practices, he was hard pressed by his bodily 
requirements through the fact that the work of his hands was not sufficient for his 
requirements and for hospitality to poor brothers, and further that he had determined in his 
mind never to support himself on the labour and sweat, that is on the sins, of others. And, 
while he was going about on these mountains{572} and among the villas (προάστειον), he saw  
a villa suited for a life of retreat, and he considered that, if he performed spiritual 
employment in it, it would 
 
suit him for manual labour also as well and for the employment of providing for his neccssary 
requirements. And so he spoke to one of the chamberlains, and he bought it from another 
chamberlain for five pounds (λίτρα) of gold, and thenceforth he used to sow and reap in it, 
and supply his own private needs and those of those of the other people who used to visit 
him, and of the poor. And, when he had completed five years in it, while many persons 
among the magnates and others used to visit him, there happened the beginning of the great 
plague in the year eight hundred and fifty-three; and, while he was practising mighty spiritual 
labours, and subduing his body and bringing it into subjection by tilling the ground for his 
necessary bodily requirements, and was reproving and admonishing and teaching all who 
visited him by the spiritual teaching of the divine scriptures, and stoutly always reproving the 
king and queen with great freedom (παῤῥησία) without fear, and everyone marvelled at his 
teaching and at his deeds and at his words, and at the stoutness of his soul in addition to 
that of his body and in addition to his thoughts, then by the sudden destruction of the 
plague, as 
 
has been stated above, everyone was in perturbation and doubt and confusion, insomuch 
that the blessed man passed his time in affliction and great sorrow, and occupied himself 
with constant prayer and petition to God, while he asked of God, and a revelation was made 
to him about his own personal departure also after a short time. Then he sent a pressing 
message to the chief men of the palace (παλάτιον), asking them to send him craftsmen and 
supplies that he might make a tomb for strangers and also for himself. And, when the 
craftsmen and the supplies had been sent to him, and men to superintend the work, in a few 
days he built these two great houses{573}, the strangers’ tombs, and completed porticoes, 
and built a martyrs' chapel also as well between them, and he also made a coffin (?) for 
himself, in which he was privileged to be laid. But, when he had completed the work, and 
knew that the day was at hand that had been told him in the revelation about his end, then, 
the coffin (?) being open which he had prepared for himself to be laid in it, while he was 
kneeling and praying on behalf of the whole world of men, on the third day he yielded up his 
spirit. And, this having 
 
been made known to the king and queen, with great zeal they sent some of the leading and 
eminent men of the palace (παλάτιον), chamberlains and senators (συγκλητικός) and 
bishops and clergymen and many monks, and thus they buried the blessed man's body with 
a great procession. We have recorded these few things out of many for the sake of  
a memorial and in order to gain his blessing and his prayers, having passed over many of his 
labours and of his practices on account of the length of the history. 

 

 

 

 
572 {in Sycae} 
573 {Destephen 2008, s. 507, podaje, że mogły to być ksenodocheia.} 
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40574 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 448-449. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
574 Tytuł rozdziału – Jan z Efezu, Żywoty, s. 445: „Next the fortieth history concerning the blessed Abraham the 

old man the presbyter, and Z w ṭ’ {Destephen 2008, s. 507, 973 oddaje to imię jako Zautas} moreover the presbyter 

his bodily son, and Daniel the deacon his sister’s son [Below he is called brother’s son.]” 
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Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 448-449. 

 
admitted to the rank of the diaconate; and thenceforth for many years they earnestly and 
whole-heartedly and obediently occupied themselves with us in the work of the ministry in 
the district of Asia in converting men from the deceitfulness of paganism, gratifying our soul 
every day by their earnestness and whole-heartedness and diligence, with the old man 
Abraham and the devout Aaron and Leontius the presbyters, with all the other strenuous 
workers their other brothers, of whom also too we shall one after another make record, 
each one of whom worked and laboured strenuously in his time without weariness in the 
householder's vineyard, that is in the great salvation which God's grace wrought in our times, 
consisting in the conversion of many thousands from the worship of fiends and the 
ceremonies of idolatry to the fear of God. While then we were engaged in the same ministry 
in the districts of Caria, Daniel the deacon ended his course in the same ministry, seeing 
wonderful visions, and it having been revealed to him that he would be carried away to the 
blissful country; and, having fallen asleep, he was laid in the monastery called that of 
Gordiana hard by the city of Antioch in Caria. And, when we returned to the royal city, the 
blessed Abraham himself also ended the course of his life-practices in a 

 
good old age; and he was laid with his blessed spiritual brothers Aaron and Leontius. And 
the blessed Z w ṭ’  was afterwards admitted to the honour of the presbyterate, and he took 
over the charge of the whole convent and all its belongings with great diligence and much 
single-mindedness, insomuch that he laboured at the completion and restoration of the 
building of the martyrs' chapel of this monastery and wearied himself excessively beyond his 
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strength, together with all the rest of our brothers, and by their means it was completed, 
when we ourselves had gone back again, and were engaged in the work of the ministry in 
the same districts of Asia. And, when after the space of a year and a half we came back, and 
saw the product of his labours and his industry, we were astonished and gave thanks to God, 
though for fear of pride we did not tell him openly (?). At the same time he also too was 
brought to the consummation of death, and gained the privilege of being laid by the bones 
of his father the holy old man. 
 
It is ended. 

 

 

 

46575 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 473. 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
575 Tytuł rozdziału – Jan z Efezu, Żywoty, s. 469: „Next the forty-sixth history, of the blessed Paul, who was from 

the city of Antioch [See H. E., II, 15.].” 
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za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (II)…, s. 473. 

 
{s. 472: so that he{576} relieved and fed and refreshed not only the poor and maimed and sick 
and lame and blind and old} in the royal city, but also in all the suburbs beyond the water in 
all quarters of the same city besides, and also in all the cities round, Chalcedon and 
Nicomedia, and Cyzicus and Prusias and Heraclea, and as far as the sea of Pontus, while he 
also bought clothing and brought it out and distributed it and gave it to many from any 
source from which it fell into his hands, while he also provided relief and refreshment with 
every kind of bathing for the poor and the strangers who were present. And so this man 
went on gaining distinction and showing prowess in the Lord's work in the royal city for many 
years, while not neglecting to send money to other cities round Sycae also for the expenses 
of that ministration, which he had planted and instituted in them. And accordingly many 
emulated his zeal and his earnestness and imitated it, so that other deaconries (διακονίας) 
were established not for men only but also for women and great and lowly in ardent zeal 
hastened to minister, and to take part by means of gifts. And so the blessed Paul ended the 
course of his practices in the same royal city, bearing good testimony . . . . . . only 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
576 {i.e. Paul of Antioch} 



 149 

51577 
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (III), red. i tłum. E.W. Brooks, (w:) Patrologia orientalis, t. 19, red. 

R. Graffin, F. Nau, Paris 1926, s. 509-510. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints (III)…, s. 509-510. 

 
he seized him by force, and ordained him bishop of the believers of the same island{578}, while 
he lamented and fled and refused; and he did not thus escape; but, although he had been  
a presbyter many years before, he was then forced to shave his hair which he had left in lay 

 
577 Tytuł rozdziału – Jan z Efezu, Żywoty, s. 505: „Next the fifty-first history, of the blessed Kashish bishop of the 

island of Chios.” 
578 {i.e. Chios} 
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fashion (σχῆμα); so that, when this became known to everyone, they marvelled at him all 
the more. Having completed a short time, he crossed to us also in the countries of Asia, and 
also laboured earnestly and zealously with us for a considerable time in the work of the 
ministry of converting men from paganism, while much comfort and consolation was also 
brought about for us by his devoutness and his venerable old age and the laboriousness of 
his practices, while we also never again separated from one another in our old age, just as 
we had not done so in the time of our youth ; but, after we had been carrying on the work 
of the ministry for about one year, that time we came together to the royal city, while the 
blessed man{579} also ended the work of his ministry in the same island in which he had been 
summoned to the bishopric, and removed to the quietude of the monastery which by the 
power of God we had erected by the holy Mar Mama beyond the water and resided there 
and rested, and he enjoyed the quiet restfulness of the place. And, when he had in this way 
been carrying  
 
out the labour of his practices unto a space of three years, he ended the course of his 
practices; and he fell asleep and his holy body was buried and laid in this same monastery; 
by whose prayers with those of all the saints who pleased the Lord may we all find grace in 
the day of judgment, and may the monastery which received his coffin, with the other 
churches and monasteries which he erected in the name of the Lord God of the ages, be 
established to the glory of the Holy Trinity unto the end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
579 {i.e. Kashish, bishop of Chios} 
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Historia Kościoła (część trzecia: lata 571-585), II.41 
The Third Part of the Ecclesiastical History of John bishop of Ephesus, red. W. Cureton, Oxford 1853, s. 130-

131.  
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Tłumaczenie 
za The Third Part of the Ecclesiastical History of John bishop of Ephesus, tłum. R. Payne Smith, Oxford 1860,  

s. 157-159. 

 
Concerning what finally happened to John, called Superintendent of the heathen, after all 

his trials 
 

In this persecution our author suffered chiefly in the unjust legal proceedings taken 
against him respecting some property. For this, John, generally known as Superintendent of 
the heathen, and who was bishop of Ephesus, after all the trials and imprisonments and 
persecutions and banishments which he had endured, was required to give up the writings 
of an endowment which had been granted him by Callinicus, chief officer of the king's 
household, and a patrician. But John, upon receiving it, had expended upon it considerable 
sums, having both restored the buildings, and built a church, and erected three cisterns; and 
finally, had dedicated it as a monastery. But when the persecution broke out, in the time of 
John of Sirmin, he took from him the monastery, and put into it monks in communion with 
Chalcedon, and sent its founder into exile to an island in the sea. And when upon John's 
death he returned from exile, Eutychius demanded of him the deed of gift and all the other 
writings by which he held the property; and not only so, but also the furniture, and service 
books, and every thing else belonging to it. And when John resisted, after a lengthened 
persecution, he finally arrested him, and cast him into prison, and took from him by force all 
the papers upon which he could lay hands. And while he still lay in prison, he assembled  
a troop of officials and laymen to try him for refusing to deliver up the furniture. But John 
was strengthened by the grace of God, and said to them, ‘What furniture and what things 
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demand ye? Is it aught that ye gave, or that some one else gave? He who gave me the 
furniture would be the fitting person to demand it back. For lo! all the deeds of the 
endowment that were in my possession ye have already taken away by fraud and violence, 
without fear of God. Read then, and see for yourselves: is there so much as the name of 
monastery there, or any mention of furniture as received by me? If there be, then let it be 
required of me. For I it was who, to my misfortune, made it a monastery. But if the name do 
not occur, then was it no monastery when first it came into my hands.’ And so, by the grace 
of God, he made them ashamed of themselves, and they said nothing more to him upon this 
point; but they took away from him the right of having five loaves at each public distribution 
of corn, which had cost him three hundred darics, saying, ‘These at all events you bought in 
the name of the monastery.’ And even then they did not restore him to liberty, but kept him 
in prison, until he formally resigned the endowment, and so he was set free. 

 

 

 

6. Bunt temu ‘Opsikion’ przeciw Anastazjuszowi II (715 r.) 

 

Teofanes Wyznawca580, Kronika, AM 6207 (AD 714/715) 
Theophanis chronographia, t. 1, red. C. de Boor, Leipzig 1883, s. 385, w. 24 – s. 386, w. 5. 

 

ὁ δὲ Ἀρτέμιος ταῦτα μαθὼν ἐπέστησε τῇ πόλει οἰκειακοὺς αὐτοῦ ἀνθρώπους ἄρχοντας ἅμα τοῦ 

κατασκευασθέντος ὑπ’ αὐτοῦ στόλου, καὶ ἐξοπλίσας αὐτοὺς αὐτὸς ἐξῆλθεν ἐν Νικαίᾳ τῇ πόλει, 

κἀκεῖσε ἑαυτὸν ἠσφαλίσατο. οἱ δὲ ἀντάρται ἀναβαλόντες καὶ συγκινήσαντες ὅλον τὸ θέμα τοῦ 

Ὀψικίου καὶ τοὺς Γοτθογραίκους, συλλαμβάνονται πλεῖστα μικρά τε καὶ μεγάλα 

πραγματευτικὰ σκάφη καὶ διά τε γῆς καὶ θαλάσσης ἐν Χρυσοπόλει ἀνέδραμον. τοῦ δὲ τῆς 

πόλεως στόλου εἰς τὸν λιμένα τοῦ ἁγίου Μάμαντος ὁρμοῦντος, καθ’ ἑκάστην ἡμέραν 

ἐπολέμουν ἀλλήλους ἐπὶ μῆνας ἕξ. τοῦ δὲ τῆς πόλεως στόλου ἐπὶ τὸν τοῦ Νεωρίου τῆς πόλεως 

λιμένα μεθορμίσαντος, περάσας ὁ Θεοδόσιος τὰ Θρᾳκῷα ἐκράτησε μέρη. προδοσίας δὲ 

γενομένης, διὰ τῆς πόρτης τοῦ μονοτείχους τῶν Βλαχερνῶν τὴν πόλιν ἔλαβον. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, trans. C. Mango, 

R. Scott, Oxford 1997, s. 536. 

 
When Artemios had been informed of these things, he appointed men of his household 

to positions of command in the City and over the fleet he had built and, after arming them, 
departed himself to the city of Nicaea, where he made himself secure. Now the rebels, when 
they had arrived and stirred up the whole thema of Opsikion as well as the Gothograeci, 
apprehended a great number of big and small merchant vessels and came up to Chrysopolis 
by land and sea. The City fleet was stationed at the harbour of St Mamas, and for six months 
they fought one another every day. When, however, the City fleet moved its moorings to 
the urban harbour of Neorion, Theodosios crossed over and occupied the region of Thrace. 
And, as a result of treachery, they took the City through the gate of the single wall of the 
Blachernai. 

 

 

 

 
580 Zob. Jurewicz 2007, s. 117-120. 
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7. Przeniesienie posągów syren przez Konstantyna V (741-775 r.) 

 

Krótkie zapiski historyczne (Parastáseis sýntomoi chronikaí), 15 
Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί…, s. 30, w. 3-9. 

 

<Ἐν> δὲ τῷ Φόρῳ τῷ δεξιῷ τῆς ἀνατολῆς μέρει ἐδέξατο στήλας πορφυρᾶς διὰ 

μαρμάρων <ι>βʹ καὶ σειρῆνας ιβʹ· ἅστινας σειρῆνας οἱ πολλοὶ ἵππους <θαλασσίους> καλοῦσι 

χρυσεμβάφους. Ἐπὶ δὲ ἡμῶν ἑπτὰ καὶ μόναι καθορῶνται· τὰς δὲ τρεῖς ἐξ αὐτῶν ὁ ἐν τοῖς 

ἡμετέροις χρόνοις ἐν τοῖς τοῦ ἁγίου Μάμαντος μετέθηκε μέρεσιν, αἱ δὲ δʹ σώζονται ἕως τῆς 

δεῦρο. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Krótkie zapiski…, s. 286-287. 

 
Po prawej stronie wschodniej części Forum [Konstantyn] przyjął dwanaście posągów 

porfirowych ozdobionych marmurem i dwanaście syren. Owe syreny wielu nazywa 
pozłacanymi końmi morskimi. W obecnych czasach można jeszcze zobaczyć jedynie siedem. 
Trzy z nich władca panujący za naszych dni przeniósł do św. Mamasa, cztery zaś zachowały 
się [na miejscu] do dnia dzisiejszego{581}.  

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), II.100 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως…, s. 204, w. 19 – s. 205, w. 4. 

 

Ἐν δὲ τῷ Φόρῳ τῷ δεξιῷ μέρει τῆς ἀνατολῆς ἐδέξατο στήλας πορφυρᾶς διὰ μαρμάρων 

ιβʹ καὶ σειρῆνας ιβʹ· ἅστινας σειρῆνας οἱ πολλοὶ ἵππους θαλασσίους καλοῦσι· χρυσέμβαφοι δὲ 

ἦσαν. Ἐπὶ δὲ ἡμῶν ἑπτὰ μόναι καθορῶνται· τὰς δὲ τρεῖς ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖς τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

μέρεσιν τέθεικαν καὶ αἱ λοιπαὶ σώζονται. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Accounts of Medieval…, s. 123. 

 
In the Forum on the right part of the eastern side, <Constantine the Great> received 

twelve statues of porphyry and marble and twelve sirens, which most people call sea horses; 
and they were gilded. In our time only seven are to be seen; three of them were moved into 
the region of Saint Mamas, but the others are preserved in place{582}. 

 

 

 

8. Dzielnica w trakcie uzurpacji Artavazda (743 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6235 (AD 742/743) 
Theophanis…, s. 419, w. 7, s. 420, w. 15. 
 

 
581 {Zob. Cameron, Herrin 1984, s. 79, 191.} 
582 {Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988, s. 304-305.} 
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Τῷ δὲ Σεπτεμβρίῳ μηνί, ιβʹ ἰνδικτιῶνος, κατελθὼν Κωνσταντῖνος ἐπὶ τὰ μέρη 

Χαλκηδόνος ἀντεπέρασεν ἐν τοῖς Θρᾳκῴοις μέρεσιν, Σισιννίου τοῦ στρατηγοῦ τῶν Θρᾳκησίων 

διὰ τῆς Ἀβύδου περάσαντος καὶ τῷ χερσαίῳ τείχει παρακαθίσαντος. καὶ ἐλθὼν ἐπὶ τὴν Χαρσίου 

πόρταν διέδραμεν ἕως τῆς Χρυσῆς πόρτης ἑαυτὸν τοῖς ὄχλοις ἐπιδεικνύων, καὶ πάλιν 

ὑπέστρεψε καὶ ἠπλήκευσεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. οἱ δὲ τῆς πόλεως ἤρξαντο στενοῦσθαι εἰς 

τὰς δαπάνας, καὶ ἀποστείλας Ἀθανάσιον τὸν ἀσηκρήτην καὶ Ἀρτάυασδον, τὸν δομέστικον 

αὐτοῦ, πρὸς τὸ κομίσαι δαπάνας διὰ σκαφῶν, εὗρε τούτους ὁ στόλος τῶν Κιβυραιωτῶν ἔξω 

τῆς Ἀβύδου, καὶ τούτους κατασχὼν πρὸς τὸν βασιλέα ἀνήγαγεν· καὶ τὸν μὲν σῖτον τοῖς ἰδίοις 

λαοῖς ἐδωρήσατο, Ἀθανάσιον δὲ καὶ Ἀρτάυασδον παραυτὰ ἐτύφλωσεν. μετὰ ταῦτα ἐδοκίμασεν 

Ἀρτάυασδος ἀνοῖξαι τὰς τοῦ χερσαίου τείχους πόρτας καὶ συμβαλεῖν πόλεμον μετὰ τοῦ 

Κωνσταντίνου. καὶ γενομένης συμβολῆς, ἐτράπησαν οἱ τοῦ Ἀρταυάσδου, καὶ πολλοὶ 

ἀπέθανον, ἐν οἷς καὶ ὁ Μονώτης· κατασκευάσας δὲ ὁ Ἀρτάυασδος διήρεις κακκαβοπυρφόρους 

ἀπέστειλεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα κατὰ τοῦ στόλου τῶν Κιβυραιωτῶν, ὧν ἀπελθόντων, 

ἐξῆλθον οἱ τῶν Κιβυραιωτῶν καὶ ἀπήλασαν αὐτούς. ἐγένετο δὲ λιμὸς ἰσχυρὰ ἐν τῇ πόλει, ὥστε 

πραθῆναι τὸν μόδιον τῆς κριθῆς νομισμάτων ιβʹ, τοῦ δὲ ὀσπρίου ιθʹ, τοῦ δὲ κέγχρου καὶ τοῦ 

λουπίνου νομισμάτων ηʹ, τὸ δὲ ἔλαιον εʹ λίτραι τοῦ νομίσματος, καὶ ὁ ξέστης τοῦ οἴνου 

σημισίου. τοῦ δὲ λαοῦ θνήσκοντος, ἠναγκάσθη Ἀρτάυασδος ἀπολύειν αὐτοὺς πρὸς τὸ 

ἐξέρχεσθαι τῆς πόλεως. ἐπιτηρῶν δὲ τὰ πρόσωπα τοὺς μὲν ἐκώλυεν. ὅθεν τινὲς ἐκώλυσαν τὰ 

ἑαυτῶν πρόσωπα καὶ γυναικείαν στολὴν περιεβάλοντο, οἱ δὲ μοναδικὸν σχῆμα καὶ τριχίνην 

στολήν· καὶ οὕτως ἠδύναντο λαθεῖν καὶ ἐξελθεῖν. Νικήτας δὲ ὁ μονοστράτηγος ἐπισωρεύσας 

τὸν ἴδιον λαόν, τὸν ἀπὸ Μοδρινῆς σκορπισθέντα, ἦλθεν ἕως Χρυσοπόλεως, καὶ ὑποστρέφοντος 

αὐτοῦ, περάσας ὁ βασιλεὺς κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ καταλαβὼν αὐτὸν ἐν Νικομηδείᾳ 

ἐχειρώσατο αὐτὸν σὺν τῷ ἀπὸ ἐπισκόπων κουράτορι Μαρκελλίνῳ, ὃν παραυτὰ ἀποτμηθῆναι 

ἐκέλευσεν. τὸν δὲ μονοστράτηγον πεδήσας διὰ τοῦ τείχους τῷ πατρὶ ἐπεδείκνυεν. τῇ δὲ βʹ τοῦ 

Νοεμβρίου μηνὸς ἄφνω παραταξάμενος τῇ δείλῃ διὰ τοῦ χερσαίου τείχους τὴν πόλιν 

παρέλαβεν. ὁ δὲ Ἀρτάυασδος ἅμα τῷ πατρικίῳ Βακταγγίῳ εἰς χελάνδιν εἰσελθὼν πρὸς τὸ 

παρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸ Ὀψίκιν, καὶ ἀπελθὼν εἰς τὸ κάστρον Πουζάνης ἑαυτὸν ἐνέκλεισεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 580-581. 

 
In the month of September, indiction 12, Constantine came to the area of Chalcedon 

and crossed to Thrace, while Sisinnios, strategos of the Thrakesians, had crossed by way of 
Abydos and laid siege to the land walls. Coming to the Charsian gate, Constantine 
proceeded as far as the Golden Gate showing himself to the populace and then withdrew 
and struck up camp at St Mamas. Those in the City began experiencing shortages of supplies: 
accordingly, Artabasdos dispatched the a secretis Athanasios and Artabasdos, his 
domesticus, to bring supplies by ship. The fleet of the Kibyraiots found these men beyond 
Abydos, arrested them and brought them to the emperor, who donated the grain to his own 
men and straight away blinded Athanasios and Artabasdos. After this, Artabasdos attempted 
to open the gates of the land walls and give battle to Constantine, but the men of Artabasdos 
were routed in the engagement and many were killed, including Monotes. Then Artabasdos 
constructed fire-bearing biremes and sent them to St Mamas against the fleet of the 
Kibyraiots, but when these had set out, the Kibyraiots sallied forth and chased them away. 
There was a severe famine in the City, so much so that a modius of barley sold for 12 
nomismata, a modius of pulse for 19, one of millet or lupins for 8, oil at 5 measures to a 
nomisma, and a pint of wine for a semissis. As the people were dying, Artabasdos was forced 
to let them leave the City, but he took note of their faces and some he prevented from 
leaving. For this reason some painted their faces and put on female dress, while others 
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donned monastic costume and garments of hair and in this guise they were able to escape 
detection and leave. Now Niketas, the monostrategos, gathered his army that had scattered 
at Modrine and came to Chrysopolis; and as he was turning back, the emperor crossed the 
straits and pursued him. He overtook him at Nicomedia and captured him together with the 
curator Marcellinus (an exbishop), whom he immediately ordered to be beheaded. The 
monostrategos, however, he chained and exhibited him to his father on the other side of the 
walls. On 2 November he suddenly drew up his forces in the evening and took the City 
through the land walls. Artabasdos, for his part, boarded a ship together with the patrician 
Baktangios and departed temporarily to Opsikion. He went off to the fort Pouzane and made 
himself secure. 

 

 

 

9. Śmierć Andrzeja Kalybity (ok. 760/761 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6253 (AD 760/761) 
Theophanis…, s. 432, w. 16-21. 

 

Τῷ δ’ αὐτῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ διώκτης Ἀνδρέαν, τὸν ἀοίδιμον μοναχόν, τὸν 

λεγόμενον Καλυβίτην, ἐν Βλαχέρναις διὰ μαστίγων ἐν τῷ ἱππικῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

ἀπέκτεινεν ἐλέγχοντα αὐτοῦ τὴν ἀσέβειαν καὶ Οὐάλεντα νέον καὶ Ἰουλιανὸν ἀποκαλοῦντα 

αὐτόν· ὃν καὶ ἐν τῷ ῥεύματι ῥιφῆναι προσέταξεν, εἰ μὴ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ τοῦτον ἁρπάσασαι ἐν 

τῷ ἐμπορίῳ τῶν Λευκαδίου ἔθαψαν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 598. 

 
In the same year Constantine the persecutor killed by scourging in the Hippodrome 

of St Mamas the illustrious monk Andrew, surnamed Kalybites, who practised at Blachernai, 
because the latter had reproved his impiety and called him a second Valens and a second 
Julian. The emperor ordered him to be thrown in the Bosporus, but his sisters snatched him 
away and buried him at the trading post of Leukadios. 

 

 

 

10. Lód nad Bosforem (764 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6255 (AD 762/763) 
Theophanis…, s. 434, w. 17-30, s. 435, w. 1-5. 

 

τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς δευτέρας ἰνδικτιῶνος τοῦ τοιούτου πάγους κατὰ θεοῦ 

κέλευσιν εἰς πλεῖστα καὶ διάφορα ὀροφανῆ τμήματα διαιρεθέντος, καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ 

Δαφνουσίαν καὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντων, οὕτω διὰ τοῦ Στενοῦ ἐπὶ τὴν πόλιν ἔφθασαν μέχρι 

τῆς Προποντίδος καὶ τῶν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν παραλίαν ἀκτὴν ἐπλήρωσαν, ὧν 

αὐτόπται καὶ ἡμεῖς γεγόναμεν ἐπιβάντες ἐπὶ ἑνὸς αὐτῶν σὺν καί τισιν ὁμήλιξι λʹ καὶ παίζοντες 

ἐπάνω αὐτοῦ. εἶχον δὲ καὶ ζῶα ἄγριά τε καὶ ἥμερα τεθνεῶτα. πᾶς δὲ ὁ βουλόμενος ἀπὸ 

Σοφιανῶν ἕως τῆς πόλεως, καὶ ἀπὸ Χρυσοπόλεως ἕως τοῦ ἁγίου Μάμαντος καὶ τῶν Γαλάτου 

ἀκωλύτως διὰ ξηρᾶς ἐβάδιζον. ἓν δὲ ἐξ αὐτῶν προσραγὲν τῇ τῆς Ἀκροπόλεως σκάλᾳ 

συνέτριψεν αὐτήν. ἕτερον δὲ παμμέγεθες τῷ τείχει προσραγὲν τοῦτο μεγάλως ἐδόνησεν, ὡς καὶ 



 157 

τοὺς ἔνδοθεν οἴκους συμμετασχεῖν τοῦ σάλου. εἰς τρία δὲ διαρραγὲν ἔζωσε τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν 

Μαγγάνων ἕως τοῦ Βοοσφόρου, οὗ τινος τὸ ὕψος ὑπερεῖχε τὰ τείχη· πάντες δὲ οἱ τῆς πόλεως   

ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες ἀδιαλείπτως τῇ θέᾳ τούτων προσεκαρτέρουν καὶ μετὰ 

θρήνων καὶ δακρύων οἴκοι ἀνέκαμπτον, ἀποροῦντες τί εἰπεῖν πρὸς τοῦτο. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
W lutym tej samej drugiej indykcji z rozkazu Boga lód ten rozpadł się na liczne, różnorodne  
i podobne do gór bryły, a siła wiatrów przesunęła je aż pod Dafnusia583 i Hieron584. W ten 
sposób przez Cieśninę dotarły do Miasta i wypełniły całe nadmorskie wybrzeże aż do 
Propontydy i wysp oraz Abydos. Sami je widzieliśmy – weszliśmy nawet na jedną z nich  
z trzydziestoma moimi rówieśnikami i bawiliśmy się tam.  Zawierały w sobie martwe 
zwierzęta, zarówno dzikie, jak i udomowione. Wszyscy więc, którzy chcieli, przechodzili 
swobodnie [po lodzie] jak po suchym lądzie z Sofianai585 do Miasta i z Chryzopola do 
[dzielnicy] świętego Mamasa i Galaty. Jeden z odłamków uderzył o nabrzeże akropolu  
i zniszczył je. Inny wielki [odłamek] wstrząsnął murem tak bardzo, że również w okolicznych 
domach odczuwano wstrząsy. Podzielony na trzy części odłamek otaczał Miasto od 
Mangany586 aż do Bosforu587, a jego wysokość przewyższała mury. Wszyscy w mieście – 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety i dzieci nieustanie spoglądali na to [zjawisko] i powracali do 
domów z zawodzeniem i łzami, nie wiedząc co mają o tym myśleć. 

 

 

 

Jerzy Mnich588, Zwięzła kronika, 34 – Konst.Kopron. 
Georgii monachi chronicon, t. 2, red. C. de Boor, Leipzig 1904, s. 758, w. 17 – s. 759, w. 15. 
 

τῷ δὲ Φευρουαρίῳ μηνὶ κατὰ θεοῦ κέλευσιν τοῦ τοιούτου πάγους εἰς πλεῖστα καὶ ὀροφανῆ 

τμήματα διαιρεθέντος, καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ Δαφνουσίαν καὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντων, 

οὕτω διὰ τοῦ Στενοῦ ἐπὶ τὴν πόλιν ἔφθασαν κἀκεῖθεν μέχρι τῶν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν 

παράλιον ἐπλήρωσαν ἔχοντα καὶ ζῶα διάφορα προσπεπηγμένα ἥμερά τε καὶ ἄγρια. διὸ πᾶς  

ὁ βουλόμενος ἀπὸ Σοφιανῶν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα καὶ εἰς τὴν πόλιν, ἀφ’ ἧς πάλιν εἰς 

Χρυσόπολιν, ὡς διὰ ξηρᾶς ἐβάδιζεν. ἐκ δὲ τῶν μεγάλων ἐκείνων τμημάτων δύο προσραγέντων, 

τὸ μὲν τῇ σκάλᾳ τῆς Χρυσοπόλεως, τὸ δὲ τῷ τείχει τῆς πόλεως, ἡ μὲν συνετρίβη, τὸ δὲ μεγάλως 

ἐκ τῶν θεμελίων ἐδονήθη μετὰ τῶν ἔνδοθεν πλησίον οἰκημάτων. ὅπερ οὖν τμῆμα διαιρεθὲν εἰς 

τρία καὶ ἀπὸ τῶν Μαγγάνων ἕως τοῦ Βοοσφορίου τὴν πόλιν διαζῶσαν ὑπερεῖχε πολὺ τῷ ὕψει 

τὰ τείχη. ταῦτα θεωροῦντες οἱ τῆς πόλεως καὶ διαποροῦντες ἐθρήνουν ἀπαρηγόρητα589. 

 
583 Również Apollonia i Thynias; ob. wyspa Kefken na Morzu Czarnym przy północnym brzegu Anatolii. Zob.  

Hirschfeld 1895, s. 115. 
584 Ob. Anadolukavağı (Anadolu Kavağı) na azjatyckim brzegu Bosforu. Był to punkt kontrolny przy ujściu Morza 

Czarnego, gdzie później funkcjonowała twierdza Yoros. Zob. Janin 1964, s. 485. 
585 Najprawdopodobniej ob. Çengelköy na azjatyckim brzegu Bosforu. Miejsce to zostało nazwane tak od pałacu 

ufundowanego tam przez Justyna II (565-578 r.) dla swej żony Zofii. Zob. Janin 1964, s. 489. 
586 Obszar na północno-wschodnim krańcu Konstantynopola, powyżej Kościoła Mądrości Bożej i poniżej 

akropolu, na wysokości ob. Demirkapı. Sama nazwa ta pochodzi od arsenału, który miał być zlokalizowany w tej 

okolicy. Zob. Janin 1964, s. 383-384. 
587 Prawdopodobnie chodzi tu bardziej o okolicę portu Bosforion, ob. Sirkeci. Zob. Janin 1964, s. 17. 
588 Zob. Jurewicz 2007, s. 122-124. 
589 Wersja z PG 110, s. 944-945: „(35) (166b) Τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ κατὰ Θεοῦ κέλευσιν τοῦ τοιούτου πάγους 

εἰς πλεῖστα ὀρεοφανῆ τμήματα διαιρεθέντος καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ (Δαφνουσίου καὶ) τοῦ Ἱεροῦ 

κατενεχθέντος, (οὕτω) διὰ τοῦ στενοῦ ἐπὶ τὴν πόλιν ἔφθασαν, κἀκεῖθεν μέχρι τῶν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν 
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Tłumaczenie 

 
W lutym z rozkazu Boga lód ten rozpadł się na liczne i podobne do gór bryły, a siła wiatrów 
przesunęła je aż pod Dafnusia i Hieron. W ten sposób dotarły przez Cieśninę do miasta,  
a stamtąd wypełniły całe wybrzeże aż do Propontydy i wysp oraz Abydos, zawierając w sobie 
różne zamarznięte zwierzęta, zarówno udomowione, jak i dzikie. Tak oto każdy, kto chciał, 
przechodził [po lodzie] jak po suchym lądzie z Sofianai do [dzielnicy] świętego Mamasa i do 
Miasta, z którego znowu [można było przejść] do Chryzopola. Z tamtych wielkich brył 
wyłamały się dwa kawałki – jeden [uderzył] o nabrzeże Chryzopola, a drugi o mur Miasta, 
który został uszkodzony. Poważnie ucierpiała jego konstrukcja razem ze stojącymi tam  
w pobliżu domami. Ten właśnie odłamek rozpadł się na trzy części i otaczał Miasto od 
Mangany aż do Bosforionu, a swoją wielkością znacznie przewyższał mur. Widząc tę 
beznadziejną sytuację, mieszkańcy zawodzili w niepewności [swojego losu]. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta590, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 122.11 
Symeonis magistri et logothetae chronicon, red. S. Wahlgren, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 44/1], Berlin 

2006, s. 191, w. 121 – s. 192, w. 132. 

 

τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ προνοίᾳ Θεοῦ τοῦ τοιούτου πελάγους εἰς πλεῖστα καὶ ὀροφανῆ 

τμήματα διαιρεθέντος καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντων οὕτως διὰ τοῦ Στενοῦ 

ἐπὶ τὴν πόλιν ἔφθασαν κἀκεῖθεν μέχρι τῶν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν παράλιον ἐπλήρωσαν 

ἔχοντα καὶ ζῷα διάφορα προσπεπηγμένα. διὸ πᾶς ὁ βουλόμενος ἀπὸ Σοφιανῶν εἰς τὸν ἅγιον 

Μάμαντα καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ πάλιν εἰς Χρυσόπολιν ὡς διὰ ξηρᾶς διεπέρων βαδίζοντες. ἐκ δὲ 

τῶν μεγάλων ἐκείνων τμημάτων ἓν τῷ τείχει τῆς πόλεως προσραγὲν ἐκ τῶν θεμελίων ἐδόνησε 

σὺν τῶν ἔνδοθεν πλησίων οἰκημάτων· ὅπερ διαιρεθὲν εἰς τρία ἀπὸ τῶν Μαγγάνων ἕως τοῦ 

Βοοσφορίου τὴν πόλιν περικυκλῶσαν ὑπερεῖχε πολὺ τῷ ὕψει τὰ τείχη, καὶ ταῦτα θεωροῦντες 

οἱ τῆς πόλεως ἐθρήνουν ἀπαρηγόρητα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
παράλιον γῆν ἐπλήρωσαν, ἔχοντα καὶ ζῶα διάφορα προσπεπηγμένα, ἥμερά τε καὶ ἄγρια. (Διὸ) πᾶς ὁ βουλόμενος 

ἀπὸ Σοφιανῶν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς Χρυσόπολιν ὡς διὰ ξηρᾶς ἐβάδιζεν. Ἐκ τῶν 

μεγάλων τμημάτων ἐκείνων δύο προσραγέντα, τὸ μὲν τῇ σκάλῃ τῆς Χρυσοπόλεως, τὸ δὲ τῷ τείχει (τῆς πόλεως) 

προσραγὲν, ἐκ τῶν θεμελίων συνέσεισε καὶ συνεδόνησε μετὰ τῶν ἔνδοθεν πλησίον οἰκημάτων· ἅπερ οὖν τμήματα 

διαιρεθέντα εἰς τρία, ἀπὸ τῶν Μαγγάνων ἕως τοῦ Βοὸςφόρου τὴν πόλιν διαζώσαντα, ὑπερεῖχε πολὺ τῷ τείχει τὸ 

ὕψος. (Καὶ ταῦτα θεωροῦντες οἱ τῆς πόλεως καὶ διαποροῦντες ἐθρήνουν ἀπαρηγόρητα.)” [Tłum. ZK:  

„W lutym z rozkazu Boga tamten lód rozpadł się na wielkie jak góra bryły, a siła wiatru przesunęła je aż do 

(Dafnusia i) Hieron. (W ten sposób) dotarły przez cieśninę do miasta, a stamtąd wypełniły całą ziemię wybrzeża 

aż do Propontydy i wysp oraz Abydos, zawierając w sobie różne zamarznięte zwierzęta, zarówno udomowione, 

jak i dzikie. (Tak oto) każdy, kto chciał, przechodził [po lodzie] jak po suchym lądzie z Sofianai do św. Mamasa, 

do miasta i do Chrysopolis. Z tamtych wielkich brył wyłamały się dwa kawałki – jeden uderzył o schody 

Chrysopolis, a drugi o mur (miasta). Wstrząsnęło to i zachwiało konstrukcją muru razem ze stojącymi tam  

w pobliżu domami. Te właśnie bryły rozpadły się na trzy części, otaczając miasto od Mangany aż do Bosforu,  

a jego wielkość znacznie przewyższała mur. (Widząc tę beznadziejną sytuację, mieszkańcy zawodzili  

w niepewności [swojego losu].)”] 
590 Zob. Jurewicz 2007, s. 165-166. Zob. też Treadgold 2013, s. 203-217; Neville 2018, s. 118-123. 



 159 

 
W lutym boska opatrzność rozdzieliła to [zamarznięte] morze na liczne i podobne do gór 
bryły, a siła wiatrów przesunęła je aż pod Hieron. W taki sposób dotarły przez Cieśninę do 
Miasta, a stamtąd wypełniły całe wybrzeże aż do Propontydy i wysp oraz Abydos, zawierając 
w sobie także różne [zamarznięte] zwierzęta. Tak oto każdy, kto chciał, mógł pieszo 
przedostać się [po lodzie] jak po suchym lądzie z Sofianai do [dzielnicy] świętego Mamasa  
i do Miasta, i znowu do Chryzopola. Jedna z tych wielkich brył uderzyła o mur Miasta, co 
wstrząsnęło jego konstrukcją razem ze stojącymi w pobliżu domami. Ten właśnie [odłamek] 
rozpadł się na trzy części i otoczył Miasto od Mangany aż do Bosforionu, a swoją wielkością 
znacznie przewyższał mur. Mieszkańcy zawodzili, widząc tę beznadziejną sytuację. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos)591, Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni qui fertur Chronographia, red. T.L.F. Tafel, Monachii 1859, s. 129. 

 

Τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ προνοίᾳ θεοῦ τούτου πάγους εἰς πλεῖστα καὶ ὀροφανῆ τμήματα 

διαιρεθέντος, καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντος, οὕτως διὰ τοῦ Στενοῦ ἐπὶ τὴν 

πόλιν ἔφθασαν, κἀκεῖθεν μέχρι τὼν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν παραλίαν ἐπλήρωσαν, 

ἔχοντα καὶ ζῷα διάφορα προσπεπηγμένα· διὸ πᾶς ὁ βουλόμενος ἀπὸ Σοφιανῶν εἰς τὸν ἅγιον 

Μάμαντα καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ πάλιν εἰς Χρυσόπολιν ὡς διὰ ξηρᾶς διεπέρων βαδίζοντες. Ἓν 

δὲ τῶν μεγάλων ἐκείνων τμημάτων ἐν τῷ τείχει τῆς πόλεως προσραγὲν ἐκ τῶν θεμελίων 

ἐδόνησε σὺν τῶν ἔνδοθεν πλησίον οἰκημάτων. Ὅπερ διαιρεθὲν εἰς τρία ἀπὸ τῶν Μαγγάνων 

ἕως τοῦ Βοοσφορίου τὴν πόλιν περικυκλῶσαν, ὑπερεῖχε πολὺ τῷ ὕψει τὰ τείχη. Καὶ ταῦτα 

θεωροῦντες οἱ τῆς πόλεως ἐθρήνουν ἀπαρηγόρητα. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 122.11) 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk)592, Kronika powszechna  
Λέοντος Γραμματικού, Χρονογραφία, (w:) Leonis Grammatici chronographia; accedit Eustathii De capta 

Thessalonica liber, red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 34], Bonn 1842, s. 187, w. 4-17. 

 

τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ προνοίᾳ θεοῦ τὰ τοιαῦτα πελάγη εἰς πλεῖστα καὶ ὀροφανῆ τμήματα 

διαιρεθέντα, καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντα, οὕτως διὰ τοῦ στενοῦ ἐπὶ τὴν 

πόλιν ἔφθασαν κἀκεῖθε μέχρι τὼν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν παράλιον ἐπλήρωσαν, ἔχοντα 

καὶ ζῶα διάφορα προσπεπηγμένα· διὸ πᾶς ὁ βουλόμενος ἀπὸ Σοφιανῶν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα 

καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ πάλιν εἰς Χρυσόπολιν ὡς διὰ ξηρᾶς διεπέρων βαδίζοντες. ἐκ δὲ τῶν 

μεγάλων ἐκείνων τμημάτων ἐν τῷ τείχει τῆς πόλεως προσραγὲν ἐκ τῶν θεμελίων τοῦτο ἐδόνησε 

σὺν τοῖς ἔνδοθε πλησίον οἰκήμασιν· ὅπερ διαιρεθὲν εἰς τρία ἀπὸ τῶν Μαγγάνων ἕως τοῦ 

Βοσπορίου, καὶ τὴν πόλιν περικυκλώσαν, ὑπερεῖχε πολὺ τῷ ὕψει τῶν τειχῶν. καὶ ταῦτα 

θεωροῦντες οἱ τῆς πόλεως ἐθρήνουν ἀπαρηγόρητα. 

 

 

 

 
591 Zob. Jurewicz 2007, s. 164-166. 
592 Zob. Jurewicz 2007, s. 163-166. Zob. Cichocka 2002d, s. 308. 
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Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 122.11) 

 

 

 

Jerzy Kedrenos593, (Zwięzła) kronika powszechna, 486.1 
Georgii Cedreni Historiarum Compendium, t. 2, red. L. Tartaglia, [Bolletino dei Classici, Supplementum 30], 

Roma 2016, s. 765, w. 9 – s. 766, w. 21. 
 

τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ τοῦ τοιούτου πάγους κατὰ κέλευσιν θεοῦ εἰς πλεῖστα ὀρεοφανῆ 

τμήματα διαιρεθέντος καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βίᾳ ἐπὶ τὸ Ἱερὸν κατενεχθέντος, διὰ τοῦ Στενοῦ ἐπὶ 

τὴν Πόλιν ἔφθασαν, καὶ μέχρι τῆς Προποντίδος καὶ τῶν νήσων καὶ Ἀβύδου πᾶσαν τὴν 

παραλίαν ἐπλήρωσαν, ἐν οἷς ὑπῆρχε καὶ ζῷα ἄγριά τε καὶ ἥμερα τεθνεῶτα. πᾶς δὲ ὁ βουλόμενος 

ἀπὸ Σοφιανῶν ἕως τῆς Πόλεως καὶ ἀπὸ Χρυσοπόλεως ἕως τοῦ ἁγίου Μάμαντος καὶ τῶν 

Γαλάτων ἀκωλύτως ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδιζεν. ἓν δὲ ἐξ αὐτῶν προσράξαν τῇ τῆς ἀκροπόλεως 

σκάλᾳ συνέτριψεν αὐτήν. ἕτερον δὲ τῷ τείχει προσραγὲν τοῦτο μεγάλως ἐδόνησεν, ὡς καὶ τοὺς 

ἔνδοθεν οἰκοῦντας συμμετασχεῖν τοῦ σάλου· εἰς τρία δὲ ῥαγὲν ἔζωσε τὴν Πόλιν ἀπὸ τῶν 

Μαγγάνων ἕως τοῦ Βοσφορίου, οὗτινὸς τὸ ὕψος ὑπερεῖχε τῆς Πόλεως. 

 

 

Tłumaczenie 

 
W miesiącu lutym lód ten z rozkazu Boga rozpadł się na liczne, podobne do gór odłamki,  
a siła wiatrów przesunęła je aż pod Hieron. [W ten sposób] przez Cieśninę dotarły do Miasta  
i wypełniły całe wybrzeże aż do Propontydy i wysp oraz Abydos. Znajdowały się w nich 
również martwe zwierzęta, zarówno dzikie, jak i udomowione. Wszyscy więc, którzy chcieli, 
przechodzili swobodnie [po lodzie] jak po suchym lądzie z Sofianai do Miasta i z Chryzopola 
do [dzielnicy] świętego Mamasa i Galaty. Jeden zaś z tych [odłamków] uderzywszy  
o nabrzeże akropolu zmiażdżył je. Inny znowu wielki [odłamek] uderzywszy o mur wstrząsnął 
nim [tak bardzo], że i ci mieszkający wewnątrz odczuli drżenie. Rozbity zaś na trzy części 
[odłamek] otoczył Miasto od Mangany do Bosforionu, a jego wysokość przewyższała Miasto. 

 

 

 

11. Śmierć św. Andrzeja ‘en Krisei’ (ok. 766/767 r.) 

 

Passio Andrzeja ‘in Krisei’594 [BHG 111], 6 
Martyrium Sancti Et Gloriosi Confessoris Et Thaumaturgi Andreæ, qui Passus Est Sub Imperatore Constantino 

Copronymo, (w:) Acta Sanctorum Octobris, t. 8, red. J. Van Hecke, B. Bossue, V. De Buck, A. Tinnebroek, 

Bruxellis 1853, s. 137 C – 138 D. 

 

ὧν εἷς σήμερον πέλει καὶ ὁ ἐμὸς Ἀνδρέας, τῷ μαρτυρικῷ διαδήματι περικείμενος, καὶ 

τοῖς τῆς ἀθλήσεως αἵμασι λελαμπρυσμένος, φανότατος ταῖς τῆς χάριτος ἀκτῖσι τοῖς πᾶσι 

πεφανέρωται. τούτων γὰρ οὕτως, ὥσπερ ἔφην, παρὰ τοῦ χριστοκατηγόρου καὶ ἀσεβεστάτου 

βασιλέως τελουμένων Κωνσταντίνου· ἐπειδή περ ἡ φήμη τούτων παντί τε καὶ πανταχοῦ 

διέδραμε, καὶ ἐν ταῖς τῶν πάντων ἀκοαῖς ἐνηχήθη, γνωστὸν ἐγένετο καὶ τῷ μακαρίῳ τούτῳ 

Ἀνδρέᾳ περὶ τοῦ βασιλέως· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος διάγων καὶ ζῶν κατὰ θεὸν εὐσεβῶς ἐν τῷ 

ἐπιλεγομένῳ τῆς Κρήτης Κάστρῳ. θελχθεὶς δὲ τῷ πόθῳ τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὴ φέρων τὴν 

πήρωσιν τοῦ παναγίου πνεύματος, μετανάστης τῶν ἐκεῖσε γίνεται, καὶ ἐν τάχει τῷ μαρτυρικῷ 

 
593 Zob. Jurewicz 2007, s. 168. 
594 Zob. Kazhdan, Talbot 1998, s. 19. O kościele poświęconemu temu męczennikowi (ob. meczet Koca Mustafa 

Paşa), zob. Janin 1969, s. 28-31. 
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φίλτρῳ ἡδόμενος, τὴν Βύζαν καταλαμβάνει, θεοῦ φόβον ἐν τῇ ψυχῇ ἐνστερνισάμενος, καὶ τῇ 

αὐτοῦ ἐλπίδι ἐπιστηριζόμενος. μαθὼν δὲ τὸν φιλοκοπρόψυχον καὶ μισόχριστον βασιλέα ἐν τοῖς 

πέραν βασιλείοις τοῦ πανευφήμου μάρτυρος Μάμαντος ἐνδιατρίβειν, δρομαίως595 ἐκεῖσε 

παρεγένετο. κατέλαβε δὲ τοῦτον τὸν ἀνήμερον ἄνακτα ἐξέτασιν ποιοῦντα τῶν ὀρθοδόξων τοῦ 

Χριστοῦ φίλων καὶ βαρέα κατὰ τούτων καὶ φονικὰ ἀπειλοῦντα. ὁρῶν δὲ ὁ θεσπέσιος οὗτος 

Ἀνδρέας τοὺς μὲν βουνεύροις τὰς σάρκας καταξεομένους, καὶ ἀφειδῶς τοῦ ζῆν στερουμένους, 

ἄλλους δὲ πυρὶ καταφλεγομένους, ἑτέρους δὲ τῇ ἀφαιρέσει τῶν ὀφθαλμῶν ἐγκαρτεροῦντας, 

ἄλλους δὲ τῆς γλώσσης καὶ τῶν χειρῶν ἐκτομῆς τοὺς πόνους γενναίως ὑπομένοντας, τὸ τῆς 

καρδίας ὄμμα πρὸς τὸν ἐφορῶντα τὰ πάντα κύριον ἀδιστάκτῳ πίστει πετάσας, τοιάσδε πρὸς 

αὐτὸν ἠφίει φωνάς· «ὦ κύριε σῶσον δή, ὦ κύριε εὐόδωσον δή. σὸν ἔργον τοῦτο, φιλάνθρωπε, 

καὶ τοῦ σοῦ ἐλέους ἐφόδιον, τὸ τὴν ἐμὴν προαίρεσιν εἰς τέλος ἀγαγεῖν, καὶ ἀκαταγώνιστόν με 

τοῖς ἐχθροῖς ἀναδεῖξαι. ἐνδυνάμωσόν με, υἱὲ καὶ λόγε τοῦ θεοῦ, καὶ δὸς ἰσχὺν τελείως τὸν ὑπὲρ 

τῆς ἀληθείας ἀγῶνα ἀνύσαι, ἵνα νικήσας τὰς ἐπινοίας τοῦ δράκοντος, δέξωμαι παρὰ σοῦ τὸν 

ἀμαράντινον στέφανον ἐκ τῆς παντοκρατορικῆς δεξιᾶς σου. μὴ οὖν ἐάσῃς με, δέσποτα, 

ἀρνήσασθαι τὴν θείαν καὶ ἀνθρωπόμορφον καὶ σεβασμίαν εἰκόνα τοῦ ἁγίου σου χαρακτῆρος, 

ἣν ἐφόρεσας δι᾿ ἐμέ, καὶ δι᾿ ἧς τὴν σωτηρίαν μοι ἐπραγματεύσω, ὅλος γεγονὼς ὡς ἐγώ, ἵνα 

γένωμαι κἀγὼ ὡς σύ, πλὴν δεσποτείας. ὅτι σὲ ὑμνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ σοῦ 

ἐστίν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.» 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Spośród tych [męczenników] do dziś wspominany jest mój Andrzej, ozdobiony koroną 

męczeństwa i obdarzony krwią [sprawiedliwego] boju, który dzięki blaskowi [Bożej] łaski jawił 
się wszystkim jako najjaśniejszy. Gdy bowiem owi ludzie596, jak już powiedziałem, za sprawą 
zdradzieckiego597 i bezbożnego cesarza Konstantyna598 ginęli w ten [męczeński] sposób, 
sława ich docierała wszędzie i do każdego, i rozbrzmiewała w uszach wszystkich ludzi. Wtedy 
o cesarzu dowiedział się również błogosławiony Andrzej. Sam był posłuszny Bogu i prowadził 
pobożne życie we wspomnianym już Kastron na Krecie599. Opanowany miłością Chrystusa, 
nie nosząc [w sobie] przewin Ducha Świętego, wyruszył stamtąd na wędrówkę i szybko dotarł 
do Bizancjum600, ciesząc się perspektywą601 męczeństwa. Jego duszę wypełniała bojaźń Boża,  
a on sam umocniony był wiarą w Niego. Dowiedział się, że miłujący zło602, wrogi Chrystusowi 
cesarz przebywa w pałacach przesławnego męczennika Mamasa po drugiej stronie (péran), 
czym prędzej więc się tam zjawił. Napotkał dzikiego władcę, gdy ten prowadził okrutne  
i mordercze przesłuchania ortodoksyjnych przyjaciół Chrystusa. Święty Andrzej zobaczył ciała 
[wiernych] umęczonych rzemieniami i całkowicie pozbawionych życia; jedni byli nadpaleni 
ogniem, inni znowu byli trzymani przy życiu, choć pozbawiono ich oczu, kolejnym odcięto 
języki lub ręce – [wszyscy jednak] godnie znosili cierpienia. Oczy jego serca603 z nieugiętą 
wiarą otworzyły się ku czuwającemu nad wszystkim Panu, [po czym] wypowiedział do Niego 

 
595 Wydanie podaje tutaj słowο: δρομέως. 
596 Tj. ikonodulowie. 
597 Org. „χριστοκατηγόρου”, co dosł. należało by przełożyć jako „oskarżającego/zdradzającego Chrystusa”. 
598 Tj. Konstantyna V, panującego w latach 741-775. Zob. Salamon 2002j, s. 273-274. 
599 Być może ob. Heraklion, które w czasach bizantyńskich znane było jako Μεγάλο Κάστρο. AASS, Oct., t. 8, s. 

132, wskazuje w tym miejscu na miejscowość „Castel-priotisa” niedaleko obecnego Heraklionu.  
600 Org. „Βύζαν” (tj. miasto Byzasa). 
601 Dosł. „urokiem”. 
602 Org. „φιλοκοπρόψυχον”, co dosł. należałoby tłumaczyć jako „miłujący [mieć] gównianą duszę”. Zapewne 

określenie to zostało zainspirowane późniejszym przydomkiem Konstantyna V – κοπρώνυμος (κόπρος – łajno; 

ὄνομα – imię). 
603 Por. Ef 1,18. 
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takie słowa: „Panie, wybaw! Panie, sprzyjaj! Miłosierny, [niechaj] Twoje to [będzie] dzieło  
i zasługa Twej litości. Doprowadź mój zamiar do końca i pokaż mnie wrogom jako 
niezwyciężonego. Wzmocnij mnie, Synu i Słowo Boże, i daj mi siłę, by ostatecznie 
doprowadzić do końca tę walkę o prawdę; abym przezwyciężył knowania smoka i otrzymał  
z Twej wszechmocnej prawicy niewiędnący wieniec [chwały]604. Nie pozwól mi Panie, wyrzec 
się [Twej] boskiej, podobnej do człowieka, czcigodnej podobizny; Twego świętego obrazu, 
który nosisz przede mną i za pomocą którego prowadzisz mnie do Zbawienia. Stałeś się  
w pełni taki jak ja, abym i ja stał się taki jak Ty, pełen władzy. Niechaj chwalą Cię wszystkie 
siły nieba i Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen”. 

 

 

 

14 
Martyrium Sancti Et Gloriosi…, s. 141 A-B. 
 

ὡς δὲ ἡ ῥοδοδάκτυλος καὶ διαυγὴς ἡμέρα τοῦ ὄρθρου ἀνέτειλε, προκαθίσας ἐπὶ τοῦ 

πέραν παλατίου ὁ ἄνομος βασιλεὺς καὶ παντὸς δόλου μεμεστωμένος ὡς θὴρ ἀτιθάσσευτος τῷ 

θυμῷ ἐσφάδαζε καὶ τάχει τὸν ἅγιον τῷ τούτου βήματι παραστῆναι διεκελεύετο. οἱ δὲ συνεργοὶ 

τοῦ φόνου καὶ κακεντρεχεῖς ὑπουργοί τάχει τὸν ἅγιον τῆς φρουρᾶς ἐκβαλόντες τῷ τοῦ 

βασιλέως βήματι παρέστησαν· ὡς δὲ ἑώρα αὐτὸν ὁ ἄνομος ἄναξ μηδ᾿ ὅλως ὑποκλινόμενον ταῖς 

αὐτοῦ θωπείαις, μηδὲ συγκαταβαίνοντα τοῖς τούτου ψυχοβλαβέσι λόγοις, ἐκέλευσε τοῖς 

παρεστῶσι, τοὺς χιτῶνας τούτου ἐπάραντας, βουνεύροις αὐτὸν πάλιν ἀφειδῶς τύπτεσθαι. ὡς 

δὲ ἑώρα τούτου ὁ παράνομος μίαν πληγὴν ὅλον τὸ σῶμα γινόμενον, καὶ μικροῦ δεῖν ἡμιθανῆ 

ὄντα, ἐκέλευσε χαμαὶ τοῦτον ἐπὶ κεφαλῆς σύρεσθαι, λαοῦ ἀπείρου θεωροῦντος. εἶτα καὶ ἕως 

τούτου τοῦ βασιλέως ἐλθόντα, τῇ Κωνσταντινουπόλει τοῦτον ἐκέλευσε παραπεμφθῆναι· 

κἀκεῖθεν ὡσαύτως{605} τῇ γῇ προσηλωμένον ἐν ταῖς πλατείαις πάσαις καὶ λεωφόροις ἀνηλεῶς 

σπαρτίοις δεδεμένον σύρεσθαι. τούτου δὲ ἐν τοῖς πετρώδεσι καὶ τραχέσι τόποις, ῥύμαις τε καὶ 

λεωφόροις, ἀπανθρώπως συρομένου, καὶ τὴν γῆν τοῖς αἵμασι καταρδεύοντος, εἰς τὸν τόπον τοῦ 

λεγομένου Βοὸς ἔφθασε. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Gdy o brzasku wstawał różanopalcy, jasny dzień, bezbożny cesarz zasiadł w pałacu po 

drugiej stronie (péran). Rozdrażniony w sercu, przepełniony wszelkim podstępem niczym 
nieposkromione zwierzę, rozkazał, aby szybko przyprowadzono świętego do jego tronu606. 
Wspólnicy zbrodni i słudzy zła błyskawicznie wyciągnęli Andrzeja z więzienia i postawili go 
przed tronem cesarza. Gdy bezbożny władca zobaczył, że ten wcale mu się nie kłania czyniąc 
mu pochlebstwa, ani nie poniża się złorzecząc mu607, rozkazał stojącym obok [sługom], żeby 
zdjęli z niego szaty i ponownie, bezlitośnie obili go rzemieniami. Gdy nikczemnik zobaczył, że 
jedno uderzenie wystarczy, by wyczerpać całe [jego] ciało i zostawić go półżywym, rozkazał 
ciągnąć go głową po ziemi, by oglądali to niezliczeni ludzie. Wreszcie doprowadzili go do 
cesarza, a ten rozkazał odesłać go do Konstantynopola, by tam w ten sam sposób spętanego 
i obwiązanego sznurami bezlitośnie przeciągnąć po wszystkich ulicach i głównych traktach. 
Ciągnąc go nieludzko po kamienistych i wyboistych miejscach, po małych uliczkach  

 
604 Por. 1 P 5,4. 
605 {Wydanie podaje tutaj słowa: ὡς αὕτως.} 
606 Org. „βήματι”, co dosł. oznacza „stopień/siedzenie/wzniesienie/trybuna”. 
607 Org. „ψυχοβλαβέσι λόγοις”, co dosł. należałoby oddać jako „słowa niszczące duszę”. 
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i wielkich traktach, podczas gdy jego krew zalewała ziemię, doprowadzili go do miejsca 
zwanego [Forum] Bovis608. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae)609, 19 X, 7 
Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e Codice Sirmondiano Nunc Berolinensi, red. H. Delehaye, Brussels 

1902, s. 151, w. 3 – 152, w. 11. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει. Ὃς ἦν τῆς 

τῶν Κρητῶν νήσου, ἐκ παιδὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἐξασκήσας καὶ τὸν μονήρη βίον μετερχόμενος. 

Ἐν δὲ τοῖς τῶν εἰκονομάχων χρόνοις καταλαβὼν τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ πέραν ἐν τοῖς τοῦ 

μεγαλομάρτυρος Μάμαντος παλατίοις εὑρὼν τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν Κοπρώνυμον 

ἐξέτασιν ποιούμενον ὀρθοδόξων ἀσκητῶν καὶ μέγα στενάξας φησὶ πρὸς αὐτόν· «Ἆρα 

χριστιανὸς εἶ, βασιλεῦ;» Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ ἀνάρπαστος γίνεται καὶ βουνεύροις τύπτεται· καὶ 

λίθοις τὸ στόμα θραύεται· καὶ φρουρᾷ δυσωδεστάτῃ ἐγκλείεται· καὶ αὖθις παρὰ τοῦ ὑπάρχου 

τῆς πόλεως τύπτεται βουνεύροις καὶ σχοινίοις δεθεὶς εἰς τὴν λεωφόρον σύρεται. Κατὰ δὲ τὴν 

τοῦ Βοὸς ἀγορὰν ἀξίνῃ μακελλικῇ τὸν δεξιὸν πόδα κοπεὶς τῷ Θεῷ τὴν ψυχὴν παρατίθεται· τὸ 

δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον εἰς τὸν τῶν κακούργων ἀπορρίπτεται τόπον, ᾧ Κρίσις τὸ ὄνομα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[19 X]  Tego samego dnia [obchodzona jest] uroczystość [ku czci] świętego-
męczennika świętego Andrzeja in Krisei. Pochodził z wyspy Krety, od dziecka ćwicząc się we 
wszelkiej cnocie i prowadząc życie samotnika. W czasach ikonoklazmu przybył do 
Konstantynopola, [gdzie] znalazłszy – po drugiej stronie (péran), w pałacach wielkiego-
męczennika Mamasa – cesarza Konstantyna Kopronima przeprowadzającego przesłuchania 
ortodoksyjnych ascetów, rzekł do niego głośno lamentując: „Cesarzu, czy jesteś 
chrześcijaninem?”. Natychmiast po tych słowach został pochwycony i obity rzemieniami; 
kamieniami połamano mu szczękę i zamknięto w cuchnącym więzieniu; następnie został 
ponownie obity rzemieniami przez eparchę (hýparchos) Miasta, obwiązany sznurami  
i przeciągnięty po głównej drodze [w Mieście]. Na Forum Bovis rzeźniczym toporem odcięto 
mu prawą stopę, po czym oddał ducha Bogu. Jego czcigodne szczątki porzucono na miejscu 
zbrodniarzy o nazwie Krisis610. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (20 X) 
Synaxarium…, s. 152, w. 43 – s. 153, w. 50. 

 

Cb : […] Τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Στεφάνου, Παύλου, Πέτρου καὶ Ἀνδρέου τοῦ ἐπὶ 

Κοπρωνύμου μαρτυρήσαντος. Οὗτος ἦν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Καβαλλίνου ἐν ἀσκήσει διάγων 

ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ. Ἀκούων δὲ τοῦ τυράννου τιμωροῦντος τοὺς ὀρθοδόξους, ἀνέπλευσε πρὸς 

 
608 Zlokalizowane na ‘Mese’ pomiędzy Amastrianon i Kserolofos, na terenach ob. Aksaray. Zob. Janin 1964,  

s. 69-71. 
609 Zob. Taft, Patterson Ševčenko 1991, s. 1991. 
610 Dosł. „sąd”. Było to najprawdopodobniej miejsce, gdzie chowano kryminalistów, zlokalizowane pomiędzy 

murami Konstantyna a murami Teodozjusza, w okolicy ob. Koca Mustafa Paşa Camii. Miejsce to może być 

również tożsame z obszarami zwanymi τὰ Πελάγιου. Zob. Janin 1964, s. 375, 405. 
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Κωνσταντινούπολιν ἐλέγξαι αὐτὸν καὶ εὑρὼν αὐτὸν πέραν ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος παλατίῳ 

τιμωροῦντα τοὺς μὴ ἀρνουμένους τὰς ἁγίας εἰκόνας, ἔγγιστα γενόμενος ἔφη· «Ἀρα χριστιανὸς 

εἰ, βασιλεῦ;» Ὁ δὲ μετ᾽ὀργῆς πρὸς αὐτὸν στραφεὶς ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ἄγεσθαι. Οἱ δὲ τῶν 

τριχῶν σύροντες, ἄλλοι τὸν χιτῶνα ῥηγνύντες καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν τύπτοντες, ἔσυρον τὸν ἅγιον. 

Καὶ φησὶ πρὸς αὐτόν· «Οὕτως ἐδιδάχθης ἀτιμάζειν βασιλέα;» Ὁ δὲ· «Οὐδεὶς ἁμαρτάνει 

βασιλέα ἐλέγχων παρανομοῦντα·» Ὁ δὲ· «Ἡμεῖς μᾶλλον τοὺς παρανομοῦντας κολάζομεν τοὺς 

ὡς θεοῖς προσερχομένους καὶ λατρεύοντας ταῖς εἰκόσιν.» Ὁ δὲ· «Ἀγνοεῖς, βασιλεῦ, τί μὲν τὸ 

σχετικῶς προσκυνεῖν, τί δὲ τὸ λατρευτικῶς;» Ὁ δὲ τείνεσθαι εἰς μάστιγας τοῦτον  ἐκέλευσε, 

βουνεύροις κατὰ νώτου καὶ τοῦ στήθους φραγγελῶν· εἶτα λίθοις τὸ σῶμα προσέταξε 

τύπτεσθαι· καὶ οὕτως ἐν βορβορώδει φυλακῇ ἀποκλείεται. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐκβαλὼν οὐκ 

ἔπεισεν ἀρνήσασθαι τὰς ἁγίας εἰκόνας· τύψας πάλιν κατὰ κεφαλῆς, σύρεσθαι τοῦτον, τῶν 

ποδῶν τοὺς σχοίνους ἐξάψαντας, ἐν τῇ Κωνσταντινούπολει θεατρίζεσθαι προστάττει. Οἱ δὲ 

τάχιστα περαιωθέντες καὶ τὸν ἅγιον σύροντες, ἔβαπτον τὴν γῆν τοῖς αἵμασιν. Ὡς δὲ εἰς τὴν τοῦ 

Βοὸς ἀγορὰν πεφθάκασιν, ἰδὼν αὐτὸν ἁλιεύς τις ἄρτι τούς ἰχθύας ἀποφορτισάμενος, ἠρώτα 

τὴν αἰτίαν τῆς βασάνου καὶ μαθὼν ἀξίνην μακελλικὴν ὁ ἄθλιος ἁρπάσας, χαριζόμενος τοῖς τοὺ 

διαβόλου ὑπηρέταις, δρομαῖος ἔρχεται καὶ τὸν δεξιὸν πόδα τοῦ ἁγίου ἔκοψε· καὶ παραυτὰ τὴν 

μακαρίαν αὐτοῦ καὶ ἁγίαν ψυχὴν παρέθετο τῷ Κυρίῳ. Οἱ οὖν σύροντες νεκρὸν ἰδόντες ὥς τι 

θνησιμαῖον ἐν κοπρώδει χωρίω ἀπέρριψαν. Νυκτὸς δὲ καταλαβούσης, τινὲς τῶν ὀρθοδόξων 

ἄραντες ἔθαψαν ἐν τόπῳ λεγομένῳ τῆς Κρίσεως [(Oct.197)]. […].611 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[20 X] [Uroczystość ku czci] Nowych świętych męczenników – Stefana, Pawła, Piotra  
i Andrzeja, który poniósł męczeńską śmierć za panowania [Konstantyna] Kopronima. 
Pochodził z wyspy Krety, żyjąc [tam] w ascezie za panowania Konstantyna Kaballina. 
Usłyszawszy, że [ów] tyran prześladuje ortodoksów, popłynął do Konstantynopola, aby go 
potępić. Znalazł go po drugiej stronie (péran) w pałacu świętego Mamasa, gdy właśnie karał 
tych co niewyrzekali się [kultu] świętych ikon. Podszedłszy [do niego] jak najbliżej rzekł: 
„Cesarzu, czy jesteś chrześcijaninem?”. On zaś odwróciwszy się ze złością w jego stronę, 
rozkazał przyprowadzić go do siebie. Wlekli więc świętego, jedni ciągnąc go za włosy, inni 
rozrywając jego szatę i bijąc go po plecach. Po czym [władca] rzekł do niego: „Nauczono cię 
tak znieważać cesarza?”. On zaś [odpowiedział]: „Nie błądzi nikt, kto potępia cesarza-

 
611 Nieco inną wersja została przedstawiona w AASS, Oct., t. 8, s. 125 E: „Μηνὶ ὀκτωβρίῳ κʹ τῶν ἁγίων νεοφανῶν 

μαρτύρων Στεφανοῦ, Παύλου, Πέτρου καὶ Ἀνδρέου, τῶν ἐπὶ Κοπρωνύμου μαρτυρησάντων. Οὗτος ἦν ἐπὶ 

Κωνσταντινοῦ τοῦ καβαλλίνου ἐν ἀσκήσει διάγων, ἐν τῇ νήσω Κρήτῃ. Ἀκούων δὲ τὸν τύράννον τιμωρήσαντα 

τοὺς ὀρθοδόξους, ἀνέπλευσε πρὸς Κωνσταντινούπολιν ἐλέγξων αὐτὸν, καὶ εὑρὼν αὐτὸν πέραν ἐν τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος παλατίοις τιμωροῦντα τοὺς μὴ ἀρνουμένους τὰς θείας εἰκόνας, ἔφη· ἆρα χρισ[τ]ιανὸς εἶ βασιλεῦ; ὁ δὲ 

πρὸς αὐτὸν μετ᾽ὀργῆς σ[τ]ραφεὶς ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ἄγεσθαι· οἱ δὲ τῶν τριχῶν σύροντες, ἄλλοι τὸν χοιτῶνα 

ῥηγνῦντες καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν τύπτοντες, ἔσυρον τὸν ἅγιον καὶ φησὶ πρὸς αὐτὸν· οὕτως ἐδιδάχθης ἀτιμάζειν 

βασιλέα; ὁ δὲ· οὐδεὶς ἁμαρτάνει βασιλέα ἐλέγχων παρανομοῦντα· ὁ δὲ· τοὺς παρανομοῦντας μᾶλλον ἡμεῖς 

κολάζομεν, τοὺς ὡς θεοὺς προσερχομένους καὶ λατρεύοντας ταῖς εἰκόσιν· ὁ δὲ· ἀγνοεῖς ὦ βασιλεῦ τί μὲν τὸ 

σχετικῶς προσκυνεῖν, τί δὲ τὸ λατρευτικῶς. Ὁ δὲ τείνεσθαι τοῦτον ἐν μαστίγας ἐκέλευσε, βουνεύροις κατὰ τοῦ 

νότου καὶ τοῦ στήθους φραγ[γ]ελῶν· εἶτα λίθου τὸ στόμα προσέταξε τύπτεσθαι· τῇ δὲ ἐπαύριον ἐκβαλὼν, ὡς οὐκ 

ἔπεισεν ἀρνήσασθαι τὸν Χρισ[τ]ὸν καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας, τύψας πάλιν, κατὰ κεφαλῆς σύρεσθαι τοῦτον τῶν ποδῶν 

τοὺς σχοίνους ἐξάψαντες, ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει θεατρίζεσθαι προστάσσει. Οἱ δὲ τάχιστα περαιωθέντες, καὶ 

τὸν ἅγιον σύροντες ἔβαπτον τὴν γῆν τοῖς αἵμασιν· ὡς δὲ εἰς τὴν τοῦ Βοὸς ἂγορὰν πεφθάκασιν, εἰδὼν αὐτοὺς τις 

ἂρτι τούς ἰχθύας ἀποφορτισάμενος, ἠρώτα τὴν αἰτίαν τῆς βασάνου καὶ μαθὼν ἀξίνην μακελλικὴν ὁ ἄθλιος 

ἁρπάσας, χαριζόμενος τοῖς τοὺ διαβόλου ὑπηρέταις, δρομαῖως ἔρχεται καὶ τὸν δεξιὸν πόδα τοῦ ἁγίου ἀπέκοψε, 

καὶ παρ᾽αὐτοῦ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ καὶ μακαρίαν ψυχὴν παρέθετο τῷ Κυρίῳ. Οἱ οὖν σύροντες, νεκρὸν ἰδόντες, ὥς τι 

θνησιμαῖον ἐν κοπρώδει χωρίω ἀπόρριψαν, νυκτὸς δὲ καταλαβούσης, τινὲς τῶν ὀρθοδόξων ἂραντες, ἒθαψαν ἐν 

τόπῳ λεγομένῳ τῆς Κρίσεως.” 
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bluźniercę.” Na co [cesarz odrzekł]: „To raczej my karcimy bluźnierców służących ikonom  
i zwracających się do nich jak do bogów.” [Andrzej odpowiedział] więc: „Nie wiesz cesarzu, 
co jest adoracją pośrednią, a co zaś bezpośrednią?”612. On zaś rozkazał rozciągnąć go do 
biczowania, po czym obił rzemieniami jego plecy i piersi. Następnie nakazał obtłuc mu ciało 
kamieniami; i tak [Andrzej] został zamknięty w obskurnym więzieniu. Po wyciągnięciu go 
[stamtąd] następnego dnia [wciąż] nie dał się przekonać do wyrzeczenia się [kultu] świętych 
ikon. [Cesarz] ponownie obiwszy mu głowę, nakazał [swoim sługom], aby po przewiązaniu 
mu stóp sznurami dla widowiska przeciągnąć go po Konstantynopolu. Oni zaś przedostawszy 
się jak najszybciej na drugi brzeg ciągnęli świętego [za sobą], chrzcząc ziemię [jego] krwią. 
Gdy dotarli zaś na Forum Bovis, pewien rybak rozładowujący właśnie ryby, widząc go pytał  
o przyczynę [tych] tortur. Gdy nędznik dowiedział się [o sprawie], chwyciwszy rzeźniczy 
topór, ku uciesze sług diabła, podbiegł i odrąbał świętemu prawą stopę. [Tym samym] 
natychmiast powierzył jego świętą i szczęsną duszę Panu. Gdy zaś ci, którzy go ciągnęli 
zobaczyli, że nie żyje, porzucili [go] na gnojowisku, jak jakąś padlinę. Gdy zapadła noc, pewni 
ortodoksi zabrawszy [go stamtąd] pochowali [go] w miejscu zwanym Krisis. 

 

 

 

Symeon Metafrastes613, Passio Andrzeja ‘in Krisei’ [BHG 112], 7 
Symeonis Logothetæ Cognomento Metaphrastæ, Vita S. Andreæ In Crisi, (w:) Patrologiae cursus completus 

(series Graeca), t. 115, red. J.-P. Migne, Paris 1899, s. 1116 C – s. 1117 B. 
 

[…] Καὶ δὴ πρὸ τῆς πόλεως ἐν ταῖς τοῦ μάρτυρος Μάμαντος λεγομένοις βασιλείοις, μετὰ τῆς 

συνήθους ὀφρύος αὐτοῦ προκαθίσαντος· καὶ πολὺν μὲν, τὸν ἀπὸ τῆς σκηνῆς ὄγκον· πολλὴν δὲ, 

τῆς ἀπὸ τῆς κόλακος ἐκείνης δορυφορίας περιβεβλημένου δόξαν, καὶ οὐδὲ βλέπειν ἁπλῶς πρὸς 

τοὺς παρόντας ἀνεχομένου· κατὰ μέν τοι τῶν ὀρθοδόξων καὶ λίαν ἀπηνὲς ὁρῶντος, καὶ θηρὸς 

ἀγρίου κατ᾽ οὐδὲν ἡμερώτερον ἐπ᾽ αὐτοὺς φερομένου· καὶ τοὺς μὲν, βουνεύροις ὠμότατα 

διαξέοντος, τοὺς δὲ καὶ πυρὶ καὶ τῇ ἄλλῃ κολάσει παραδιδόντος· πολλῶν δὲ καὶ ὀφθαλμοὺς 

αὐτοὺς καὶ γλῶτταν ἐκκόπτοντος· ἵνα οἱ μὲν μηδὲ τὴν τῶν ἄλλων ἀθλητῶν ἴσως γενναιότητι 

βλέπωσι· μηδὲ μεγάλην ὑπομονῆς ἐντεῦθεν παράκλησιν δέχονται· οἱ δὲ, μὴ ἔχωσι τοὺς ἄλλως 

διεγείρειν πρὸς τὸν ἀγῶνα, τὴν γλῶτταν ἀφῃρημένοι· μηδὲ οἱονεὶ χεῖρα τούτοις διὰ συμβουλῆς 

ὀρέγειν καὶ παραινέσεως· ἑτέρους δὲ καὶ χειρῶν ὁμοῦ καὶ ποδῶν ἀποστεροῦντος, διὰ θυμοῦ 

περιουσίαν καὶ ἀγριότητα· ὁ μακάριος οὗτος Ἀνδρέας παθὼν τὴν ψυχὴν, καὶ γενναῖόν τι καὶ 

ἀνδρῶδες ὑπὲρ τοῦ δεσπότου πνεύσας, εὐχήν τε αὐτῷ ἐκ μέσης εὐξάμενος τῆς καρδίας, καὶ,  

ὧ Κύριε σῶσον δὴ, ὧ Κύριε εὐόδωσον δὴ, ἐπειπὼν· εἰς μέσους ἐαυτὸν ἐπιῤῥίπτει τοὺς 

κινδύνους, καὶ τὸ τῶν περιεστώτων πλῆθος διατεμὼν, καὶ λαθὼν τοὺς σοβοῦντας, καὶ ὑπ᾽ ὄψιν 

τῷ βασιλεῖ γενόμενος, ἵνα τί, φησὶν, ὦ βασιλεῦ, εἰ χριστιανὸς εἶ, τοιαῦτα κατὰ τῆς εἰκόνος 

Χριστοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ δούλων τεχνάζῃ κακά; Ὁ δὲ τὴν παῤῥησίαν ταύτην οὐκ ἐνεγκὼν, ἀλλ᾽ 

ὕβριν εἶναι σαφῆ τὸ πρᾶγμα λογισάμενος, ἐγκόπτει τε αὐτίκα λέγοντι τῷ γενναίῳ, καὶ 

συλλαβεῖν αὐτὸν τοῖς παρεστῶσι διακελεύεται. Οὗτοι δὲ ἄρα φονώσαις χερσὶ καὶ βαρείαις 

εὐθὺς ἐφορμήσαντες, καὶ ὁ μὲν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς, ὁ δὲ τῶν χειρῶν λαβόμενοι· ἄλλοι τῆς 

ἐπωμίδος· τοῦ χιτωνίσκου τε ἕτεροι μάλα ὑβριστικῶς. Καὶ ὅπως ἂν μάλιστα χαρίσωνται τῷ 

 
612 Tłum. „[…] τί μὲν τὸ σχετικῶς προσκυνεῖν, τί δὲ τὸ λατρευτικῶς;”. Św. Andrzej zwraca tutaj uwagę na różnicę 

pomiędzy pokłonem (προσκύνησις) przejściowym (σχετικῶς) a pokłonem, jaki oddaje sługa w stosunku do swego 

Pana (λατρευτικῶς), który winien być zarezerwowany tylko dla Boga. Pierwszy z nich nazwany jest 

przejściowym, gdyż Bóg nie jest adorowany tutaj bezpośrednio, a poprzez swój obraz w postaci ikony, czy też 

władcy jako Jego namiestnika. W tym więc wymiarze mimo, iż zewnętrzne objawy obu adoracji mogą być takie 

same ich wewnętrzny charakter nie jest tożsamy, a ostatecznym adresatem pokłonu i tak pozostaje sam 

Wszechmogący. O brak tego rozróżnienia oskarżano ikonofilów zwłaszcza na soborze nicejskim II (787 r.) Zob. 

więcej w: Parry 1996, s. 166-177, zwł. s. 175. 
613 Zob. Jurewicz 2007, s. 170-172; Kazhdan, Patterson Ševčenko 1991c, s. 1983-1984. 
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κελεύσαντι, πρὸς γῆν τε καταβάλλουσι τὴν διάνοιαν ὑψηλὸν καὶ οὐ πρότερον μεθίεσαν 

ἕλκοντες, ἕως αὐτὸς ὁ βασιλεὺς μετὰ τὸ ἀμύνασθαι ἀποχρώντως τὴν παῤῥησίαν τοῦ ἀθλητοῦ, 

καὶ φιλάνθρωπος δῆθεν ὀφθῆναι βουλόμενος, ἀνεθῆναι τοῦτον ἐκέλευσεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[…] Gdy [cesarz] zasiadł jak zwykle ze swą pychą przed Miastem, w tak zwanych pałacach 
męczennika Mamasa – otoczony zarówno wielkim przepychem scenerii, jak i wielką czcią 
tamtejszej gwardii pochlebców – nie zadowolił się [jedynie] patrzeniem na obecnych [tam 
ikonodulów]. Spoglądając bowiem niezwykle okrutnie na ortodoksów, również nie łagodniej 
się z nimi obchodził, niczym dziki zwierz. Jednych przeokrutnie przeciosując614 rzemieniami, 
innych zaś karząc ogniem, czy też poddając innym [torturom]. Wielu z nich [karał] też 
wycinając [im] oczy i język, aby ci widząc [męczeństwo] innych atletów615 ani nie [wzbudzali  
w sobie] jednakiej godności, ani nie otrzymywali w ten sposób zachęty do wielkiej 
wytrwałości; ci zaś, którzy zostali pozbawieni języka, nie mieli jak pobudzać innych do walki. 
Aby zaś nie [mogli] jak gdyby wyciągać do nich ręki dla rady i wsparcia, innych [ukarał] też 
pozbawiając [ich] rąk razem ze stopami – przepełniony złością i okrucieństwem616. Ów 
błogosławiony Andrzej cierpiąc w duszy oraz mężnie, jak i szlachetnie zapaliwszy się na 
władcę, z głębi serca odmówił sobie modlitwę wzywając: „Panie wybaw! Panie sprzyjaj/daj 
pomyślności!617”. Rzucił się w [sam] środek niebezpieczeństwa, gdzie przecinając tłum 
stojących wokół i uchodząc uwagi [osób] pochłoniętych [tym wydarzeniem], pojawił się 
przed obliczem cesarza. Zapytał: „Cesarzu, jeśli jesteś chrześcijaninem, dlaczego wymyślasz 
takie krzywdy wobec ikony Chrystusa i jego sług?” On zaś nie zniósł tej wolności słowa, lecz 
uznawszy, że ten czyn jest jasną zniewagą, natychmiast przerwał szlachetnie mówiącemu  
i rozkazał stojącym obok go schwytać. Oni zaś natychmiast rzucili się [na niego ze] 
zbrodniczymi i ciężkimi rękoma, jedni chwytając go za głowę, inni zaś za ręce, kolejni za barki, 
pozostali niezwykle zuchwale [ciągnęli go] za szatę (chitōnískos). Żeby tylko jak najbardziej 
przypodobać się rozkazującemu [cesarzowi], rzucili ten dostojny umysł na ziemię i nie 
przestawali [go] wlec, póki sam cesarz – po dostatecznym ukaraniu wolności słowa atlety – 
nie rozkazał aby został puszczony, zaiste chcąc być widzianym jako ludzki. 

 

 

 

12. Trzęsienie ziemi i rywalizacja o władzę (790 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6282 (AD 789/790) 
Theophanis…, s. 464, w. 25-29, s. 465, w. 1-12. 

 

τῇ δὲ θʹ τοῦ Φεβρουαρίου μηνὸς τῆς ιγʹ ἰνδικτιῶνος σεισμὸς γέγονε φοβερώτατος, ὥστε μὴ 

τολμᾷν τινας ἐν οἴκῳ καθευδῆσαι, ἀλλὰ πάντας εἰς τοὺς κήπους καὶ τὰ ἐξάερα σκηνὰς 

ποιήσαντας διάγειν. ἡ δὲ βασίλισσα ἅμα τῷ υἱῷ αὐτῆς ἐξῆλθεν ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι. 

μηνυθείσης δὲ τῷ Σταυρακίῳ τῆς προφάσεως ταύτης, συγκινεῖ τὴν Αὐγούσταν κατὰ τοῦ υἱοῦ, 

 
614 Tłum. „διαξέοντος”, imiesłowu zbudowanego z przyimka διά (przez) oraz czasownika ξέω (strugać, ciosać, 

rzeźbić). 
615 Od czasu rozpowszechnienia się listów św. Pawła w literaturze chrześcijańskiej pojawia się wykorzystywanie 

metafor przyrównujących trud i zwycięstwo sportowców do wysiłków męczenników, broniących wiary  

w Chrystusa. Zob. więcej w: König 2005, s. 132-139, zwł. s. 133-134. 
616 Dosł. „przez nadmiar złości i okrucieństwo”. 
617 Ps 118(117), 25. 
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καὶ πιάσασα τοὺς ἀνθρώπους τοῦ βασιλέως, πάντας δείρασα καὶ κουρεύσασα σὺν Ἰωάννῃ τῷ 

πρωτοσπαθαρίῳ καὶ βαγύλῳ αὐτοῦ, τῷ λεγομένῳ Πικριδίῳ, ἐξώρισεν ἐπὶ τὰ κατωτικὰ μέρη 

ἕως Σικελίας. τὸν δὲ μάγιστρον Πέτρον ἀτιμίαις περιβαλοῦσα ἐκάθισεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, 

ὁμοίως καὶ Θεόδωρον πατρίκιον, τὸν Καμουλιανόν· τὸν δὲ πατρίκιον Δαμιανὸν δείρασα καὶ 

κουρεύσασα εἰς Ἀπολλωνιάδα τὸ κάστρον ἐξώρισεν. τύψασα δὲ καὶ τὸν υἱὸν καὶ πολλὰ 

λοιδορήσασα ἀπρόϊτον ἐποίησεν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανάς. ἤρξατο δὲ ὁρκίζειν τὸν στρατόν, ὅτι “ἕως 

οὗ ζῇς, οὐ καταδεξόμεθα τὸν υἱόν σου κρατῆσαι.” καὶ ὤμνυον πάντες οὕτως, μηδενὸς 

τολμῶντος ἀντειπεῖν περὶ τούτου τὸ σύνολον. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 639. 

 
On 9 February of the 13th indiction there occurred a terrible earthquake so that no one 
dared sleep indoors, but everyone dwelt in tents that they had set up in orchards and open 
courts. The empress, for her part, went out to St Mamas together with her son. When 
Staurakios had been informed of this opportunity, he roused the Augusta against her son. 
So she arrested the emperor's men, had them all flogged and tonsured, together with his 
preceptor, the protospatharios John sumamed Pikridios, and exiled them to the southern 
parts, even as far as Sicily. The magistros Peter she subjected to dishonour and confined him 
to his house, and she did the same to the patrician Theodore Kamoulianos. As for the 
patrician Damian, she had him scourged and tonsured and banished him to the fort of 
Apollonias. She also flogged her son and, after addressing many reproaches to him, kept him 
confined for several days. She started to impose the following oath on the army, 'As long as 
you are alive we shall not suffer your son to rule.' Everyone swore those words and no one 
at all dared to object. 

 

 

 

13. Rodzinne konflikty i o jeden ślub za dużo (792, 795-796 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6284 (AD 791/792) 
Theophanis…, s. 467, w. 27 – s. 468, w. 21. 

 

τῷ δὲ Ἰουλίῳ μηνὶ ἐπεστράτευσε κατὰ Βουλγάρων καὶ ἔκτισε τὸ κάστρον Μαρκέλλων· καὶ τῇ 

εἰκάδι τοῦ Ἰουλίου μηνὸς ἐξῆλθε Κάρδαμος, ὁ κῦρις Βουλγαρίας μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ καὶ ἔστη ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν. Θερμοπνοήσας δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ὑπὸ ψευδοπροφητῶν 

πεισθείς, ὡς αὐτοῦ ἔσται ἡ νίκη, ἀσκόπως καὶ ἀτάκτως συνέβαλε πόλεμον καὶ ἡττᾶται 

σφοδρῶς. ἐπανέρχεται δὲ φυγὰς ἐν τῇ πόλει πολλοὺς ἀποβαλών, οὐ μόνον τοῦ κοινοῦ λαοῦ, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τέλει, ἐν οἷς καὶ Μιχαὴλ μάγιστρον τὸν Λαχανοδράκοντα, καὶ Βάρδαν 

πατρίκιον, καὶ Στέφανον πρωτοσπαθάριον, τὸν Χαμέα, Νικήταν τε καὶ Θεόγνωστον 

στρατηγοὺς γεγονότας, καὶ ἀνθρώπους βασιλικοὺς οὐκ ὀλίγους, καὶ Παγκράτιον τὸν 

ψευδοπροφήτην καὶ ἀστρονόμον, ὅστις καὶ νικᾷν αὐτὸν προεφήτευσεν. ἐπῆραν δὲ καὶ τὸ 

τοῦλδον χρήματά τε καὶ ἵππους καὶ τὴν κόρτην μετὰ πάσης τῆς βασιλικῆς ὑπουργίας. τῶν δὲ 

ταγμάτων ἐπισυναχθέντων ἐν τῇ πόλει, ἐβουλεύσαντο ἐξαγαγεῖν Νικηφόρον, τὸν ἀπὸ 

καισάρων, καὶ στῆσαι εἰς βασιλέα. τοῦτο γνοὺς Κωνσταντῖνος, ἀποστείλας ἐξήγαγεν 

ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς Κωνσταντίνου, τοῦ πάππου αὐτοῦ, ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι· καὶ τὸν μὲν 

Νικηφόρον ἐτύφλωσεν, Χριστοφόρον δὲ καὶ Νικήταν, Ἄνθιμόν τε καὶ Εὐδόκιμον 

ἐγλωσσοκόπησεν· σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ Ἀλέξιον, τὸν προλεχθέντα πατρίκιον, ἐξετύφλωσε 

πεισθεὶς ταῖς μητρικαῖς εἰσηγήσεσι καὶ Σταυρακίου, τοῦ προρρηθέντος πατρικίου, ὡς, εἰ μὴ 
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τοῦτον ἐκτυφλώσειεν, εἰς βασιλέα αὐτὸν ψηφίζονται. ἐγένετο δὲ ἡ τούτων ποινὴ μηνὶ 

Αὐγούστῳ, ἡμέρᾳ σαββάτῳ, ἰνδικτιῶνι ιεʹ, ὥρᾳ θʹ. ἀλλ’ οὐκ εἰς μακρὰν ἡ τοῦ θεοῦ δίκη 

ἀνεκδίκητον εἴασε τὴν ἄδικον ταύτην πρᾶξιν. μετὰ γὰρ πενταετῆ χρόνον, τῷ αὐτῷ μηνί, καὶ τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου, τυφλοῦται ὑπὸ τῆς ἰδίας μητρὸς ὁ αὐτὸς Κωνσταντῖνος. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 643. 

 
In the month of July he made an expedition against the Bulgarians and built up the fort of 
Markellai; and on 20 July Kardamos, the lord of Bulgaria, went forth with all his forces and 
stationed himself on the fortifications. Breathing hotly and persuaded by false prophets that 
victory would be his, the emperor joined battle without plan or order and was severely 
beaten. He fled back to the City having lost many men, not only ordinary soldiers, but also 
persons invested with authority, among them the magistros Michael Lachanodrakon, the 
patrician Bardas, the protospatharios Stephen Chameas, the former strategoi Niketas and 
Theognostos, and many other men in imperial service as well as the false prophet, the 
astrologer Pankratios who had prophesied that he would win. The Bulgarians took the whole 
train, namely money, horses, and the emperor’s tent with all his equipment. When the 
tagmata had assembled in the City, they decided to bring the former Caesar Nikephoros out 

of retirement and make him emperor. Informed of this, Constantine ordered that all the 
sons of his grandfather Constantine should be brought to St Mamas: he blinded Nikephoros 
and cut off the tongues of Christopher, Niketas, Anthimos, and Eudokimos. Along with them 
he blinded the aforementioned patrician Alexios, having been persuaded by the pleading of 
his mother and of Staurakios (the said patrician) that if he did not blind him they would elect 
him emperor. The punishment of those men took place in the month of August, on  
a Saturday, indiction 15, at the 9th hour. But not for long did God's judgement leave this 
unjust deed unavenged: for after a lapse of five years, in the same month and also on  
a Saturday the same Constantine was blinded by his own mother. 

 

 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6288 (AD 795/796) 
Theophanis…, s. 470, w. 5-10; s. 470, w. 24 – s. 471, w. 5. 

 

Τούτῳ τῷ ἔτει, μηνὶ Σεπτεμβρίῳ, ἰνδικτιῶνος δʹ, ἐποίησε τὸν γάμον ὁ βασιλεὺς μετὰ 

Θεοδότης ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἡμέρας μʹ. τῷ δὲ Ἀπριλλίῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς  

δʹ ἰνδικτιῶνος, ἡμέρᾳ ζʹ, ὥρᾳ νυκτερινῇ, γέγονε σεισμὸς ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ φοβερώτατος. 

ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει μηνὶ Μαΐῳ δʹ πάνυ φοβερός. 

 

[…] 

 

Τῷ δ’ αὐτῷ ἔτει Πλάτων, ὁ τοῦ Σακκουδίωνος ἡγούμενος, ἀπέσχισε τῆς κοινωνίας 

Ταρασίου τοῦ πατριάρχου, ὡς δεξαμένου τὸν βασιλέα εἰς κοινωνίαν καὶ ἐπιτρέψαντος τῷ τε 

κατηχητῇ τοῦ κουρεῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Μαρίαν, καὶ τῷ ἀββᾷ Ἰωσήφ, τῷ ἡγουμένῳ τῶν 

Καθαρῶν, τοῦ στεφανῶσαι αὐτὸν μετὰ τῆς Θεοδότης. καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ βασιλεὺς ἀπέστειλε 

Βαρδάνιον, τὸν πατρίκιον καὶ δομέστικον τῶν σχολῶν, καὶ Ἰωάννην, τὸν κόμητα τοῦ Ὀψικίου, 

καὶ εἰσήγαγε τὸν Πλάτωνα ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέκλεισεν εἰς ἐγκλείστραν ἐν τῷ ναῷ τοῦ 

ἀρχιστρατήγου ἐν τῷ παλατίῳ· τοὺς δὲ λοιποὺς μοναχοὺς σὺν τοῖς ἀνεψιοῖς αὐτοῦ τύψαντες 
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ἐξώρισαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οὓς ὑπερασπίζετο ἡ μήτηρ τοῦ βασιλέως, ὡς τῷ υἱῷ αὐτῆς 

ἀντιταττομένους καὶ καταισχύνοντας αὐτόν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 646-647. 

 
In this year, in the month of September of the 4th indication, the emperor celebrated his 
wedding to Theodote at the palace of St Mamas for forty days. In April of the same 4th 
indiction, on a Saturday night, there was a terrible earthquake in the island of Crete. In 
Constantinople, too, there was a formidable earthquake on 4 May. 

 
[…] 
 
In the same year Platon, abbot of Sakkoudion, broke communion with the patriarch Tarasios 
because the latter had admitted the emperor to communion and had allowed his catechist 
to tonsure his wife Maria and father Joseph, abbot of the Kathara monastery, to marry him 
to Theodote. On being informed of this, the emperor sent Bardanios, patrician and domestic 
of the Schools, and John comes of Opsikion, and had Platon brought to the City and confined 
in a cell at the church of the Archangel in the palace. The other monks, including Platon's 
nephews, were flogged and exiled to Thessalonica. These were supported by the emperor's 
mother because they opposed him and put him to shame. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 124.17-18 
Symeonis magistri…, s. 201, w. 110 – s. 202, w. 127. 
 

τῶν δὲ ταγμάτων καὶ θεμάτων ἐν τῇ πόλει ἐπισυναχθέντων ἐβούλοντο ποιῆσαι Νικηφόρον τὸν 

†τῶν ἀπὸ καισάρων εἰς βασιλέα. τοῦτο γνοὺς καὶ ἀποστείλας ἐξήγαγεν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς 

Κωνσταντίνου τοῦ πάππου αὐτοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι καὶ τὸν μὲν Νικηφόρον δεινῶς 

ἐτύφλωσε, Χριστοφόρον δὲ καὶ Νικήταν, Ἄνθιμόν τε καὶ Εὐδόκιμον ἐγλωσσοκόπησε. σὺν 

αὐτοῖς δὲ καὶ Ἀλέξιον τὸν Μουσελὲ ἐτύφλωσε, πεισθεὶς ταῖς μητρικαῖς εἰσηγήσεσι. τοὺς δὲ 

Ἀρμενιάκους χειρωσάμενος καὶ πολέμῳ τροπωσάμενος τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἐποινάλισεν, 

ἐπιγράψας εἰς τὰ πρόσωπα αὐτῶν μέλανι κεντητῷ· Ἀρμενιάκος ἐπίβουλος, ἐξορίσας αὐτοὺς ἔν 

τε Σικελίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς νήσοις. μισήσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μαρίαν, 

ὑποβολῇ τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς ἐφιεμένης τῆς ἀρχῆς πρὸς τὸ μισηθῆναι αὐτὸν ἐξεβιάσατο αὐτὴν 

τοῦ ἀποκείρασθαι. ἐμνηστεύθη δὲ παρανόμως Θεοδότῃ κουβικουλαρίᾳ καὶ ἔστεψεν αὐτήν. 

ἀπέσχισε δὲ τῷ πατριάρχῃ Πλάτων, ὁ τοῦ Σακουδίονος ἡγούμενος, καὶ λοιποὶ διὰ τὸ 

κοινωνῆσαι τὸν βασιλέα ἑτέρου γάμου· εἰς οὓς πολλὰς θλίψεις ἐνεδείξατο ὁ βασιλεύς. ἡ δὲ 

μήτηρ αὐτοῦ ὑπερασπίζετο αὐτῶν ὡς τὸν υἱὸν μισοῦντας. 

 

 

 

Tłumaczenie 
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Gdy siły temów i oddziały gwardii (tágmata)618 zebrały się w Mieście, chciały obwołać 
cesarzem Nicefora, jednego z cezarów619. Dowiedziawszy się o tym, [cesarz620] rozpędził 
[wojska] i uwięził wszystkich synów621 swojego dziadka Konstantyna622 w [dzielnicy] świętego 
Mamasa. Okrutnie oślepił Nicefora, a Krzysztofa623, jak i Niketasa624, Anthimosa625  
i Eudokimosa626 pozbawił języka. Wraz z nimi oślepił także Aleksego Mosele627, przekonany [do 
tego] naciskami matki628. Pokonał tych z [temu] Armeniakon629 i zmusił ich do ucieczki z pola 
bitwy. [Wrogich] przywódców ukarał, zapisując na ich twarzach czarnym tuszem: „Zdradziecki 
Armeniakos”, i wygnał ich na Sycylię i pozostałe wyspy. Cesarz nie cierpiał swojej żony Marii630, 
[poślubionej] z woli swojej matki, która tak pragnęła władzy, że aż go nienawidziła. Zmusił więc 
ją631 do przyjęcia postrzyżyn [i ślubów zakonnych]. Następnie bezprawnie zaręczył się z damą 
dworu (koubikoularía632) Teodotą633 i koronował ją. Platon634, igumen [klasztoru] Sakkudion635, 
wraz z pozostałymi [duchownymi] odciął się od patriarchy636 z powodu [jego] zgody na kolejne 
małżeństwo władcy. Cesarz stosował wobec nich wiele nacisków. Natomiast jego matka 
chroniła tych, którzy nienawidzili [jej] syna. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 136-137. 

 

Τῶν δὲ ταγμάτων καὶ θεμάτων ἐν τῇ πόλει ἐπισυναχθέντων ἐβούλοντο ποιῆσαι Νικηφόρον τὸν 

τῶν ἀπὸ καισάρων εἰς βασιλέα. Τοῦτο γνοὺς καὶ ἀποστείλας ἐξήγαγεν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς 

Κωνσταντίνου τοῦ πάππου αὐτοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι· καὶ τὸν μὲν Νικηφόρον δεινῶς 

ἐτύφλωσε, Χριστοφόρον δὲ καὶ Νικήταν, Ἄνθιμόν τε καὶ Εὐδόκιμον ἐγλωσσοκόπησε· σὺν 

αὐτοῖς δὲ καὶ Ἀλέξιον τὸν Μουσελὲ ἐτύφλωσε, πεισθεὶς ταῖς μητρικαῖς εἰσηγήσεσι. Tοὺς δὲ 

 
618 Zob. Jurewicz 2002a, s. 453. 
619 Tj. Syna Konstantyna V, z tytułem cezara, spiskującego wcześniej przeciw Leonowi IV. Zob. więcej w:  

Hollingsworth 1991c, s. 1476; PmbZ, #5267. 
620 Tj. Konstantyn VI, panujący w latach 780-797. Zob. więcej w: Salamon 2002k, s. 274. 
621 Konstantyn V miał ze swoją trzecią żoną Eudokią (zob. PmbZ, #1626) pięciu wymienionych niżej synów 

(Nicefora i Krzysztofa z tytułem cezara, a pozostałych z tytułem nobilissimi) oraz córkę – św. Anthousę (zob. 

PmbZ, #499). 
622 Tj. Konstantyna V, cesarza w latach 741-775. 
623 Zob. PmbZ, #1101/corr. 
624 Zob. PmbZ, #5403. 
625 Zob. PmbZ, #487/corr. 
626 Zob. PmbZ, #1635. 
627 Bizantyński generał, patrycjusz i dowódca temu ‘Armeniakon’. Zob. PmbZ, #193. Zob. więcej o tej rodzinie 

w: Kazhdan 1991g, s. 1416. 
628 Irena z Aten, żona Leona IV, regentka swego syna Konstantyna VI w latach 780-90 oraz po oślepieniu  

i zdetronizowaniu syna, cesarzowa w latach 797-802. Zob. więcej w: Salamon 2002i, s. 220-221. 
629 Jeden z najstarszych i najważniejszych bizantyńskich temów ze stolicą w Amasei (ob. Amasya). Zob.  

Salamon 2002b, s. 51. Więcej o organizacji temowej zob. w: Krupczyński 2002e, s. 454-456. 
630 Maria z Paflagonii, wnuczka św. Filareta, od 788 r. małżonka cesarza Konstantyna VI. Zob. więcej w:  

Salamon 2002n, s. 331; PmbZ, #4727. 
631 Tj. Marię. 
632 Zob. Ceran 2002b, s. 294-295. 
633 Teodote, kuzynka Teodora Studyty, dama dworu (‘koubikoularía’) cesarzowej Ireny, a od września 795 r. żona 

cesarza Konstantyna VI. Zob. PmbZ, #7899. Ich ślub w pałacu św. Mamasa był przyczyną wybuchu tzw. schizmy 

mojchiańskiej. Zob. więcej w: Hollingsworth 1991a, s. 1388-1389. 
634 Ikonodul, mnich, wuj Teodora Studyty i zagorzały przeciwnik drugiego małżeństwa Konstantyna VI, za co 

spotkały go liczne prześladowania. Zob. więcej w: Talbot, Kazhdan 1991a, s. 1684; PmbZ, #6285. 
635 Klasztor założony przez Platona i jego bratanka Teodora Studytę na górze Olimp w Bityni. Zob. Ceran 2002c, 

s. 428. 
636 Tj. Tarazjusza, patriarchy w latach 784–806. Zob. więcej w: Kazhdan 1991r, s. 2011. 
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Ἀρμενιακοὺς χειρωσάμενος καὶ πολέμῳ τροπωσάμενος, τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἐποινάλισεν, 

ἐπιγράψας εἰς τὰ πρόσωπα αὐτῶν μέλανι κεντητῷ ‘Ἀρμενιάκος ἐπίβουλος,’ ἐξορίσας αὐτοὺς 

ἔν τε Σικελίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς νήσοις.  

Μισήσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μαρίαν ὑποβολῇ τῆς ἑαυτοῦ μητρός, 

ἐφιεμένης καὶ τῆς ἀρχῆς πρὸς τὸ μισηθῆναι αὐτόν, ἐξεβιάσατο αὐτὴν τοῦ ἀποκείρασθαι· 

ἐμνηστεύθη δὲ παρανόμως Θεοδότῃ κουβικουλαρέᾳ, καὶ ἔστεψεν αὐτήν. Ἀπέσχη δὲ τοῦ 

πατριαρχείου Πλάτων, ὁ τοῦ Σακουδίωνος ἡγούμενος, καὶ λοιποὶ διὰ τὸ κοινωνῆσαι τὸν 

βασιλέα ἑτέρου γάμου· εἰς οὓς πολλὰς θλίψεις ἐνεδείξατο ὁ βασιλεύς. Ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ 

ὑπερασπίζει αὐτῶν, ὡς τὸν υἱὸν μισοῦντας. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 124.17-18) 

 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna  
Λέοντος Γραμματικού…, s. 198, w. 8 – s. 199, w. 4. 

 

τῶν δὲ ταγμάτων καὶ θεμάτων ἐν τῇ πόλει ἐπισυναχθέντων, ἐβούλοντο ποιῆσαι Νικηφόρον τὸν 

τῶν ἀποκαισάρων εἰς βασιλέα. τοῦτο γνοὺς καὶ ἀποστείλας ἐξήγαγεν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς 

Κωνσταντίνου τοῦ πάππου αὐτοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, καὶ τὸν μὲν Νικηφόρον δεινῶς 

ἐτύφλωσε, Χριστοφόρον δὲ καὶ Νικήταν, Ἄνθιμον καὶ Εὐδόκιμον ἐγλωσσοκόπησε· σὺν αὐτοῖς 

δὲ καὶ Ἀλέξιον τὸν Μουσηλὲ ἐτύφλωσε, πεισθεὶς ταῖς μητρικαῖς εἰσηγήσεσι. τοὺς δὲ 

Ἀρμενιακοὺς χειρωσάμενος καὶ πολέμῳ τροπωσάμενος, τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἐποινάλισεν, 

ἐπιγράψας εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῶν μέλανι κεντητῷ “Ἀρμενιακὸς ἐπίβουλος,” ἐξορίσας αὐτοὺς 

ἔν τε Σικελίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς νήσοις. 

Μισήσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μαρίαν ὑποβολῇ τῆς ἑαυτοῦ μητρός, 

ἐφιεμένης τῆς ἀρχῆς, πρὸς τὸ μισηθῆναι αὐτόν, ἐξεβιάσατο αὐτὴν τοῦ ἀποκείρασθαι, 

ἐμνηστεύθη δὲ παρανόμως Θεοδότῃ κουβικουλαρίᾳ, καὶ ἔστεψεν αὐτήν. ἀπέσχισε δὲ τοῦ 

πατριαρχείου Πλάτων ὁ τοῦ Σαδουκίονος ἡγούμενος καὶ λοιποὶ διὰ τὸ κοινωνῆσαι τὸν βασιλέα 

ἑτέρου γάμου. εἰς οὓς πολλὰς θλίψεις ἐνεδείξατο ὁ βασιλεύς. ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ ὑπερασπίζετο 

αὐτῶν ὡς τὸν υἱὸν μισούντων. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 124.17-18) 

 

 

 

 

Jerzy Kedrenos, (Zwięzła) kronika powszechna, 492.1-4 
Georgii Cedreni…, s. 777, w. 1 – s. 778, w. 26. 

 

Τῷ βʹ ἔτει ἐπιστρατεύει κατὰ Βουλγάρων καὶ συναντήσας Καρδάμῳ, τῷ κυρῳ 

Βουλγαρίας, πλῆθος λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἀποβαλὼν καὶ τὴν κόρτην καὶ πᾶσαν τὴν ὑπουργίαν 

καὶ τοὺς ἵππους, μόλις αὐτὸς διαφυγὼν εἰσῆλθεν ἐν τῇ Πόλει. τῷ δ’ αὐτῷ μηνὶ ἐκ συκοφαντίας 

τινῶν ἐξελθὼν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι ἐκτυφλοῖ Νικηφόρον καὶ Χριστοφόρον τοὺς 

θείους αὐτοῦ, υἱοὺς Κωνσταντίνου τοῦ πάππου αὐτοῦ. Χριστοφόρον δὲ ἄλλον καὶ Νικήταν, 

Ἄνθιμον καὶ Εὐδόκιμον ἐγλωσσοκόπησε, καὶ Ἀλέξιον τὸν Μουσελὲ ἐτύφλωσεν. ἀλλ’ οὐκ εἰς 
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μακρὰν ἡ τοῦ θεοῦ δίκη ἀνεκδικήτους αὐτοὺς εἴασε· μετὰ γὰρ πέντε ἔτη τῷ αὐτῷ μηνὶ καὶ τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ τυφλοῦται ὁ αὐτὸς Κωνσταντῖνος. ὑποτάξας δὲ καὶ τοὺς Ἀρμενιακοὺς πολέμῳ, 

τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἐποινάλισεν ἐπιγράψας εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῶν μέλανι κεντητῷ· 

«Ἀρμενιακὸς ἐπίβουλος», οὓς καὶ ἐξώρισεν ἔν τε Σικελίᾳ καὶ ταῖς λοιπαῖς νήσοις. μισήσας δὲ 

ὁ βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μαρίαν ὑποβολῇ τῆς ἑαυτοῦ μητρός ἐφιεμένης τῆς ἀρχῆς πρὸς 

τὸ μισηθῆναι αὐτὸν – ἔσχε γὰρ ὁ βασιλεὺς κατὰ τῆς Μαρίας πονηρὰς ὑπολήψεις –, διὸ καὶ 

πείθει αὐτὴν γενέσθαι μοναχήν. ἔστεψε δὲ Θεοδότην κουβικουλαρίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ, ᾗ καὶ 

ἐμνηστεύθη παρανόμως. ἐπὶ τούτοις τοῦ πατριάρχου Ταρασίου ἀντιπίπτοντος δηλοῖ 

Κωνσταντῖνος αὐτῷ· «Εἰ μὴ τοῦτο γένηται, τοὺς ναοὺς τῶν εἰδώλων ἀνοίγω.» ὅθεν  

ὁ πατριάρχης φοβηθεὶς εἴασεν αὐτόν, εἰπὼν πρὸς πολλούς, ὅτι οὐ καταλύσει τὸν βίον 

εἰρηνικῶς. καὶ ἐποίησε τὸν γάμον αὐτῆς ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἡμέρας 

δʹ. ἀπέσχισε δὲ τοῦ πατριάρχου τῆς κοινωνίας Πλάτων, ὁ τοῦ Σακκουδίωνος ἡγούμενος, καὶ 

λοιποὶ διὰ τὸν παράνομον γάμον τοῦ βασιλέως, εἰς οὓς καὶ πολλὰς θλίψεις εἰργάσατο  

ὁ βασιλεύς· ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ ὑπερασπίζετο αὐτῶν. 

 

 
 

Tłumaczenie 

 
II-go roku637 [samodzielnych rządów, Konstantyn VI] wyprawił się zbrojnie przeciw 

Bułgarom. Po starciu638 z Kardamem639, władcą Bułgarii – straciwszy wiele wojska  
i dowódców, wraz z głównym obozem640, całą służbą i końmi – przybył do Miasta, sam ledwie 
uszedłszy z życiem. Tego samego miesiąca, z powodu donosu pewnych osób, cesarz udawszy 
się do [dzielnicy] świętego Mamasa oślepił Nicefora i Krzysztofa – swoich wujów, synów 
swego dziadka Konstantyna. Innego zaś Krzysztofa641, jak i Niketasa, Anthimosa i Eudokimosa 
pozbawił języka, a Aleksego Mosele oślepił. Nie na długo jednak Boża sprawiedliwość 
pozostawiła ich niepomszczonych; po pięciu bowiem latach, tego samego miesiąca i tego 
samego dnia sam Konstantyn został oślepiony. Pokonawszy zaś i tych z [temu] Armeniakon 
w bitwie, ich dowódców ukarał, zapisawszy na ich twarzy czarnym tuszem: „Zdradziecki 
Armeniakos”; po czym wygnał ich na Sycylię i pozostałe wyspy. Cesarz nie cierpiał swojej żony 
Marii, [poślubionej] z woli swojej matki, która tak pragnęła władzy, że aż go nienawidziła – 
cesarz miał więc niegodziwe plany co do Marii – namówił ją bowiem, aby została mniszką. 
Koronował zaś Teodotę – damę dworu (koubikoularía) swojej matki, z którą też bezprawnie 
się zaręczył. Gdy sprzeciwił się temu patriarcha Tarazjusz, Konstantyn oznajmił mu: „Jeśli do 
tego [ślubu] nie dojdzie, otworzę świątynie idoli”. Stąd też patriarcha lękając się dał mu 
zgodę, powiedziawszy wielu osobom, że nie zakończy życia w spokoju. Cesarz więc przez 
cztery dni świętował swój ślub w pałacu świętego Mamasa. Z powodu bezprawnego 
małżeństwa cesarza, Platon, igumen [klasztoru] Sakkudion, wraz z pozostałymi 
[duchownymi] odciął się od komunii z patriarchą; również wobec nich cesarz zastosował 
wiele nacisków, natomiast jego matka ich chroniła. 

 

 

 

 
637 Tj. A.M. 6284; A.D. 791/792. 
638 Mowa tu o bitwie pod ‘Markellai’ (20 VII 792 r.). Zob. Teofanes Wyznawca, AM 6284; Kazhdan 1991f,  

s. 1300. 
639 Chan bułgarski w latach 777-802. Zob. PmbZ, #3626/corr. 
640 Tłum. „κόρτην” (łac. cohors/cors), tj. kwatera główna/namiot cesarza. Zob. Sophocles: the emperor’s pavilion, 

and in general, head-quarters; LBG: Hof, Hauptquartier (und Hofstaat) des Kaisers. 
641 Najpewniej błędne podwojenie imienia Krzysztof, występujące tylko w tym przekazie. Zob. PmbZ, #1101/corr. 

(Anm. 4). 
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14. Ostatnie zawody (797 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6289 (AD 796/797) 
Theophanis…, s. 471, w. 29-32, s. 472, w. 1-8. 

 

τῇ δὲ ιζʹ τοῦ Ἰουλίου μηνός, ἰνδικτιῶνος εʹ, ἡμέρᾳ εʹ, ἐξ ἱππικοῦ ἀγῶνος περάσαντος τοῦ 

βασιλέως ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι ἐπέρασαν κατ’ αὐτοῦ οἱ τῶν ταγμάτων προλαλημένοι, ὥστε 

πιάσαι αὐτόν. ὁ δὲ τοῦτο μαθὼν εἰσῆλθεν εἰς τὸ χελάνδιν αὐτοῦ καὶ ἐπέρασεν εἰς Πύλας 

βουλόμενος εἰς τὸ θέμα τῶν ἀνατολικῶν προσφυγεῖν. συνῆσαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ τῆς μητρὸς αὐτοῦ 

φίλοι ἀγνοούμενοι παρ’ αὐτοῦ. ἐξῆλθε δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἕως τοῦ Τρίτωνος. 

συμβουλευσάμενοι δὲ οἱ συνόντες αὐτῷ φίλοι τῆς μητρὸς αὐτοῦ εἶπον πρὸς ἑαυτούς· “ἐὰν 

ἐπισωρευθῇ αὐτῷ λαός, οὐκέτι κυριεύεται, καὶ οὐ λανθάνομεν αὐτόν, καὶ ἀπολεῖ ἡμᾶς.” καὶ  

ἡ μήτηρ δὲ αὐτοῦ ἐπισωρεύσασα ἐν τοῖς Ἐλευθερίου τοὺς τῶν ταγμάτων προλαληθέντας αὐτῇ 

εἰσῆλθεν ἐν τῷ παλατίῳ […] 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 648. 

 
On 17 July, indiction 5, a Thursday, when the emperor, after a racing contest, crossed 

to St Mamas, [the officers] of the tagmata (whom his mother had won over) went after him 
so as to catch him. But he learnt of this, embarked on his chelandion, and crossed to Pylai 
intending to seek refuge in the thema of the Anatolics. He was accompanied, without his 
knowledge, by his mother's friends. His wife also journeyed as far as Triton. His mother's 
friends who accompanied him took counsel and said among themselves, 'If an army is 
gathered by him, it will no longer be possible to subdue him. We shall not escape his notice 
and he will destroy us.' His mother, for her part, assembled in the palace of Eleutherios the 
officers of the tagmata whom she had won over and then entered the imperial palace. […] 

 

 

 

15. Pokłosie dawnego ślubu i kłopotliwi mnisi (809 r.) 

 

Teodor Studyta642, List 48643 
Theodori Studitae Epistulae, t. 1, red. G. Fatouros,  [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 31/1], Berlin 1992,  

s. 131, w. 62 – s. 132, w. 77. 

 

Εἴπω πάλιν τὰ εἰς ἡμᾶς τοὺς τρεῖς; ὑπὲρ τίνος εἰς τὰ Ἀγαθοῦ τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως διὰ 

τῶν σπαθαρίων δηλωθέντα ἡμῖν, ὡς ‘ὑμεῖς ἀναθεματισμένοι ἐστὲ καὶ καθῃρημένοι παρὰ τῆς 

συνόδου’; ὑπὲρ τίνος ἡ εἰς τὸν Ἅγιον Μάμαντα φυλακὴ μεμονωμένων τῶν τριῶν; ὑπὲρ τίνος  

ἡ ἐκεῖσε παρουσία τῶν αὐτῶν σπαθαρίων σὺν τρισὶ τοῖς παρὰ τοῦ ἀντιδόξου ἐπιφερομένοις 

ὑπαναγνωστικὸν καθαιρέσεως καὶ ἀναθεματίσεως ἡμῶν πάλιν; καὶ ἐπεὶ περιεφράξαμεν τὰ ὦτα 

καὶ τοῦ ἀκοῦσαι, ὑπὲρ τίνος ἡμεῖς μὲν ἐξόριστοι ἄλλος ἀλλαχοῦ καὶ ἐναπόκλειστοι, ὅ τε 

οἰκονόμος καὶ ὁ Ἀρσένιος οἱ ἀδελφοί, διωγμὸς δὲ τῶν ἄλλων ἀπὸ δυοκαίδεκα μιλίων τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως, ὡς τοὺς μὲν ἐν σπηλαίῳ κατακρυβῆναι διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς λανθανόντως 

διακονίαν, μεταμφιασαμένων ἐσθῆτα λαϊκῶν, τῶν δὲ ὅλην ἡμέραν ὑπὸ πλάκαν ὑποδύντων καί, 

ἐπειδὴ οὐκ ἦν ἐν ἡμέρᾳ ἐμφανίσαι, νυκτὶ εἰς ἀλλήλους περιτρεχόντων; ὑπὲρ τίνος οἱ 

 
642 Zob. Jurewicz 2007, s. 132-135. Zob. też Pratsch 1998. 
643 Zob. więcej o tym liście (Do ucznia Atanazego) datowanym na lata 810-811 w Teodor Studyta, Listy, t. 1,  

s. 191*-193*. 
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εὑρισκόμενοι κρατούμενοι ὑπὸ στρατιωτῶν καὶ ἐν τῷ πραιτωρίῳ φυλακισθέντες, εἶτα 

ἐξορισθέντες τῆς πόλεως; 

 

 

Tłumaczenie 

 
Ponownie wypowiem się o nas trzech644: po co cesarz645 oznajmił nam za 

pośrednictwem spatharioi646, którzy przybyli do ta Agathou647: „Zostaliście obłożeni anatemą 
i wykluczeni z synodu648”? Po co [był] areszt w [dzielnicy] świętego Mamasa, który podzielił 
naszą trójkę? Po co przybyli tam spatharioi z trzema naszymi adwersarzami, ponownie 
przynosząc pismo o wykluczeniu nas i anatemie? Czyż wcześniej zatykaliśmy uszy, by [o tym] 
nie słyszeć? Po co zostaliśmy wygnani, każdy, gdzie indziej i uwięzieni, tak jak brat ekonom  
i brat Arsenios649? Po co [było] przepędzać innych aż na dwanaście mil650 od 
Konstantynopola, gdzie ukrywali się w jaskini dzięki naszej potajemnej pomocy, ubrani  
w świeckie szaty?651 Chowali się cały dzień pod powierzchnią652 [ziemi], gdyż za dnia nie mogli 
się pokazywać, a nocą spotykali się ze sobą. Po co żołnierze wyłapywali poszukiwanych, 
trzymali pod strażą w pretorium, a potem wyrzucali z Miasta? 

 

 

 

Mowa XI (Laudatio S. Platonis Hegumeni), 39653 
S. Theodori Studitæ Oratio XI. – Laudatio S. Platonis Hegumeni, (w:) Patrologiae cursus completus (series 

Graeca), t. 99, red. J.-P. Migne, Paris 1903, s. 841 B – 844 A. 

 

ἀλλ᾿ ὤ· πῶς ἀπήγετο ὁ τοῦ θεοῦ θεράπων; ἐπ᾿ αὐτὸν γὰρ ἐπανίημι. πάλιν μεθοριζόμενος 

καὶ πάλιν διασπώμενος ὑπὸ δυοῖν τε σκηριπτόμενος διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν ἔτι προβαίνειν, 

ἑλκόμενος αὖ τε καὶ περισυρόμενος, καὶ θρῆνον ἐμποιῶν τῆς ἀδίκου πράξεως καὶ αὐτοῖς τοῖς 

ἀναισθήτοις λίθοις. βοάτω ταῦτα ὁ τοῦ περιβοήτου μάρτυρος Μάμαντος χῶρος· γραφέτω ταῦτα 

ἡ φρουρήσασα μετὰ τὴν Πρώτην{654} τοῦ ἀδελφοῦ φρουρὰν τὸν τῆς εὐσεβείας{655} φρουρὸν 

Ὀξεῖα{656} νῆσος. φεῦ τῆς ἀναλγήτου καρδίας τῶν, οὐκ οἶδ᾿ ὅπως εὐπρεπῶς εἴποιμι, 

στρατιομονάχων φυλάκων· ἔθεντο τὸν δίκαιον μονώτατον{657} ὡς ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἔν τινι 

κέλλῃ, τετρυχωμένον ἤδη τῷ γήρει καὶ τῇ νόσῳ βαλλόμενον· εἴασαν ὑφ᾿ ἑνὶ δούλῳ, οἱ δοῦλοι 

τῶν κάτω καὶ τοῦ καίσαρος, τὸν ὅσιον ἅπαξ τῇ ἡμέρᾳ ἢ δὶς ὑπηρετεῖσθαι. ἠντιβόλει ὁ γέρων 

μετακομίζεσθαι πρὸς ἀναγκαίαν χρείαν τοῦ σώματος <τι> καὶ ὁ δυσμενὴς ὠνείδιζεν· ᾔτει τῶν 

 
644 Tj. o sobie (Teodor), o swoim wuju Platonie oraz o swoim bracie Józefie. 
645 Tj. Nicefor I (802-811 r.). 
646 Kazhdan 1991o, s. 1935-1936. 
647 Miejsce to znajdowało się w Chryzopolu. Tam również miał być zlokalizowany klasztor założony przez 

patriarchę Nicefora I (806-815 r.). Zob. Janin 1964, s. 482-483. 
648 Synod ze stycznia 809 r., na którym obłożono anatemą Teodora i jego zwolenników. 
649 Zob. Teodor Studyta, Listy, t. 1, s. 191-193. 
650 Ok. 19 km.  
651 Być może mowa tu o jaskini Yarımburgaz, gdzie w czasach bizantyńskich zlokalizowane było centrum kultu. 

Zob. więcej w Külzer 2008, s. 632-633; Bousquet 1901, s. 302. 
652 Określenie ὑπὸ πλάκα(ν) wykorzystywane było do opisu terenów niedaleko Rēgion (ὑπὸ πλάκα Ῥηγίου). Zob. 

np. Nicefor Bazylakes, Listy, I, (w. 38); III, (w. 17); Niketas Choniates, Historia, s. 504, w. 8. 
653 Mowa pogrzebowa na cześć Platona (wuja Teodora Studyty), zmarłego 4 IV 814 r.  
654 {W PG: πρώτην, co spowodowało błędny przekład na łacinę: Patrologiae…, s. 842 C: „[…] quae post primam 

fratris mei custodiam […]” [podkreśl. KS]} 
655 {W PG: εὐσεβεία. Powinien być Gen. sing., a nie Nom. sing.} 
656 {W PG: ἀξεῖα. Jednakże łacińskie tłumaczenie najwyraźniej próbowało oddać tutaj słowo ὀξεῖα, Patrologiae…, 

s. 842 C: „[…] abrupta insula […]”; (od ὀξύς, ύδος, ἡ - ostry, ostro zakończony)} 
657 {W PG: μονώτατοι.} 
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κατὰ τὴν ἀσθένειαν ἐπιτηδείων καὶ ὁ δύστροπος κατ᾿ αὐτοῦ τὴν θύραν ἔκλειεν· καὶ ταῦτα 

ὑφιστάμενος ἀνεξάρνητος τῆς καλῆς ὁμολογίας, ἧς ὡμολόγησεν ἐνώπιον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. 

ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῆς τοιαύτης καθείρξεως νοσηλεύεσθαι αὐτὸν ἐπιθανάτιον ἀκήκοεν ὁ καῖσαρ, 

μετάγει ἐν τῷ Βυζαντίῳ μαλαχθεὶς τὴν ἀτεράμονα καρδίαν, καὶ ἐνεγκὼν παρασκευάζεται 

ἐπανορθοῦν δῆθεν τὸ κακῶς γεγενημένον. ἀλλ᾿ ἐπειδὴ οὐκ ἀπὸ ὀρθῆς γνώμης ὁ σκοπός, οὐδὲ 

εἰς πέρας ἄγει τὴν πρόθεσιν. 

 

Tłumaczenie 
 

Lecz cóż to? Dlaczego zabrano sługę Boga? Zatrzymam się [na chwilę] przy nim. Kolejny 
raz przenoszony, kolejny raz [od nas] oderwany, do tego trzymany przez dwóch ludzi, gdy 
nie miał już siły iść dalej, był znowu wleczony i ciągnięty, wzbudzając żal z powodu 
niesprawiedliwości nawet w nieczułych, głazach. Niech ogłosi to dzielnica658 przesławnego 
męczennika Mamasa, niech opisze to wyspa Okseja659, która więziła strażnika pobożności po 
uwięzieniu [mego] brata na Protē660  – ach, jak niewrażliwe [były] serca jego stróżów – nie 
wiem, jak godziwie to wyrazić – mnichów-żołnierzy!661 Wrzucili go samotnego do jakiejś 
piwnicy, osłabionego już starością i zmęczonego chorobą, jak na dno jeziora. Słudzy zmarłych 
i cezara662 pozwolili, by tylko jeden służący usługiwał temu świętemu człowiekowi jedynie raz 
lub dwa razy dziennie. Starzec prosił, by ktoś zatroszczył się o potrzeby jego ciała, a Zawistny 
go obrażał; prosił o udzielenie pomocy w chorobie, a Nieżyczliwy zamykał przed nim drzwi. 
On jednak wytrzymał, nie wypierając się dobrej zgody, którą wyznawał przed Bogiem  
i ludźmi. Gdy cezar usłyszał, że z powodu tego uwięzienia [Platon] jest umierający  
i potrzebuje opieki lekarskiej, zmiękło jego zatwardziałe serce – przenosi go do Bizancjum663, 
rzekomo szykując się do naprawienia wyrządzonego zła. Ponieważ jednak nie były to [jego] 
rzeczywiste intencje, nie doprowadził swoich zamiarów do końca.  

 
 
 

List 269664 
Theodori Studitae Epistulae, t. 2, red. G. Fatouros,  [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 31/2], Berlin 1992,  

s. 397, w. 10 – s. 398, w. 37. 

 

Ἀδελφὲ Γρηγόριε, μνήσθητι ἡμερῶν ἀρχαίων, μνήσθητι ἀναθέσεως υἱϊκῆς, μνήσθητι 

ἀγαπήσεώς μου, ταπεινῆς μέν, ἀληθινῆς δέ, ὡς πάντες ἴσασι· μνήσθητι ὅτι βασιλεῖς καὶ 

ἀρχιερεῖς οὐχ εὗρον ἰσχὺν διασχίσαι ἡμᾶς ἐξ ἀλλήλων πολλοῖς τρόποις κινηθέντες, τοῦ 

συνδέσμου τῆς ἀγάπης οὐδαμῶς ῥηγνυμένου. εἶτα, ὅτε πολλοὶ οἱ πολεμοῦντες καὶ πλείους οἱ 

ἀγῶνες, ἀήττητοι καὶ νικηταὶ καὶ ἀδιαίρετοι, ὁπότε δὲ παῦλα, τότε ἧττα καὶ διαίρεσις; φεῦ τῆς 

ταλαιπωρίας μου, ἀβάλε τῆς δαιμονικῆς ἐπηρείας· οἷος ἦς ὀχυρὸς ἐξ ὧν ἔδρασας ἐν ὑποταγῇ, 

τίμιος, ἀξιόπιστος, περιφανής, πολλὰ τὰ ἕδνα προσφέρων τοῖς ἐντυγχάνουσιν. τί τὸ γεγονός, 

τέκνον μου; τί τὸ διατεμόν σε, σπλάγχνον μου; ὅτι ἐλύπησά σε ἐπιτιμῶν, κόπτων τὸ θέλημά 

 
658 Dosł. „tereny/ziemia”. 
659 Ob. Sivriada (Hayırsızada), jedna z tzw. Wysp Książęcych położonych na Morzu Marmara niedaleko 

Konstantynopola. To tam został wygnany Platon po obłożeniu go anatemą w 809 r. 
660 Ob. Kınalıada, jedna z tzw. Wysp Książęcych położonych na Morzu Marmara niedaleko Konstantynopola. To 

tam został wygnany Józef (brat Teodora), po obłożeniu go anatemą w 809 r. 
661 Tłum. „στρατιομονάχων”. Termin ten znany jest jedynie z dzieł Teodora Studyty. Występuje w tym passusie 

oraz liście 176.19. 
662 Tj. cesarza Nicefora I (802-811 r.). 
663 W 811 r, na krótko przed śmiercią cesarza w bitwie na przełęczy Wyrbica (26 VII) i na dwa i pół roku przed 

śmiercią samego Platona, który po powrocie do klasztoru Studios miał już do końca życia być przykuty do łóżka. 
664 Zob. więcej o tym liście (Do ucznia Grzegorza) datowanym na lata 815-818 w Teodor Studyta, Listy, t. 1,  

s. 312*. 
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σου; ὁμολογῶ, ἀλλὰ διὰ θεὸν καὶ ψυχήν· εἰ δὲ καὶ ἀδίκως τυχόν, σύγγνωθι. μνήσθητι δὲ ὅτι 

καὶ τὴν φύσιν μου ἐξεβιασάμην, εἴπω, καὶ τὸ τῆς ὑποταγῆς δίκαιον ἐλυμηνάμην, τὰ τῆς 

ἀναπαύσεώς σου διώκων. καθομολογῶ καὶ τὰ σά, οὐ γὰρ εἰμὶ ἀγνώμων, υἱέ μου, ὅτι δι’ ἐμὲ 

Χριστοῦ ἀκολουθήσει καὶ ὠνειδίσθης καὶ ἐρραπίσθης καὶ ἐφρουρήθης καὶ τὴν ψυχὴν μέχρις 

αἵματος προήσω· οἶδας τὰς βασιλικὰς ἀποκρίσεις, οἶδας τὰς ἐν τῷ παλατίῳ εἱρκτάς, τὰς ἐν τῷ 

Ἁγίῳ Μάμαντι ἀπαγωγάς· οἶδας τὴν φυλακιστικὴν ἀμφοτέρων ζωήν, τὴν εἰς ἀλλήλους 

συμφυΐαν, ἣν ἐθαύμασαν καὶ βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ πᾶς τις ἄλλος. εἶτα, τί τὸ διαρρῆξαν; ὅτι 

τῶν διωξάντων καταποθέντων καὶ τοῦ σκανδάλου ἐκποδὼν ἀρθέντος σύμβασιν ἐποιησάμεθα 

μετὰ τοῦ ἀρχιερέως. ὢ τῆς ἐπηρείας· καὶ τί ἐβούλου; ἵνα, φησίν, ἐγένετο σύνοδος καὶ καθῃρέθη 

τὸ αἴτιον. καὶ τίς ὁ συνεδρεύων ἢ καθαιρῶν; οὐχ ὁρᾷς ἀνένδεκτα λέγων; ἀλλ’ ὅτι οὐκ ὤφειλεν 

συνελθεῖν τῷ βασιλεῖ ὁ ἱεραρχῶν. ὁμολογουμένως, ὡς οὐδὲ ὁ πρὸ αὐτοῦ, ἐφ’ ᾧ καὶ ὁ μείζων 

κίνδυνος, ἐξ οὗ καὶ συναπέρχεται δῆθεν οἰκονομίας ὁ δεύτερος. 

 

Tłumaczenie 
 

Bracie Grzegorzu, przypomnij sobie dawne dni, przypomnij sobie synowskie oddanie, 
przypomnij sobie moją miłość665 – prostą, ale prawdziwą, co wiedzą wszyscy! Przypomnij 
sobie, że cesarze i patriarchowie nie znaleźli siły, by nas rozdzielić od siebie, [chociaż] 
próbowali na wiele sposobów, ponieważ nikt nie jest w stanie rozerwać więzów miłości. 
Dlaczego więc, gdy jest wielu walczących i jeszcze więcej walk, są oni niepokonani, 
niezwyciężeni i niepodzielni, a w chwili wytchnienia – następuje porażka i podział? Ach, biada 
mi, ach, diabelskie szyderstwo! Jak wytrwały byłeś, od kiedy oddałeś się posłudze, jak 
czcigodny, wiarygodny, sławny, przynosząc wiele dóbr tym, których napotkałeś. Co się stało, 
moje dziecko? Co cię dręczy, serce moje? Dlaczego się zadręczasz, potępiając swoją decyzję 
i odcinając się od niej? Rozumiem cię, lecz na Boga i duszę! Jeśli było to niesłuszne, przyznaj 
się do tego. Przypomnij sobie, że ja także – przyznaję – postąpiłem wbrew swojej naturze  
i znieważyłem powinności naszej relacji666, potępiając twoje odstępstwo667. Zgadzam się  
z tobą, jestem bowiem świadomy, mój synu, że z mojego powodu naśladując Chrystusa 
usłyszałeś obelgi, zostałeś spoliczkowany, wtrącony do więzienia, poświęciłeś się aż do krwi! 
Poznałeś cesarskie668 rozkazy, poznałeś więzienie w pałacu i areszt w [dzielnicy] świętego 
Mamasa. Poznałeś więzienne życie w obu [tych miejscach] i wzajemną jedność, której dziwili 
się cesarze i kapłani oraz wszyscy inni. Dlaczego więc się [teraz] łamiesz? Przecież gdy 
prześladowcy się nasycili, pojednaliśmy się z patriarchą669, unikając wywołania skandalu.  
O Szyderstwo! Po co ci to było? Odpowiada670: po to, aby odbył się synod671 i nastąpiły 
aresztowania. Było to zgromadzenie czy zasadzka? Nie widzisz, że żądasz 
niedopuszczalnego? Przecież patriarcha nie jest zobowiązany współpracować z cesarzem672. 
Przecież nawet tamten drugi przed nim673, chociaż groziło mu większe niebezpieczeństwo, 
nie rozstał się z władzą z tego powodu. 

 

 
665 Tj. Agape. 
666 Org. „ὑποταγή”, czyli dosł. „podporządkowanie”. Mowa tu o relacji między starszym mnichem, a młodszym 

członkiem zgromadzenia, gdzie ten drugi zdobywa wiedzę od tego pierwszego na zasadzie naśladownictwa 

(μίμησις), wykazując się również podporządkowaniem (ὑποταγή). Zob. więcej o tego typu relacjach w klasztorach 

Studios i świętego Mamasa (przy bramie Ksylokerkos) w: Krausmüller 1994, s. 67-85. 
667 Grzegorz opuścił Teodora i jego zgromadzenie, po tym jak ten pojednał się z patriarchą Niceforem. 
668 Tj. Nicefora I (802-811 r.). 
669 Tj. z Niceforem I (806–815 r.). 
670 Szyderstwo. 
671 Tj. synod ze stycznia 809 r., na którym obłożono anatemą Teodora i jego zwolenników. 
672 Tj. z Leonem V Armeńczykiem (813-820 r.), który był ikonoklastą i w 815 r. doprowadził do wygnania 

zarówno patriarchy Nicefora, jak i samego Teodora. 
673 Tj. patriarcha Tarazjusz (784-806 r.). 
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16. Klęska w Bułgarii i „rzeka ognia” (809 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6301 (AD 808/809) 
Theophanis…, s. 485, w. 28-31, s. 486, w. 1-8. 

 

ὁ δὲ πρὸς πᾶσαν κακουργίαν ἕτοιμος λαθραίαις δωρεαῖς διὰ τῆς νυκτὸς τοὺς πολλοὺς τῶν 

ἀρχόντων ἐξαπατήσας τῇ ἐπαύριον αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ μέσος ἐλθὼν τοῖς ὄχλοις διελέχθη, περὶ 

πάσης εὐημερίας ὅρκοις φρικτοῖς αὐτοὺς διαβεβαιωσάμενος καὶ τὰ τῆς ἴσης πρὸς τὰ τέκνα 

στοργῆς. καὶ παραυτίκα τὴν βασιλίδα καταλαμβάνει, Θεοδόσιον, πατρίκιον καὶ 

προμοσκρίνιον, τὸ ἐπίκλην Σαλιβαρᾶν, ἐάσας εἰς τὸ καταμαθεῖν δι’ ἀλλήλων τοὺς 

στασιάσαντας. ἐν δὲ τῷ ἐπανέρχεσθαι τὰ πλήθη ῥογεύειν αὐτοὺς προσποιησάμενος, κατὰ τὸν 

ἅγιον Μάμαντα δαρμοῖς τε καὶ κουραῖς καὶ ἐξορίαις τοὺς πλείστους τιμωρησάμενος, εἰς 

Χρυσόπολιν τοὺς λοιποὺς διεβίβαζε καταπατήσας τοὺς τηλικούτους φοβεροὺς ὅρκους. οἱ δὲ 

διὰ τὴν συμφορὰν πύρινον ποταμὸν τὸ Πέραμα προσηγόρευσαν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 666. 

 
Always ready for evil deeds, the emperor deceived most of the officers during the night by 
means of secret gifts and the next morning he appeared himself among the soldiers and 
spoke to them, assuring them under terrible oaths that they would enjoy all kinds of plenty 
and that he would be equally solicitous towards their children. Straight away he made for 
the Imperial City, having directed the patrician and promoskrinios Theodosios, surnamed 
Salibaras, to identify the rebels by mutual admission. While the army was on its way back, 
he pretended to be about to pay them, but instead punished most of them at St Mamas by 
lashes, tonsure, and exile, and the rest he conveyed to Chrysopolis having transgressed his 
terrible oaths. On account of their misfortune they called the Bosporus the 'river of fire'. 

 

 

 

17. Bułgarskie oblężenie i spalenie pałaców św. Mamasa (813 r.) 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6305 (AD 812/813) 
Theophanis…, s. 503, w. 5-25. 

 

ὁ δὲ νέος Σενναχερὶμ Κροῦμμος ἀρθεὶς τῇ νίκῃ, καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὸν μετὰ τῆς ἰδίας 

δυνάμεως πολιορκεῖν τὴν Ἀδριανούπολιν, μετὰ ϛʹ ἡμέρας τῆς αὐτοκρατορίας Λέοντος ἐπελθὼν 

ἐν δυνάμεσι καὶ ἵπποις τῇ βασιλίδι πόλει περιῄει πρὸ τῶν τειχῶν ἀπὸ Βλαχερνῶν ἕως τῆς 

Χρυσῆς πόρτης ἐπιδεικνύμενος τὴν περὶ αὐτὸν δύναμιν, <καὶ> ἐπιτελέσας μιαρὰς καὶ 

δαιμονιώδεις θυσίας ἐν τῷ πρὸς θάλασσαν λιβαδίῳ τῆς Χρυσῆς πόρτης, ᾐτήσατο τῷ βασιλεῖ 

πῆξαι τὸ δόρυ αὐτοῦ κατ’ αὐτῆς τῆς Χρυσῆς πόρτης. τοῦ δὲ τοῦτο μὴ καταδεξαμένου, 

ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν σκηνήν. θαυμάσας δὲ τὰ τῆς πόλεως τείχη καὶ τὴν εὔτακτον τοῦ 

βασιλέως παράταξιν, καὶ τῆς ἐλπιζομένης αὐτῷ πολιορκίας ἀπογνοὺς ἐπὶ συμβάσεις τρέπεται 

καὶ περὶ εἰρήνης πειραστικοὺς λόγους ἐποιεῖτο. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀφορμῆς δραξάμενος ἐπειράθη  

τοῦτον λοχῆσαι· ἀλλ’ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν τοῦτο εἰς πέρας ἀγαγεῖν 

ἐκωλύθη τῇ τῶν καθυπουργησάντων τῷ τοιούτῳ τροπαίῳ ἀφυΐᾳ, πληγωσάντων μὲν τοῦτον, 

καιρίαν δὲ μὴ ἐπαγαγόντων πληγήν. ἐπὶ τούτῳ μανεὶς ὁ ἀλάστωρ, ἀποστείλας κοῦρσον ἐν τῷ 
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ἁγίῳ Μάμαντι τό τε ἐκεῖσε παλάτιον ἐνέπρησε καὶ τὸν χαλκοῦν λέοντα τοῦ ἱππικοῦ σὺν τῇ 

ἄρκῳ καὶ τῷ δράκοντι τοῦ ὑδρίου καὶ μαρμάροις ἐπιλέκτοις ἐν ἁμάξαις φορτώσας ὑπέστρεψεν, 

παρακαθίσας τῇ Ἀδριανουπόλει καὶ ταύτην ἑλών. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 3, tłum. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, 

Warszawa 1995, s. 81-83. 

 
Nowy Sennacherim, Krum zachęcony zwycięstwem pozostawił swego brata z jego 

własnym wojskiem, aby oblegał Adrianopol, [a sam] po sześciu dniach od objęcia władzy 
przez Leona, zjawił się pod Konstantynopolem z wojskami pieszymi i konnicą i opasał mury 
od Blachernów aż do Złotej Bramy, aby pokazać, jaką siłę ma przy sobie. Po złożeniu 
wstrętnych i szatańskich ofiar na nadmorskiej łące w pobliżu Złotej Bramy, zwrócił się do 
cesarza z zapytaniem, czy może wbić swoją włócznię w samej Złotej Bramie. Gdy cesarz na 
to nie pozwolił wrócił do swojego namiotu. Czując respekt przed murami miasta i dobrze 
przygotowanymi wojskami, zwątpiwszy w planowane przez siebie oblężenie skłonił się ku 
porozumieniu i rozpoczął próbne rozmowy w sprawie pokoju. Ale cesarz skorzystał ze 
sposobności i postanowił przygotować na niego zasadzkę. Lecz z powodu licznych naszych 
grzechów nie mógł tego zrealizować, gdyż nieudolność tych, którym powierzono tak znaczne 
przedsięwzięcie spowodowała, że oni go tylko zranili, nie zadając mu śmiertelnego ciosu. 
Rozgniewany tym złoczyńca wysłał łupieżczą ekspedycję do Świętego Mamasa, kazał 
podpalić pałac, który się tam znajdował i załadowawszy na wozy spiżowego lwa z hipodromu 
wraz z niedźwiedziem i wężem ze zbiornika wodnego i wybrane figury marmurowe, wrócił, 
osiadł pod Adrianopolem i przystąpił do jego oblegania. 

 

 

 

Kronika panowania Leona, syna Bardasa Armeńczyka674 (Scriptor incertus de Leone 

Armenio) 
Συγγραφή χρονογραφίου τα κατά Λέοντα υἱόν Βάρδα τοῦ Ἀρμενίου περιέχουσα, (w:) Leonis Grammatici 

chronographia; accedit Eustathii De capta Thessalonica liber, red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae 34], Bonn 1842, s. 342, w. 1 – s. 345, w. 1. 
 

καὶ λοιπὸν ἦλθον οἱ Βούλγαροι μηδενὸς αὐτοῖς ὑπαντῶντος ἢ κωλύοντος ἕως τῆς πόρτης, καὶ 

ποιήσας ὁ Κροῦμμος θυσίαν κατὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ ἔξωθεν τῆς Χρυσῆς πόρτης ἔθυσεν ἀνθρώπους 

καὶ κτήνη πολλά. καὶ εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῆς θαλάσσης βρέξας τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 

περικλυσάμενος, καὶ ῥαντίσας τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ εὐφημισθεὶς ὑπ’ αὐτῶν, διῆλθεν μέσον τῶν 

παλλακίδων αὐτοῦ, προσκυνηθεὶς ὑπ’ αὐτῶν καὶ δοξασθείς, καὶ ταῦτα θεωρούντων ἐκ τῶν 

τειχῶν πάντων, καὶ μηδενὸς τολμῶντος κωλῦσαι αὐτὸν ἢ ἀπολῦσαι βέλος κατ’ αὐτοῦ. καὶ 

ποιήσας πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὐτοῦ καὶ ἅπερ ἐβούλετο, περιεκύκλωσεν τὴν πόλιν, καὶ 

ἔβαλεν χάρακα ἐν αὐτῇ, καὶ ποιήσας ἡμέρας τινὰς καὶ πραιδεύσας τὰ ἔξωθεν τῆς πόλεως, 

ἤρξατο ζητεῖν πάκτα χρυσίου καὶ ἱματισμῶν πολὺν ἀριθμόν, καὶ κοράσια ἐπίλεκτα ποσότητα 

τινά. καὶ δὴ ποιήσας ὁ Λέων βουλὴν μετὰ τῶν ἀρχόντων, ἐδήλωσεν τὸν Κροῦμον ὅτι ἐλθὲ ἕως 

τοῦ αἰγιαλοῦ μετὰ ὀλίγων τινῶν μὴ ἐπιφερομένων ὅπλα, καὶ ἡμεῖς ἐξερχόμεθα διὰ τῆς 

θαλάσσης ἄοπλοι μετὰ χελανδίου, καὶ συλλαλοῦμεν· καὶ ἅπερ ᾐτήσω πάντα ποιοῦμεν. καὶ 

ταῦτα δηλώσαντες, διὰ τῆς νυκτὸς ἐξαγαγόντες τινὰς ἐνωπλισμένους ἕως ὀνομάτων τριῶν, καὶ 

κατέκρυψαν αὐτοὺς ἐν δωματίοις τισὶν τῶν Γάλλης ἔξωθεν τῆς πόρτης τῶν Βλαχερνῶν, 

δώσαντες αὐτοῖς σύσσημον ὅτι διαλεγομένων ἡμῶν μετὰ τοῦ Κρούμου σημεῖόν τι ἔχομεν 

 
674 Zob. Brzóstkowska, Swoboda 1995, s. 154-156. 
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ποιῆσαι, ὅπερ θεασάμενοι ἐξέλθατε καὶ ἀποκτείνατε αὐτόν. καὶ τῇ ἐπαύριον ὄντων τῶν 

Βουλγάρων ἐπὶ τὸ μέρος τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἔξωθεν τῆς πόλεως, κατῆλθεν ὁ Κροῦμος ἐπὶ 

τὴν θάλασσαν κατὰ τὴν συνταγὴν μετὰ ἄλλων τριῶν, τὸν λογοθέτην αὐτοῦ καὶ Κωνσταντῖνον 

τὸν λεγόμενον τοῦ Πατζικοῦ, φυγόντος εἰς Βουλγαρίαν πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἔχοντα καὶ τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ ὄντα ἐξ ἀδελφῆς τοῦ Κρούμου. οὗτοι τέσσαρες ἐξελθόντες τοῦ λαοῦ αὐτῶν ἄοπλοι 

κατῆλθον ἕως τῆς θαλάσσης κατὰ τὴν συνταγὴν μετὰ ἄλλων τριῶν, μὴ γινώσκοντες δὲ τὸ 

ἔνεδρον αὐτῶν. λοιπὸν δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθον μετὰ χελανδίου, βουλόμενοι 

συλλαλῆσαι μετὰ τοῦ Κρούμου, καὶ λαβόντες λόγον ἐξῆλθον τοῦ καραβίου. καὶ 

ἀποκαβαλλικεύσας ὁ Κροῦμος ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἐκράτει ὁ υἱὸς 

Κωνσταντίνου στρωμένον χαλινωμένον. καὶ διαλεγομένων αὐτῶν ἐποίησεν ὁ εἷς τῶν ἐκ τῆς 

πόλεως τὸ σημεῖον, ὃς ἦν ὁ Ἑξαβούλης, τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν ἀποσκεπάσας. ὃν ἰδὼν  

ὁ Κροῦμος καὶ σκανδαλισθεὶς ἀνεπήδησεν, καὶ ἔχων ἕτοιμον τὸν ἵππον, σηκώσαντες αὐτὸν οἱ 

μετ’ αὐτοῦ, ἐκαβαλλίκευσεν. καὶ ἀνέκραζεν ὁ λαὸς ἀπὸ τῶν τειχῶν “σταυρὸς ἐνίκησεν.” καὶ 

αὐτὸς ἤρξατο φεύγειν. καὶ ἐξελθόντες οἱ ἐνωπλισμένοι ἐκ τῶν δωμάτων κατεδίωξαν ὀπίσω τοῦ 

Κρούμου, καὶ ἀπολύσαντες αὐτῶν τὰ βέλη [ὡς] ᾠήθησαν ὅτι ἐπλήγωσαν αὐτόν. αὐτὸς δὲ 

μονώτατος ἔφυγεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ. οἱ δὲ ἄλλοι τρεῖς ἐπιάσθησαν ὑπὸ τῶν ὄντων ἐν τῷ 

χελανδίῳ. καὶ ὁ μὲν λογοθέτης παραυτὰ ἐσφάγη, Κωνσταντῖνος δὲ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ζῶντες 

ἐπιάσθησαν. λοιπὸν οὖν τούτων γενομένων θυμωθεὶς ὁ Κροῦμος ἐκέλευσεν ἐπαύριον 

ἐμπυρίσαι καὶ καταστρέψαι πάντα τόπον. καὶ ἀρξάμενοι ἐμπυρίζειν κατέκαυσαν πάσας τὰς 

ἐκκλησίας τὰς ἀντίπεραν τῆς πόλεως μεγάλας οὔσας, ἃς ἀνεκαίνισεν Εἰρήνη καὶ Νικηφόρος 

καὶ Μιχαήλ· ὁμοίως καὶ τὰ μοναστήρια καὶ τὰ παλάτια καὶ τοὺς οἴκους καὶ τὰ προάστεια. καὶ 

ἐλθόντες εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα ἐνεπύρισαν τὰ ἐκεῖσε παλάτια καὶ τοὺς δύο κοιτῶνας, καὶ τοὺς 

κίονας κατέκλασαν, καὶ τοὺς μολύβδους ἐπῆραν καὶ τὰ ζωδία τοῦ ἱπποδρομίου, καὶ πᾶσαν τὴν  

αἰχμαλωσίαν κατέσφαξαν, καὶ ὁμοίως καὶ τὰ κτήνη. καὶ διελθόντες πᾶσαν τὴν παραθαλασσίαν 

τοῦ Στενοῦ καὶ τὴν ἄνω, πάντα τὰ ἐμπόρια κατέκαυσαν, καὶ ἄραντες σκῦλα πολλὰ ᾤχοντο. καὶ 

πιάσαντες τὸ δεξιὸν μέρος τῆς πόλεως πρὸς ἀνατολάς, κατέκαυσαν τὸ ἔξωθεν τῆς Χρυσῆς 

πόρτης ἕως τοῦ Ῥηγίου· καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν Ἀθύρα κατέστρεψαν τὸ ἐκεῖσε κάστρον καὶ τὴν 

γέφυραν, παράξενον οὖσαν καὶ πάνυ ὀχυρωτάτην. καὶ ἐλθόντες εἰς Σηλυβρίαν κατέστρεψαν τὸ 

αὐτόθι κάστρον ἕως τοῦ ἐδάφους, καὶ τὰς ἐκκλησίας καὶ τοὺς οἴκους κατέκαυσαν· καὶ μετὰ 

τοῦτο τὸ Δαόνιν κάστρον ὑπάρχον κατέστρεψαν. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν Ἡρακλείας, μὴ 

δυνάμενοι εἰς αὐτὴν εἰσελθεῖν, ἐνεπύρισαν πάντα τὰ οἰκήματα τὰ ὄντα εἰς τὸν λιμένα καὶ τὰ 

πέριξ τῆς αὐτῆς πόλεως. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Testimonia…, z. 3, s. 169-172. 

 
Bułgarzy zatem, ponieważ nikt im się nie przeciwstawiał, ani ich nie powstrzymywał, przybyli 
aż do bramy, a Krum zgodnie ze swym zwyczajem przed Złotą Bramą złożył ofiarę z ludzi  
i z wielu zwierząt. Następnie zamoczył nogi w zatoce morskiej, obmył je dokładnie, skropił 
także swoich żołnierzy i wysławiany przez nich udał się do swoich nałożnic, które oddały mu 
pokłon i sławiły go. Przyglądano się temu z murów na całej ich długości i nikt nie odważył się 
jemu przeszkodzić, ani wymierzyć przeciwko niemu pocisku. Kiedy spełnił wszystkie swoje 
zabiegi i zachcianki okrążył miasto i zbudował wokół niego palisadę, a po upływie kilku dni, 
kiedy splądrował tereny za miastem, zaczął żądać trybutu w złocie, znacznej ilości szat  
i pewnej liczby wybranych dziewcząt. Wtedy Leon po naradzie z archontami oświadczył 
Krumowi: „Przybądź na brzeg z kilku ludźmi nieuzbrojonymi, my także bez broni wyruszymy 
barką przez morze i będziemy rozmawiać; spełnimy też wszystko, o co prosiłeś”. To 
powiedziawszy nocą wyprowadzili uzbrojonych ludzi w liczbie 3 i ukryli ich w kilku domach 
[miejscowości] Galla za Bramą Blacherneńską. Umówili się z nimi następująco: „Gdy 
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będziemy rozmawiali z Krumem nadamy hasło, a [wy] widząc je wyjdziecie i zabijecie go”. 
Kiedy nazajutrz Bułgarzy znaleźli się w pobliżu [świątyni] Świętych Anargyrów za miastem, 
nad morze przybył Krum – zgodnie z umową – z trzema osobami: swoim logothetą, 
Konstantynem zwanym Patzikiem, który zbiegł do Bułgarii przed wielu laty, a ten był ze 
swoim synem, którego miał z siostrą Kruma. Ci czterej zostawiwszy swoje wojska, 
nieuzbrojeni podeszli do morza – zgodnie z umową – z trzema innymi, nie wiedząc nic  
o zasadzce. Wreszcie na barce wyruszyli także ci ze stolicy, którzy zamierzali odbyć rozmowy 
z Krumem i po złożeniu poręczenia zeszli z łodzi. Krum zsiadł z konia i usiadł na ziemi, a syn 
Konstantyna trzymał jego konia osiodłanego i okiełznanego. Kiedy trwały rozmowy jeden  
z tych [którzy przybyli] ze stolicy, a był nim Heksabules, nadał hasło, ręką zasłaniając głowę. 
Krum to zauważył i zaintrygowany porwał się z miejsca, a że koń był gotowy, towarzysze 
pomogli mu go dosiąść. Lud na murach wznosił okrzyki: „Krzyż zwyciężył”. On sam zaś zaczął 
uciekać. Wtedy z budynków wyszli uzbrojeni i rzucili się w pościg za Krumem, a ponieważ 
wypuszczali [za nim] strzały sądzili, że go zranili. On zaś osamotniony uciekał do swojego 
wojska. Tamci trzej zaś zostali schwytani przez [ludzi], którzy byli na łodzi. Logotheta zaraz 
został zamordowany, a Konstantyna i jego syna wzięto żywcem. Przeto Krum rozjątrzony 
tym, co się zdarzyło, polecił następnego dnia podpalić i zniszczyć całą okolicę. I przystąpiwszy 
do podpalania spalili wszystkie wielkie kościoły znajdujące się po przeciwnej stronie miasta, 
które zostały odnowione na polecenie Ireny, Nicefora i Michała. [Spalili] też klasztory, pałace, 
budynki i przedmieścia. Kiedy doszli do {[kościoła]/[dzielnicy]} Świętego Mamasa, podpalili 
tamtejsz{y/e} pałac{e}, dwie sypialnie, zniszczyli kolumny, wynieśli ołowiane [przedmioty]  
i wizerunki zwierząt z hipodromu, wymordowali wszystkich jeńców i zwierzęta. Przeszli oni 
[wzdłuż] całego wybrzeża Stenonu i wyżej, spalili wszystkie ośrodki handlowe i zabrawszy 
wielkie łupy ruszyli [dalej]. Po opanowaniu prawej części miasta zwróconej ku wschodowi 
spalili okolice Złotej Bramy aż do Region. Gdy przybyli do Athyras zniszczyli tamtejszą 
twierdzę i most, który był godny podziwu i dobrze umocniony. Dotarli też do Selibrii, twierdzę 
zrujnowali aż do fundamentów, a kościoły i domy spalili. Następnie zniszczyli twierdzę 
Daonis. Kiedy podeszli do Heraklei i nie mogli się do niej dostać, podpalili wszystkie budynki 
znajdujące się na wybrzeżu i w okolicach miasta. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 128.2 
Symeonis magistri…, s. 210, w. 4 – s. 211, w. 22. 

 

ὁ δὲ νέος Σεναχηρεὶμ Κροῦμος ἐπαρθεὶς τῇ νίκῃ, καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὸν πολιορκεῖν τὴν 

Ἀδριανούπολιν, μετὰ ἓξ ἡμέρας τῆς αὐτοκρατορίας Λέοντος ἐπελθὼν τῇ πόλει περιῄει πρὸ τῶν 

τειχῶν ἀπὸ Βλαχερνῶν ἕως τῆς Χρυσῆς καλουμένης πόρτης, ἐπιδεικνύμενος τὴν περὶ αὐτὸν 

δύναμιν, ἐπιτελέσας καὶ μιαρὰς θυσίας ἐν τῷ λιβαδίῳ τῆς Χρυσῆς πόρτης. ᾐτήσατο δὲ τὸν 

βασιλέα ποιῆσαι εἰρήνην, εἰ τὸ δόρυ αὐτοῦ πήξει ἐν τῇ Χρυσῇ πόρτῃ. τοῦ δὲ βασιλέως μὴ 

καταδεξαμένου τοῦτο ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν σκηνήν, θαυμάσας τὰ τῆς πόλεως τείχη καὶ τὴν 

εὔτακτον τοῦ βασιλέως παράταξιν. ἐπὶ σύμβασιν οὖν εἰρήνης τρέπεται, πειραστικοὺς λόγους 

ποιούμενος. ὁ δέ γε βασιλεὺς ἀφορμῆς δραξάμενος ἐπειράθη τοῦτον λοχῆσαι, ἀλλ’ εἰς πέρας 

ἀγαγεῖν τοῦτο ἐκωλύθη τῇ τῶν ὑπουργησάντων ἀφυΐᾳ, πληξάντων μὲν τοῦτον, καιρίαν δὲ μὴ 

ἐπαγαγόντων πληγήν. ἐπὶ τούτῳ μανεὶς ὁ ἀλάστωρ, ἀποστείλας ἱππεῖς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι τὸ 

ἐκεῖσε ὂν παλάτιον ἐνέπρησε καὶ τὸν χαλκοῦν λέοντα τοῦ ἱππικοῦ σὺν τῇ ἄρκτῳ καὶ τῷ 

δράκοντι τοῦ ὑδρείου καὶ μαρμάροις καλλίστοις ἐν ἁμάξαις φορτώσας ὑπέστρεψε, 

παρακαθίσας τὴν Ἀδριανούπολιν καὶ ταύτην ἑλών. πολλοὺς δὲ τῶν εὐγενῶν Μακεδόνων μετὰ 

λαοῦ πλείστου διαπεράσας κατεσκήνωσεν ἐν τῷ Δανουβίῳ ποταμῷ. 
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Tłumaczenie 
za Testimonia…, z. 3, s. 271-272675. 

 
Krum, nowy Senacherim pobudzony niedawnym zwycięstwem polecił swemu bratu oblegać 
Adrianopol, a po sześciu dniach władania Leona, napadł na stolicę, otoczył mury od 
Blachernów aż do Złotej Bramy, aby pokazać siły, jakie ma przy sobie, spełnił także nędzne 
ofiary na łące przed Złotą Bramą. Zażądał od cesarza zawarcia pokoju, albo on wbije swoją 
włócznię w Złotej Bramie. Kiedy cesarz się nie zgodził, [Krum] wrócił do swojego namiotu 
podziwiając mury stolicy i szyk bojowy [wojsk] cesarskich. Ponieważ zależało mu na zawarciu 
pokoju, rozpoczął wstępne rozmowy.  
 Cesarz zaś, korzystając z okazji, próbował przebić go włócznią, ale przeszkodziła mu  
w tym nieudolność ludzi, którzy mieli mu pomóc; ci właśnie go ugodzili, ale nie zadali mu 
śmiertelnej rany. W tej sytuacji mściciel rozgniewany wysłał konnicę do Świętego Mamasa  
i kazał podpalić tamtejszy pałac. Załadowawszy też na wozy spiżowego lwa z hipodromu wraz 
z niedźwiedziem, wężem z fontanny i przepięknymi marmurami zawrócił, a obsadziwszy 
Adrianopol, zdobył go. Przebywszy z wielkim wojskiem [tereny] szlachetnych 
Macedończyków, kazał im osiedlić się nad Dunajem. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 131.9 
Symeonis magistri…, s. 235, w. 70 – s. 236, w. 77. 

 

ἐπὶ τούτου ἐξῆλθεν ὁ Κροῦμος, ἄρχων Βουλγαρίας, κατὰ τῶν Χριστιανῶν, καὶ τραπεὶς Μιχαὴλ 

καὶ Λέων ὁ Ἀρμένης τυραννήσας αὐτὸν καὶ βασιλεύσας, ἐλθὼν ὄπιθεν αὐτοῦ Κροῦμος 

περιεκύκλωσε τὴν πόλιν. λογχευθεὶς δὲ παρὰ Λέοντος τοῦ Ἀρμένη καὶ ὑποστρέφων ἐν 

Βουλγαρίᾳ ἔπεμψεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα ἀφελόμενος τὰ ἐκεῖσε χαλκᾶ ζῷδα. ἀπελθὼν δὲ 

καὶ ἐν Ἀδριανουπόλει παρέλαβεν αὐτὴν καὶ μετέστησε χιλιάδας ἀνδρῶν δέκα χωρὶς γυναικῶν 

καὶ τούτους κατῴκισε πέραν τοῦ Δανουβίου. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Za jego panowania676 Krum677, władca Bułgarii, wyruszył przeciwko chrześcijanom. Michał678 
został zmuszony do ucieczki, a Leon Armeńczyk679 przejął władzę i został cesarzem. Krum 
podążył za nim i okrążył Miasto. [Tam jednak] został raniony włócznią przez Leona 
Armeńczyka. W drodze powrotnej do Bułgarii posłał [konnicę] do [dzielnicy] świętego 
Mamasa i zrabował tamtejsze [posągi] zwierząt ze spiżu. Wyruszył jeszcze do Adrianopola  
i go zdobył. Uprowadził [stamtąd] dziesięć tysięcy mężczyzn bez kobiet i osiedlił ich po drugiej 
stronie Dunaju. 

 

 

 
675 Zostało w tym miejscu przytoczone tłumaczenie oparte na wydaniu (Kontynuacji) Jerzego Mnicha (tj. PG 110, 

Paris 1863, s. 980 D – 981 A), pod którą to nazwą funkcjonował niegdyś ten tekst. Zob. więcej w S. Wahlgren, 

Prolegomena, (w:) Kronika Logotety, zwł. s. 49-50, 132. 
676 Tj. Michała I Rangabe, cesarza w latach 811-813. Zob. więcej w: Salamon 2002p, s. 348-349. 
677 Chan bułgarski w latach 802-814, założyciel dynastii. Zob. więcej w: Hollingsworth 1991b, s. 1159-1160. 
678 Tj. Michał I Rangabe. 
679 Michał V Armeńczyk, cesarz w latach 813-820. Zob. więcej w: Salamon 2002l, s. 305-306. 
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Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 143. 

 

Ὁ δὲ νέος Σεναχηρεὶμ Κροῦμος ἐπαρθεὶς τῇ νίκῃ, καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὸν 

πολιορκεῖν τὴν Ἀδριανούπολιν, μετὰ ἓξ ἡμέρας τῆς αὐτοκρατορίας Λέοντος, ἐπελθὼν τῇ πόλει 

περιῄει πρὸ τῶν τειχῶν ἀπὸ Βλαχερνῶν ἕως τῆς Χρυσῆς καλουμένης πόρτης, ἐπιδεικνύμενος 

τὴν περὶ αὐτὸν δύναμιν, ἐπιτελέσας καὶ μιαρὰς θυσίας ἐν τῷ λιβαδίῳ τῆς Χρυσῆς πόρτης. 

Ἠιτήσατο δὲ τὸν βασιλέα ποιῆσαι εἰρήνην, ἢ τὸ δόρυ αὐτοῦ πήξειν ἐν τῇ Χρυσῇ πόρτῃ. Τοῦ 

δὲ βασιλέως μὴ καταδεξαμένου τοῦτο, ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν σκηνήν, θαυμάσας τὰ τῆς 

πόλεως τείχη καὶ τὴν εὔτακτον τοῦ βασιλέως παράταξιν. Ἐπὶ σύμβασιν οὖν εἰρήνης τρέπεται, 

πειραστικοὺς λόγους ποιούμενος. Ὁ δέ γε βασιλεὺς ἀφορμῆς δραξάμενος ἐπειράθη τοῦτον 

λογχίσαι· ἀλλ’ εἰς πέρας ἀγαγεῖν τοῦτο ἐκωλύθη τῇ τῶν ὑπουργησάντων ἀφυΐᾳ, πληξάντων 

μὲν τοῦτον, καιρίαν δὲ μὴ ἐπαγαγόντων πληγήν. Ἐπὶ τούτῳ μανεὶς ὁ ἀλάστωρ ἀποστείλας 

ἱππεῖς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, τὸ ἐκεῖσε ὂν παλάτιον ἐνέπρησε, καὶ τὸν χαλκοῦν λέοντα τοῦ 

ἱππικοῦ σὺν τῇ ἄρκτῳ καὶ τῷ δράκοντι τοῦ ὑδρείου καὶ μαρμάροις καλλίστοις ἐν ἁμάξαις 

φορτώσας ὑπέστρεψε, παρακαθίσας τὴν Ἀδριανούπολιν. Καὶ ταύτην ἑλών, πολλοὺς δὲ τῶν 

εὐγενῶν Μακεδόνων μετὰ λαοῦ πλείστου διαπεράσας, κατεσκήνωσεν ἐν τῷ Δανουβίῳ 

ποταμῷ. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 128.2) 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 161. 

 

Ἐπὶ τούτου ἐξῆλθεν ὁ Κροῦμος ἄρχων Βουλγαρίας κατὰ τῶν Χριστιανῶν· καὶ τραπεὶς Μιχαὴλ, 

καὶ Λέων ὁ Ἀρμένης τυραννήσας αὐτὸν καὶ βασιλεύσας, ἐλθὼν ὄπισθεν αὐτοῦ Κροῦμος 

περιεκύκλωσε τὴν πόλιν. Λογχευθεὶς δὲ παρὰ Λέοντος τοῦ Ἀρμένη καὶ ὑποστρέφων ἐν 

Βουλγαρίᾳ ἔπεμψεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα, ἀφελόμενος τὰ ἐκεῖσε χαλκᾶ ζῷδα. Ἀπελθὼν δὲ 

καὶ ἐν Ἀδριανουπόλει παρέλαβεν αὐτὴν, καὶ μετέστησε χιλιάδας ἀνδρῶν δέκα, χωρὶς 

γυναικῶν· καὶ τούτους κατῴκισε πέραν τοῦ Δανουβίου. 

 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.9) 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna  
Λέοντος Γραμματικού…, s. 207, w. 9 – s. 208, w. 9. 

 

ὁ δὲ νέος Σενναχερεὶμ Κροῦμος ἐπαρθεὶς τῇ νίκῃ, καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὸν πολιορκεῖν 

τὴν Ἀδριανούπολιν, μετὰ ἓξ ἡμέρας τῆς αὐτοκρατορείας Λέοντος ἐπανελθὼν τῇ πόλει περιῄει 

πρὸ τῶν τειχῶν ἀπὸ Βλαχερνῶν ἕως τῆς Χρυσῆς καλουμένης πόρτης, ἐπιδεικνύμενος τὴν 

ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐπιτελέσας μιαρὰς θυσίας ἐν τῷ λιβαδίῳ τῆς Χρυσῆς πόρτης. ᾐτήσατο δὲ τὸν 

βασιλέα σπεῖσαι εἰρήνην ἢ τὸ δόρυ αὐτοῦ πῆξαι ἐν τῇ Χρυσῇ πόρτῃ. τοῦ δὲ βασιλέως μὴ 
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καταδεξαμένου τοῦτο, ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν σκηνὴν θαυμάσας τὰ τῆς πόλεως τείχη καὶ τὴν 

εὔτακτον τοῦ βασιλέως παράταξιν. ἐπὶ σύμβασιν εἰρήνης τρέπεται πειραστικοὺς λόγους 

ποιούμενος. ὁ δὲ βασιλεὺς ἠφορμῆς δραξάμενος ἐπειράθη αὐτὸν λοχῆσαι, ἀλλ’ εἰς πέρας 

ἀγαγεῖν τοῦτο ἐκωλύθη τῇ τῶν ὑπουργησάντων ἀφυΐᾳ, πληξάντων μὲν τοῦτον, καιρίαν δὲ μὴ 

ἐπαγόντων πληγήν. ἐπὶ τοῦτο μανεὶς ὁ ἀλάστωρ, ἀποστείλας ἵππους ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι τὸ 

ἐκεῖσε παλάτιον ἐνέπρησε, καὶ τὸν χαλκοῦν λέοντα τοῦ ἱππικοῦ σὺν τῇ ἄρκτῳ καὶ τῷ δράκοντι 

τοῦ ὑδρίου καὶ μαρμάροις καλλίστοις ἐν ἁμάξαις φορτώσας ὑπέστρεψεν, περικαθίσας τὴν 

Ἀδριανούπολιν· καὶ ταύτην ἑλών, πολλοὺς δὲ τῶν εὐγενῶν Μακεδόνων μετὰ λαοῦ πλείστου 

διαπεράσας, κατεσκήνωσεν ἐν τῷ Δανουβίῳ ποταμῷ. 

 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 128.2) 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna  
Λέοντος Γραμματικού…, s. 231, w. 5-18. 

 

ἐπὶ τούτου ἐξῆλθεν ὁ Κροῦμμος ἄρχων Βουλγαρίας κατὰ τῶν Χριστιανῶν· καὶ τραπεὶς 

Μιχαήλ, καὶ Λέων Ἀρμένης τυραννήσας αὐτὸν καὶ βασιλεύσας, ἐλθὼν Κροῦμος 

περιεκύκλωσεν τὴν πόλιν· λογχευθεὶς δὲ ὑπὸ Λέοντος τοῦ Ἀρμένη καὶ ὑποστρέφων ἐν τῇ 

Βουλγαρίᾳ ἔπεμψεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα ἀφελόμενος τὰ ἐκεῖσε χαλκᾶ ζῶδα. ἀπελθὼν δὲ 

καὶ ἐν Ἀδριανουπόλει παρέλαβεν αὐτήν, καὶ μετέστησεν ἀνδρῶν χιλιάδας δώδεκα χωρὶς 

γυναικῶν, καὶ τούτους κατῴκισεν μέχρι τοῦ Δανουβίου.  

 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.9) 

 

 

 

Pseudo-Symeon680, Kronika powszechna, LeoV.8-9 
Συμεών Μαγίστρου καί Λογοθέτου, Χρονογραφία, (w:) Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon 

Magister, Georgius Monachus, red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 48], Bonn 1838, s. 612, 

w. 3 – s. 614, w. 23. 

 

Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀθέου Λέοντος ἦλθον οἱ Βούλγαροι μηδενὸς αὐτοὺς 

ὑπαντῶντος ἢ κωλύοντος ἕως τῆς πόρτης· καὶ ποιήσας ὁ Κροῦμος θυσίαν κατὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ 

ἔξωθεν τῆς Χρυσῆς πόρτης ἔθυσε ἀνθρώπους καὶ κτήνη πολλά· καὶ εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῆς 

θαλάσσης βρέξας τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ περικλυσάμενος, καὶ ῥαντίσας τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ 

εὐφημισθεὶς ὑπ’ αὐτῶν, διῆλθεν μέσον τῶν παλλακίδων αὐτοῦ προσκυνηθεὶς ὑπ’ αὐτῶν καὶ 

δοξασθείς, καὶ ταῦτα θεωρούντων ἐκ τοῦ τείχους πάντων, καὶ μηδενὸς τολμῶντος κωλῦσαι 

αὐτὸν ἢ ἀπολῦσαι βέλος κατ’ αὐτοῦ. καὶ ποιήσας πάντα τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ καὶ ἅπερ 

ἐβούλετο, περιεκύκλωσεν τὴν πόλιν καὶ ἔβαλεν χάρακα ἐπ’ αὐτῇ, καὶ ποιήσας ἡμέρας τινὰς 

καὶ πραιδεύσας τὰ ἔξωθεν τῆς πόλεως ἤρξατο ζητεῖν πάκτα χρυσίου καὶ ἱματισμοῦ ἀριθμὸν 

πολὺν καὶ κοράσια ἐπίλεκτα ποσότητα τινά. καὶ δὴ ποιήσας ὁ Λέων βουλὴν μετὰ τῶν ἀρχόντων 

 
680 Zob. Jurewicz 2007, s. 166; Treadgold 2013, s. 217-224. 
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ἐδήλωσε τὸν Κροῦμον ὅτι ἐλθὲ ἕως τοῦ αἰγιαλοῦ μετὰ ὀλίγων τινῶν μὴ ἐπιφερομένων ὅπλα, 

καὶ ἡμεῖς ἐξερχόμεθα διὰ τῆς θαλάσσης ἄοπλοι μετὰ χελανδίου, καὶ συλλαλοῦμεν, καὶ ἅπερ 

ᾐτήσω πάντα ποιοῦμεν. καὶ ταῦτα διαλαλήσαντες, διὰ τῆς νυκτὸς ἐξαγαγόντες τινὰς 

ἐνωπλισμένους τρεῖς ἄνδρας, κατέκρυψαν αὐτοὺς ἐν δωματίοις τισὶ τῶν Γάλλης ἔξωθεν τῆς 

πόρτης τῶν Βλαχερνῶν, δώσαντες αὐτοῖς σύσσημον ὅτι διαλεγομένων ἡμῶν μετὰ τοῦ 

Κρούμου, σημεῖόν τι ἔχομεν ποιῆσαι, ὅπερ θεασάμενοι ἐξέλθατε καὶ ἀποκτείνατε αὐτόν. καὶ 

τῇ ἐπαύριον ὄντων τῶν Βουλγάρων ἐπὶ τὸ μέρος τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἔξωθεν τῆς πόλεως, 

κατῆλθεν ὁ Κροῦμος ἐπὶ τὴν θάλασσαν κατὰ τὴν συνταγὴν μετὰ ἄλλων τριῶν, τὸν λογοθέτην 

αὐτοῦ καὶ Κωνσταντῖνον τὸν λεγόμενον τοῦ Πατζικοῦ φυγόντος εἰς Βουλγαρίαν πρὸ πολλῶν 

τῶν, ἔχοντα καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὄντα ἐξ ἀδελφῆς τοῦ Κρούμου· τινες τέσσαρες ἐξελθόντες ἐκ 

τοῦ λαοῦ αὐτῶν ἄοπλοι κατῆλθον ἕως τῆς θαλάσσης κατὰ συνταγήν, μὴ γινώσκοντες τὸ 

ἔνεδρον αὐτῶν. λοιπὸν δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθον μετὰ χελανδίου βουλόμενοι 

συλλαλῆσαι μετὰ τοῦ Κρούμου, καὶ λαβόντες λόγον ἐξῆλθον τοῦ καραβίου· καὶ 

ἀποκαβαλικεύσας ὁ Κροῦμος ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ὁ υἱὸς 

Κωνσταντίνου στρωμένον καὶ χαλινωμένον ἐκράτει. καὶ διαλεγομένων αὐτῶν ἐποίησεν ὁ εἷς 

τῶν ἐκ τῆς πόλεως τὸ σημεῖον, ὃς ἦν Ἑξαβούλης, τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν ἀποσκεπάσας. ὃν ἰδὼν 

ὁ Κροῦμος καὶ σκανδαλισθεὶς ἀνεπήδησεν· καὶ ἔχων ἕτοιμον τὸν ἵππον, σηκώσαντες αὐτὸν οἱ 

μετ’ αὐτοῦ, ἐκαβαλίκευσεν. καὶ ἀνέκραζεν ὁ λαὸς ἀπὸ τοῦ τείχους “ὁ σταυρὸς ἐνίκησεν.” καὶ 

αὐτὸς ἤρξατο φεύγειν. καὶ ἐξελθόντες οἱ ἐνωπλισμένοι ἐκ τῶν δωμάτων κατεδίωξαν ὀπίσω τοῦ 

Κρούμου, καὶ ἀπολύσαντες αὐτῶν τὰ βέλη ὡς ᾠήθησαν ὅτι ἐπλήγωσαν αὐτόν, αὐτὸς δὲ 

μονώτατος ἔφυγεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ. οἱ δὲ ἄλλοι τρεῖς ἐπιάσθησαν ὑπὸ τῶν ὄντων ἐν τῷ 

χελανδίῳ. καὶ ὁ μὲν λογοθέτης παραυτὰ ἐσφάγη, Κωνσταντῖνος δὲ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ζῶντες 

ἐπιάσθησαν.  

Λοιπὸν οὖν τούτων γενομένων θυμωθεὶς ὁ Κροῦμος ἐκέλευσε τῇ ἐπαύριον ἐμπυρίσαι 

καὶ καταστρέψαι πάντα τόπον· καὶ ἀρξάμενοι ἐμπυρίζειν κατέκαυσαν πάσας τὰς ἐκκλησίας τὰς 

ἀντίπεραν τῆς πόλεως, μεγάλας οὔσας, ἃς ἀνεκαίνισαν Εἰρήνη καὶ Νικηφόρος καὶ Μιχαήλ· 

ὁμοίως καὶ τὰ μοναστήρια καὶ τὰ παλάτια καὶ τοὺς οἴκους καὶ τὰ προάστεια. καὶ ἐλθόντες εἰς 

τὸν ἅγιον Μάμαντα ἐνεπύρισαν τὰ ἐκεῖσε παλάτια καὶ τοὺς βασιλικοὺς κοιτῶνας, καὶ τοὺς 

κίονας κατέκλασαν, καὶ τοὺς μολίβδους ἐπῇραν καὶ τὰ ζῳδία τοῦ ἱπποδρομίου, καὶ πᾶσαν τὴν 

αἰχμαλωσίαν κατέσφαξαν, ὁμοίως καὶ τὰ κτήνη. καὶ διελθόντες τὴν παραθαλασσίαν τοῦ 

Στενοῦ καὶ τὴν ἄνω πάντα τὰ ἐμπόρεια κατέκαυσαν, καὶ ἄραντες σκῦλα πολλὰ ᾤχοντο. καὶ 

πιάσαντες τὸ δεξιὸν μέρος τῆς πόλεως πρὸς ἀνατολάς, κατέκαυσαν τὰ ἔξωθεν τῆς Χρυσῆς 

πόρτης ἕως τοῦ Ῥιγίου. καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν Ἀθύρα κατέστρεψαν τὸ ἐκεῖσε κάστρον καὶ τὴν 

γέφυραν παράξενον. οὖσαν καὶ πάνυ ὀχυρωτάτην. καὶ ἐλθόντες εἰς Σηλυβρίαν κατέστρεψαν τὸ 

αὐτόθι κάστρον ἕως τοῦ ἐδάφους, καὶ τὰς ἐκκλησίας καὶ τοὺς οἴκους ἐνεπύρισαν. καὶ μετὰ 

τοῦτο τὸ Δαώνην κάστρον ὑπάρχον κατέστρεψαν. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν Ἡρακλείας, μὴ 

δυνάμενοι εἰς αὐτὴν ἐλθεῖν, ἐνεπύρισαν πάντα τὰ οἰκήματα τὰ ὄντα εἰς τὸν λιμένα καὶ τὰ πέριξ 

τῆς αὐτῆς πόλεως. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Scriptor incertus de Leone Armenio, s. 342-345) 
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18. Triumf cesarza Teofila (831 r.) 

 

Konstantyn Porfirogeneta681, Trzy traktaty militarne, Traktat C – O co należy zadbać, gdy 

wielki i potężny Cesarz Rzymian zamierza uczestniczyć w kampanii wojennej682 
Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions, red. J. F. Haldon, [Corpus 

Fontium Historiae Byzantinae 28], Wien 1990, s. 146, w. 825-831. 

 

Μετὰ δὲ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἀποπλεύσας τῶν ἐκεῖσε ἦλθεν εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα καὶ 

ἐποίησεν ἅμα τῇ συγκλήτῳ ἡμέρας γʹ. ἀπὸ δὲ τῶν ἐκεῖσε διαπλεύσας ἔφθασεν ἐν βλαχέρναις, 

καὶ ἐξελθὼν τοῦ δρόμωνος ἐπιβὰς ἵππῳ διὰ τοῦ ἔξω τείχους ἀνῆλθεν εἰς τὴν Χρυσῆν μεγάλην 

Πόρταν καί εἰσῆλθεν εἰς τὴν προετοιμασθεῖσαν κόρτην ἐν τῷ λιβαδίῳ τοῦ κομβινοστασίου. 

Ἔφθασαν δὲ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ οἱ τοὺς δεσμίους φέροντες ἐν Χρυσοπόλει καὶ βαλόντες αὐτοὺς 

εἰς πλοῖα διεπέρασαν αὐτοὺς ἔνθα καὶ ὁ βασιλεὺς παρῆν· 

 

 

 

Tłumaczenie 
 

Po siódmym dniu, [cesarz] odpłynąwszy stamtąd683, przybył do [dzielnicy684] 
świętego Mamasa i spędził [tam] wraz z senatem 3 dni. Przepłynąwszy685 stamtąd dotarł do 
Blachern, [gdzie] zszedłszy z dromonu686 i dosiadłszy konia, udał się w górę wzdłuż 
zewnętrznego muru [aż] do wielkiej Złotej Bramy i wkroczył do wcześniej przygotowanego 
pawilonu na łące, gdzie zbierano konie687 [mające brać udział w triumfie]. Tego samego dnia 
przybyli również ci transportujący jeńców do Chryzopola; i wrzuciwszy ich na statki, 
przewieźli ich na drugą stronę tam, gdzie przebywał cesarz688. 

 

 

 

 

 
681 Zob. Jurewicz 2007, s. 149-157. 
682 Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 94: „Ὅσα δεῖ γίνεσθαι, τοῦ μεγάλου καὶ ὑψηλοῦ βασιλέως τῶν 

Ῥωμαίων μέλλοντος φοσσατεῦσαι”. 
683 Tj z Hierii (ob. Fenerbahçe). J.J. Reiske w łacińskim tłumaczeniu tego passusu dodaje, że cesarz przemieszczał 

się w okręcie przez cieśninę; mając najprawdopodobniej na myśli Bosfor. Zob. Konstantyn Porfirogeneta, DC,  

s. 504: „[…] et transferebat se per fretum in navi […]”. 
684 J.J. Reiske w łacińskim tłumaczeniu tego passusu dodaje tutaj słowo palatium, dając jasno do zrozumienia, że 

mamy tu do czynienia z pałacem znajdującym się właśnie w tej dzielnicy. Zob. Konstantyn Porfirogeneta, DC,  

s. 504: „[…] ad S. Mamantis palatium.”. 
685 Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy terminem ἀποπλέω (odpływać) określającym działanie cesarza 

wyruszającego z Hierii do św. Mamasa oraz διαπλέω (przepływać), którym autor opisuje jak cesarz, opuszczając 

św. Mamasa przedostał się do Blachern. Różnica ta może sugerować, że pierwsza podróż odbyła się na większym 

dystansie, a druga była zaledwie przepłynięciem z jednego brzegu na drugi (jak z Beşiktaş/Galata do Złotego 

Rogu). 
686 McGeer, Cutler 1991, s. 662. Więcej o dromonach i bizantyńskiej flocie wojennej zob. w: Pryor, Jeffreys 2006. 
687 Tłum. „κομβινοστασίου”. LBG tłumaczy to słowo w tym konkretnym passusie jako „Standplatz der 

Pferdegespanne”. Miejsce to było wyznaczonym punktem, gdzie zbierano i zaprzęgano konie i inne zwierzęta 

mające brać udział w triumfie, czy też innej procesji przez stolicę. Tutaj też stronnictwa wypróbowywały swoje 

konie do wyścigów w hipodromie. Łąka czy też polana się tam znajdująca, pełniła również funkcję repozytorium 

łupów wojennych, tutaj dwór cesarski wraz ze strażą rozbijały tymczasowy obóz w oczekiwaniu na nadejście 

wszystkich łupów i jeńców, aby w pełnym majestacie rozpocząć triumf w Złotej Bramie. Zob. Konstantyn 

Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 203-204, 276, 287. Co ciekawe Meyer-Plath i Schneider stawiali tezę, że miejsce 

to może mieć związek z prowizorycznym, drewnianym cyrkiem (Ksylokerkos), który Konstantyn miał 

wybudować przed murami, jeszcze przed założeniem Miasta, zob. Meyer-Plath, Schneider 1943, s. 63. 
688 Zob. Pargoire 1904, s. 298. 
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19. Nieodpowiedzialne rządy Michała III i jego umiłowanie do wyścigów (842-867 r.) 

 

Józef Genesios689, Historia cesarzy, IV.19 
Iosephi Genesii regum libri quattuor, red. A. Lesmüller-Werner, J. Thurn, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 

14], Berlin 1978, s. 72, w. 47 – s. 73, w. 66. 

 

Τὰ δὲ πρὸς ἱπποδρομίαν τῷ βασιλεῖ Μιχαὴλ διεσπούδαστο ἐν τοῖς κατὰ Προποντίδα 

παλατίοις περιφανέσιν, ἔνθα ναὸς τοῦ μεγαλομάρτυρος Μάμαντος ἥδρασται· ἐκεῖσε τὰς 

ἁμίλλας συνεχεῖς ἐποιεῖτο, αὐτὸς ἱππάζων ἐφ’ ἅρματος, τῶν εἰωθότων πάντων κατὰ τὴν 

βασιλίδα πόλιν περὶ τὸν ἀγῶνα συντιθεμένων· καθ’ ὃν τῆς θεομήτορος τιμία εἰκὼν ἐπὶ τῆς 

βασιλικῆς ἱδρύσεως ἵστατο, ἐξ ἧς τοὺς νικητικοὺς ἐπάθλους ὁ βασιλεὺς ἀνεδέχετο. καὶ 

τοσοῦτον αὐτῷ τὰ τῆς ἱπποδρομικῆς ἔριδος ἐπεφιλοτέχναστο, ὥστε ποτὲ συνηνιοχοῦντα 

Κωνσταντίνῳ τῷ δηλωθέντι ἐκ περιτροπῆς ἀκουσίου τοῦτον ἀνασκευάσθαι καὶ παρὰ μικρὸν 

διολέσθαι τῇ περιπτώσει τοῦ ἅρματος. ὅθεν προσεπετίθεντο τὰ τῆς εὐτελείας αὐτῷ, καὶ πολλῷ 

πλέον τὰ τῆς ἐξουδενώσεως ἐκ τοῦ ψευδοφανοῦς πατριάρχου καὶ συνεπαγομένου αὐτῷ 

αἰσχίστου κλήρου, καὶ τῷ ἀληθεῖ πατριάρχῃ κακὴν ἅμιλλαν διαμιλλωμένων καὶ δυσωνύμοις 

ἐνθρονιζομένων κακῶς μητροπόλεσι καὶ μεταποιούντων ἐναγέσι θυσίαις τὰ ἅγια, <ὡς> 

ἐντεῦθεν καὶ βεβηλοῦσθαι αὐτὸν παρὰ παντός γε Χριστιανικοῦ [γε] πληρώματος καὶ 

κατεύχεσθαι τῆς βασιλείας διάρρηξιν, ἥτις οὐκ ἐπὶ χρόνον μακρὸν ἀποβέβηκεν, 

προηγησαμένης τῆς καίσαρος ἀναιρέσεως, ὥς φασι, συνεγνωκότος αὐτὴν Μιχαὴλ βασιλέως ἐξ 

ἀστατούσης τῆς διαθέσεως· καθ’ ἣν καὶ τὴν ἐσχάτην δίκην αὐτὸς ἐκληρώσατο, ὡς ὧδε 

λεχθήσεται. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Genesios, On the Reigns of the Emperors, tłum. A. Kaldellis, Canberra 1998, s. 90-91. 

 
The Emperor Michael zealously practiced the skills of chariot racing in the magnificent 

palace on the Propontis, where there was a church of the great martyr Mamas. There he 
held constant races, riding upon the chariot himself, and all was arranged just like the races 
in the Imperial City. In the church there was a valuable icon of the Mother of God, near the 
Imperial stand upon which Michael used to receive the prizes of victory. He was so entirely 
passionate about chariot competitions that on one occasion, when his co-driver was the 
aforementioned Constantine, his chariot was accidentally overturned and Constantine was 
almost run over by the tumbling wreck. This incident caused him to be considered unworthy, 
and he was all the more held in contempt because of the false Patriarch and the latter's most 
shameful clerical following, who maliciously fought against the true Patriarch. They 
enthroned unworthy bishops and performed polluted sacrifices instead of holy services. As 
a result the whole Christian populace considered Michael to be impure and profane and 
longed for the end of his reign. And this indeed did not take long to happen, especially after 
the murder of the Caesar, to which, as they say, the Emperor Michael had consented 
because of his unsteady character. But this also earned him the ultimate punishment, as will 
now be related. 

 

 

 

Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty militarne, Traktat C – O co należy zadbać, gdy 

wielki i potężny Cesarz Rzymian zamierza uczestniczyć w kampanii wojennej 

 
689 Zob. Jurewicz 2007, s. 158-159. 
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Constantine Porphyrogenitus, Three…, s. 132, w. 612 – s. 134, w. 646. 

 

Ἐπεὶ οὖν τὴν πρὸ ἡμῶν σοι προεκτεθεῖσαν βασιλικῶν ταξειδίων ἔκθεσιν, πατρὶ κατὰ 

πάντα πειθόμενος, ἀνέγνως καλῶς, προσῆκον ἄρα σοι καὶ τὰ πρὸ τῶν ταξειδίων γινόμενα 

διελθεῖν τε καὶ ἐκμαθεῖν, ὅπως διὰ φανῶν τινων καὶ λαμπάδων τῶν ἐκ διαδοχῆς πρὶν 

ἀνημμένων ὁ βασιλεὺς ἐν μιᾷ ὥρᾳ τὴν τῶν ἐχθρῶν εὐθὺς κατεμάνθανεν ἔφοδον. ἀλλ’ ἐκ τῶν 

προκειμένων σοι κεφαλαίων ταῦτα τρανώτερον δηλωθήσεται. 

Ἰστέον, ὅτι, τὸ παλαιὸν ἀπὸ Ταρσοῦ Σαρακηνῶν κατὰ Ῥωμαίων ἐξερχομένων, εὐθέως 

τὸ κάστρον τὸ λεγόμενον Λοῦλον ἐν περιόπτῳ προσκείμενον ἐξῆπτε φανὸν, ὃν ἐκ διαδοχῆς  

ὁ καλούμενος Ἀργέας βουνὸς διεδέχετο, καὶ ἧπτε δὲ καὶ αὐτός· καὶ εἶθ’ οὕτως ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε 

ὁ βουνὸς ὁ Σάμος ἀνῆπτε· καὶ μετὰ τοῦτο ἐδέχετο τὸ κάστρον τὸ Αἴγιλον, καὶ ἧπτε καὶ αὐτό· 

καὶ ἀπ’ αὐτὸ ἐδέχετο ὁ βουνὸς ὁ Ὄλυμπος, καὶ ἧπτεν ἐν κορυφῇ· καὶ μετ’ ἐκεῖνον ἐδέχετο  

ὁ βουνὸς ὁ Κύριζος, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ εἶθ’ οὕτως ἐδέχετο ὁ βουνὸς ὁ Μούκιλος ἐπάνω 

τῶν Πυλῶν, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ μετὰ τοῦτον ἐδέχετο ὁ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου βουνὸς  

ὁ Σκοπὸς προσαγορευόμενος, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ μετ’ αὐτὸν ἐδέχετο ὁ ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ 

Φάρου ἡλιακὸς, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός. διαιτάριοι γὰρ ἐκεῖσε βίγλας ἀεὶ καὶ πάντοτε κρατοῦντες 

πρὸς τὸ μὴ λαθεῖν αὐτοὺς ἀκριβῶς ἀπεσκόπουν πρὸς τὸν βουνὸν τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. 

Ἰστέον, ὅτι, τῶν φανῶν τούτων πάντων ἁψάντων, εὐθὺς οἱ χαρτουλάριοι τῶν ἔξω 

στάβλων καὶ σαφραμεντάριοι ἐκαλίγουν τὰ βασιλικὰ ἄλογα καὶ τὰ βασιλικὰ σαγμάρια 

εὐτρεπίσαντες εὐθὺς ἐκίνουν καὶ κατήρχοντο εἰς τὴν τοῦ βασιλέως ἀπάντησιν ἐν Πύλαις. ὁ δὲ 

βασιλεὺς ἐξήρχετο μέχρι τῶν Πυλῶν, τὰ δὲ βασιλικὰ σελλάρια καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ λοιποὶ οἱ 

ἀπὸ τῆς πόλεως ἐξερχόμενοι τῆς ξηρᾶς, προελάμβανον τὸν βασιλέα εἰς Πύλας· καὶ ὅτε τὸ τῶν 

Σαρακηνῶν φοσσάτον ὤφθη τισὶ πρὸς τὰ τῆς Ῥωμανίας συστάμενα, ἦν ὁ βασιλεὺς εὐθὺς εἰς 

ἀπάντησιν αὐτοῦ. 

Ἰστέον, ὅτι οἱ προῤῥηθέντες φανοὶ διεκράτουν μέχρι τῶν ἡμερῶν Μιχαὴλ βασιλέως τοῦ 

ἐκ Θεοφίλου. ὄντος δὲ αὐτοῦ ποτε ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος προκένσῳ καὶ μέλλοντος ποιῆσαι 

ἱπποδρόμιον, ἐν ᾧ καὶ ἀντὶ βασιλέως ἡνίοχος ἐγνωρίζετο – καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἱππηλασίαις ἀντὶ 

ἡνιόχου ἱππηλάτει –, συνέβη τοὺς συνήθεις ἇψαι φανοὺς, καὶ εἶπε τοῦτο διαλογισάμενος, ὅτι 

«εἰ κατάδηλος γένηται ἡ ἔξοδος τῶν Σαρακηνῶν, λυπηθήσονται οἱ πολῖται, καὶ οὐ μὴ 

ἐξέλθωσιν εἰς τὸ ἱπποδρόμιον πρὸς τὸ τὴν ἐμὴν ἱππηλασίαν θεάσασθαι». καὶ ἐκ τότε διετάξατο 

μὴ ἅπτειν τοὺς φανούς. 
 
 
 

Tłumaczenie 
za Constantine Porphyrogenitus, Three…, s. 133, 135. 

 

And since, placing trust in your father in all things, you have read the description of 
imperial expeditions before our time set out for you carefully, it is surely becoming that you 
learn and go through the events which occur before a campaign, and how, through certain 
torches and beacons lit in succession, the emperor learns immediately of the enemy attack, 
within one hour. But the paragraphs below will make things clearer to you. 

One ought to know that when in former years the Saracens from Tarsos attacked the 
Romans, the fortress called Loulon straightway lit a beacon in a conspicuous place nearby, 
which the mountain called Argeas received next, and lit a beacon itself. And from there  
a beacon on Mt. Samos was lit; and after that the fortress at Aigilon received it, and lit one 
in turn; and then on to Mt. Olympos, which lit a beacon on the peak. From there Mt. Kyrizos 
received it, and it also lit a beacon. Then Mt. Mokilos above Pylai received it, and lit a beacon; 
and after this the hill of St. Auxentios, called the “look-out”, received the message and lit its 
own beacon; and from there the solar Pharos in the palace received it, and its beacon was 
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lit. For the diaitarioi maintained constantly a permanent watch there, so that nothing 
escaped them, carefully keeping a look-out in the direction of the hill of St. Auxentios. 

Note that, when all the beacons were lit, the chartoularioi of the outer (i. e. provincial) 
stables and the saphramentarioi would shoe the imperial horses and, when they had got the 
imperial pack-animals ready, would set off immediately, and march down to meet the 
emperor at Pylai. The emperor went out as far as Pylai, while the imperial riding-horses, the 
officers and the rest from the City, leaving the mainland, preceded the emperor to Pylai. And 
as soon as the Saracen army was seen by anyone approaching Roman territory, the emperor 
was ready to meet them without delay. 

Note that the above-mentioned beacons were in use until the days of Michael the 
emperor, the son of Theophilos. But one day, when he was in the procession in the St. 
Mamas district and intending to hold a chariot race, in which he used to take part as  
a charioteer rather than as the emperor (for he rode in the chariot races himself, rather than 
one of the charioteers), it happened that the usual beacons were lit, and he made the 
following objection, that “if the invasion of the Saracens is made known, the citizens will be 
distressed and will not come out to the hippodrome to see me in the chariot race”. And he 
ordered that from that time the beacons should not be lit{690}. 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa691, IV.35-36692 
Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Libri I–IV, red. M. Featherstone, J. Signes-Codoñer, 

[Corpus Fontium Historiae Byzantinae 53], Berlin 2015, s. 280, 282, w. 1-24; s. 282, w. 1-16. 

 

Ἃ πάντα ὁ βασιλεύων ἐν δευτέρῳ θέμενος ὅλος εἴχετο τῶν ἱππικῶν ἀγώνων κατὰ τὸν 

ἐν Εὐξείνῳ ἀνεγηγερμένον ναὸν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. καί ποτε δὲ – ἀλλὰ συνήθειάν 

τινα διηγήσομαι πρότερον, ἣ τὴν τῶν Σαρακηνῶν καθ’ ἡμῶν ἐκστρατείαν διὰ πυρσοῦ ἐν ἀκαρεῖ 

ἐδήλου καὶ παρεγύμνου τῷ βασιλεῖ. ἔρυμά τι καὶ φρούριον τῇ κατὰ Κιλικίαν Ταρσῷ πλησιάζον 

καὶ γειτονοῦν οὕτω καλούμενον Λοῦλον ἔστιν. οἱ τεταγμένοι οὖν τοῦτο φρουρεῖν, ἅμα τῷ τὴν 

ἐκείνων ἰδεῖν ἐκδρομήν, διὰ φανοῦ δηλοῦσιν τοῖς κατὰ τὸν Ἀργαῖαν βουνόν, καὶ οἱ αὖθις τοῖς 

κατὰ τὴν Σάμον, καὶ οἱ τοῖς κατὰ τὸ Αἴγιλον, καὶ τοῦτο τοῖς κατὰ τὸν Μάμαντα πάλιν βουνόν· 

εἶτα τοῦτον ὁ Κύριζος διαδεχόμενος, καὶ αὖθις τοῦτον ὁ Μώκιλος, ἐκ τούτου δὲ ὁ τοῦ ἁγίου 

Αὐξεντίου βουνὸς τοῖς ἐν τῷ μεγάλῳ παλατίῳ κατὰ τὸ ἡλιακὸν τοῦ Φάρου ἐπὶ τούτου 

διαιταρίοις ἀφωρισμένοις ἐν βραχεῖ ἐποίει δὴ φανερά – ποτὲ γοῦν τοῦ Μιχαὴλ κατὰ τὸν 

εἰρημένον τοῦ μάρτυρος Μάμαντος ναὸν ἱππάσασθαι μέλλοντος καὶ τὸ σύνθημα τῆς 

ἱπποδρομίας δεδωκότος, ἐπεὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν ὁ ἐκ τοῦ Φάρου φανὸς διὰ τοῦ παππίου ἐδήλου 

τὴν τῶν ἐθνῶν ἐκδρομήν, εἰς τοσοῦτον ἦλθεν ἀγῶνα καὶ φόβον ὁ βασιλεὺς δέει τοῦ μὴ 

παροφθῆναι τὴν ἡνιοχείαν αὐτοῦ παρὰ τῶν θεατῶν τῆς τοιαύτης ἕνεκεν ἀγγελίας, εἰς ὅσον 

ἄλλος τις ἦλθεν κινδυνεύων ὑπὲρ ψυχῆς καὶ τοῦ μὴ πλησιάσαι τούτους μᾶλλον ἀγωνιζόμενος. 

οὕτως ἐκεῖνος ἐθεατρίζετό τε καὶ οὐκ ᾐσχύνετο. ὅθεν ἵνα μήτε τις τῶν αὐτοῦ ἀγώνων 

ἀπολιμπάνοιτο μήτ’ ἄλλο τι τῶν ἐκεῖθεν ἀνιαρῶν προσπῖπτον χαλαρωτέρους ποιήσῃ τοὺς 

 
690 Zob. tę informację również w innych źródłach: Kontynuacja Teofanesa, IV.35; Pseudo-Symeon, (s. 681, w. 15 

– s. 682, w. 18); Jan Skylitzes, Mich.III, 19, (s. 107, w. 62 – s. 108, w. 86); Jerzy Kedrenos, (red. I. Bekker 174,  

w. 5-175, w. 6); Jan Zonaras, XVI.5.5-11, (s. 404, w. 12 – s. 406, w. 3); Michał Glykas, (s. 542, w. 21-543,  

w. 9); Teodor Skoutariotes, Przegląd historii, (s. 143, w. 22 – s. 145, w. 8). Zob. też Pargoire 1904, s. 299. 

Świadectwo o likwidacji tego systemu przez Michała III wydaje się dość wątpliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

jego późniejsze wykorzystywanie. Możliwe jednak, iż owa sieć sygnałów świetlnych została zredukowana, bądź 

też zmodyfikowana przez tego cesarza, z powodu wymogów nowej sytuacji geopolitycznej. Zob. Konstantyn 

Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 58-59, 255; Toynbee 1973: 299-300; Foss 1991, s. 273-274. 
691 Zob. Jurewicz 2007, s. 163-164; Neville 2018, s. 101-109. 
692 Por. Pseudo-Symeon, Mich.et.Theod., 16, (s. 660, w. 4-16). 
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θεατάς, μηκέτι τοὺς πλησιάζοντας φανοὺς ἐνεργεῖν προσέταξεν, ἀλλὰ σιγῇ βαθείᾳ καὶ λήθῃ τὰ 

τοιαῦτα παρακαλυφθῆναι μακρᾷ. 

Ἄλλοτε δὲ πάλιν, ἵνα σαφεστέρα γένηται ἡ τοῦ ἀνδρὸς ἀναγωγία καὶ ἄνοια, αὐτοῦ ἐφ’ 

ἅρματος ἱσταμένου καὶ τῆς βαλβῖδος μέλλοντος ἐκπηδᾶν – ἐπάτει δὲ βένετος, καὶ πράσινος  

ὁ λογοθέτης Κωνσταντῖνος, ὁ πατρικίου Θωμᾶ καὶ γεγονότος λογοθέτου τοῦ δρόμου πατήρ, 

λευκὸς δὲ ὁ Χειλᾶς καὶ ῥούσιος ὁ Κρασᾶς· οὐκ ἦν δὲ οὐδὲ τῷ πρωτοασηκρῆτις σχολάζειν, 

ὥσπερ οὐδὲ τῷ πρωτονοταρίῳ τοῦ δρόμου, ἀλλ’ ὁ μὲν ἦν κομβινογράφος τῶν βενέτων, ὁ δὲ 

τῶν πρασίνων – αὐτῶν οὖν ἐφ’ ἅρματος ἱσταμένων μετὰ καὶ τῆς ἡνιοχικῆς στολῆς, καὶ 

ἐπαγγελίας φθασάσης ὅτι δεινῶς ὁ Ἄμερ κατατρέχει τε <καὶ> κατασύρει τὸ Θρᾳκήσιον καὶ 

τοῖς Μαλαγίνοις πλησιάζει καὶ προσδοκῶνται ὅσον οὐδέπω δεινά, καὶ ἐπὶ τούτῳ στυγνάσαντος 

μὲν τοῦ πρωτονοταρίου, ἀπαγγείλαντος δὲ μετὰ κατηφείας τὴν ἐκ τοῦ δομεστίκου τῶν σχολῶν 

ἀπόκρισιν καὶ ἅμα ἐπὶ χεῖρας τὰ γράμματα φέροντός τε καὶ δεικνύοντος, ”τίνι” φησίν, ”ὦ οὗτος, 

τόλμῃ χρησάμενος τοιαῦτα κατὰ τὸν ἀναγκαῖον τοῦτον ἀγῶνά μοι διαλέγειν ἐπιχειρεῖς, τοῦτο 

μόνον σπουδάζοντι, μὴ τὸν μέ<σον εὐώνυμο>ν ἰδεῖν παρατετραμμένον; ὑπὲρ οὗ μοι πᾶς  

ὁ ἀγών.”  

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronographiae quae Theophanis…, s. 281, 283. 

 
But considering all these things as secondary, the emperor was wholly absorbed by the 

racing of horses near the church of the holy martyr Mamas which had been erected on the 
Euxine. Once – But first I shall relate a custom which through a signal fire immediately 
announced and revealed to the emperor the expeditions of the Saracens against us. There 
is a defence and fortress near the border with Tarsus of Cilicia which is called Loulon. Now 
the men who are charged with defending this latter, as soon as they see an incursion of the 
Saracens, announce this by beakon to those on the mountain of Argaia; and this same again 
to those on Samos, and to those at Aigilon; and this yet again to those on the mountain at 
Mamas. Then Kyrizos received it, and in turn Mokilos; and from thence the mountain of the 
holy Auxentios quickly informed those on duty for this on the terrace of the Pharos in the 
Great Palace. – Once then, as Michael was preparing to drive the horses in the vicinity of the 
aforementoned church of the holy martyr Mamas and had given the flag signal for the races, 
when the papias brought news the evening before that the beakon had announced the 
invasion of the heathens, the emperor came to a great state of anxiety and dread, for fear 
lest his racing should be ignored by the spectators on account of these tidings, as someone 
might have done fearing for his life and contending lest these beakons approach. Thus did 
he make a spectacle of himself and lose all shame. Then, lest anyone should be absent from 
his contests nor report of any evil occurring unexpectedly elsewhere render the spectators 
languid, he commanded that the approaching beakons should no longer function, but that 
such tidings should be covered in deep silence and long oblivion. 

Another time, so that the man’s lack of discipline and folly might become clear, as he 
was standing on a chariot and was about to cross the starting line – he walked on as Blue; 
the logothete Constantine, father of the patrikios Thomas who also became logothete of the 
Course, as Green; Cheilas as White, and Krasas as Red; no one was at leisure, neither the 
protasecretis nor the protonotarios of the Course, but the former was kombinographos of 
the Blues, and the latter of the Greens. As they stood, then, on the chariots in racing attire, 
the news came that Amer was overrunning and ravaging the Thrakesian theme in dire 
fashion and was approaching Malagina, and terrible things were expected as never before. 
And when, filled with gloom over this the protonotarios announced with dejected mien the 
rescript of the domestikos of the scholai, bringing and showing the letters in his hands, ‘What 
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insolence is this,’ said Michael, ‘that you undertake to speak with me during this important 
contest, when the only thing I seek is not to see the middle driver diverted to the left? This 
is my only goal.’ 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa, V.21, tj. Konstantyn Porfirogeneta, Opowiadanie historyczne  

o życiu i czynach czcigodnego cesarza Bazylego (Vita Basilii)693 
Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii Imperatoris amplectitur, red.  

I. Ševcenko, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 42], Berlin 2011, s. 82, w. 1-11. 

 

Ὅτι μὲν οὖν ἁρματηλάτης καὶ ἡνίοχος ἦν, ἐπὶ τοῦ δίφρου τῶν ἵππων μεθ’ ἡνιόχου 

στολῆς καθεζόμενος καὶ πρὸς τοὺς διαύλους τῶν δρόμων τοῖς ἀντιτέχνοις διαμιλλώμενος ἔνδον 

τε τῆς βασιλευούσης καὶ τῶν βασιλείων καὶ ἔξω κατὰ τὰ ἐν τῷ <ναῷ> τοῦ μάρτυρος Μάμαντος 

βασιλικὰ ἐνδιαιτήματα, καὶ ὅτι πάμπολλα χρήματα εἰς ταῦτα ἀνήλισκε, θεωρικῶν γενομένων 

τῶν στρατιωτικῶν, καὶ ἀπὸ τῶν πολεμικῶν τάξεων εἰς τὰς θυμελικὰς ὀρχήσεις καὶ λέσχας  

ὁ Ῥωμαϊκὸς ἐξεχεῖτο πλοῦτος, καὶ εἰς ἀσελγεῖς καὶ παρανόμους βακχείας καὶ ἔρωτας ἀσώτους 

ἀσώτως καὶ ῥύδην ἐξεφοροῦντο οἱ βασιλικοὶ θησαυροί, ὡς πᾶσι γνώριμον καὶ καταφανὲς 

καθεστὼς παρήσειν μοι δοκῶ· 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, s. 83. 

 
That he was a charioteer and a driver, that he sat in a chariot driven by horses in the 

cloak of a driver, and that he vied with other contestants in a double course both within the 
capital and its imperial palace and without, in the imperial residences near the church of the 
martyr Mamas; and that he wasted vast sums of money for this purpose, so that <monies 
destined for the pay of> the soldiery were turned into <funds earmarked for> spectacles; 
that Roman wealth rather than being spent on military contingents was squandered on 
theatrical dances and foolish talk; and that the imperial treasury was plundered profligately 
and with abandon to support these wanton revelries and acts of love forbidden by laws – all 
that I have decided to pass over, since it is known and obvious to all. 

 

 

 

Pseudo-Symeon, Kronika powszechna, Mich.et.Theod.46 (zob. a23) 

 

 

 

Jan Skylitzes694, Kronika, Mich3.18-19 
Ioannis Scylitzae synopsis historiarum, red. J. Thurn, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 5], Berlin 1973,  

s. 107, w. 44 – s. 109, w. 7. 

 

Τὰ δὲ ἐντὸς Εὐξείνου καὶ πᾶσαν τὴν αὐτοῦ παραλίαν ὁ τῶν Ῥῶς ἐπόρθει καὶ κατέτρεχε 

στόλος (ἔθνος δὲ οἱ Ῥῶς Σκυθικόν, περὶ τὸν ἀρκτῷον Ταῦρον κατῳκημένον, ἀνήμερόν τε καὶ 

ἄγριον), καὶ αὐτῇ δὲ τῇ βασιλίδι δεινὸν ἐπέσειε κίνδυνον. οἳ μετ’ οὐ πολὺ θείας πειραθέντες 

ὀργῆς οἴκαδε ὑπενόστησαν, πρεσβεία τε αὐτῶν τὴν βασιλίδα καταλαμβάνει τοῦ θείου 

 
693 Jurewicz 2007, s. 153-154. 
694 Jurewicz 2007, s. 166-168. 
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μεταλαχεῖν βαπτίσματος λιτανεύουσα, ὃ καὶ γέγονε· καὶ τῆς Κρήτης δὲ στόλος ἄλλος νῦν μὲν 

τὰς Κυκλάδας ἐδῄου, νῦν δὲ ἄχρι Προικοννήσου τὴν παράλιον ἅπασαν. ἐγένοντο δὲ καὶ κλόνοι 

γῆς φρικωδέστατοι. εἷς δὲ ὁ μέγιστος, καθ’ ἣν ἡμέραν ἡ τοῦ κυρίου ἀνάληψις ἑορτάζεται, τὴν 

γῆν κατασείσας τό τε κατὰ τὸ Ἑξακιόνιον πρὸς γῆν ἠδάφισε τεῖχος καὶ ναοὺς εὐπρεπεῖς καὶ 

οἴκους λαμπροὺς καὶ τὴν κατὰ τὴν Χρυσῆν πύλην τῆς πόλεως ἱδρυμένην Νίκην καὶ τὰς ἐν τῷ 

Δευτέρῳ κατὰ τὴν ἁγίαν Ἄνναν παγίας ἱσταμένας κατέσεισεν, ἧς τὴν πτῶσιν ὁ φιλόσοφος 

Λέων προσημαίνειν ἀνεῖπε φανερῶς τὴν τοῦ μετὰ βασιλέα δυνάστου καταστροφήν. ἐγένοντο 

δὲ καὶ ποταμῶν ἀφάνειαι καὶ πηγῶν, καὶ ἄλλ’ ἄττα παθήματα κατὰ πᾶσαν χώραν. ἃ πάντα 

κατενωτισάμενος ὁ βασιλεὺς ὅλος εἴχετο τῶν ἱππικῶν ἀγώνων κατὰ τὸν ἐν τῷ Στενῷ 

ἀνεγηγερμένον ναὸν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. 

Ἄξιον δὲ καὶ τόδε μὴ παραλιπεῖν τὸ λόγιον παραστατικὸν τυγχάνον τῆς τε τουτουῒ τοῦ 

βασιλέως ἀβελτηρίας καὶ τῆς τῶν προηγησαμένων ἐπιμελείας. τὰς τῶν Σαρακηνῶν κατὰ τῆς 

τῶν Ῥωμαίων χώρας ἐπιδρομὰς οἱ πάλαι βασιλεῖς διαδήλους ποιεῖν ἐθέλοντες, ἵνα μὴ αἰφνίδιοι 

εἰσπίπτοντες ἐκπορθῶσι τὰς χώρας, ἐν ταῖς κώμαις καὶ τοῖς ἀγροῖς τοὺς ἐνοικοῦντας 

καταλαμβάνοντες, φρούριόν τι τῇ Ταρσῷ ἀγχίθυρον ἐπί τινος ὑψηλοτάτου λόφου καὶ ἐρυμνοῦ 

ἐδομήσαντο. Λοῦλον τῷ φρουρίῳ τὸ ὄνομα. οἱ ἐν τούτῳ τοίνυν φρουροὶ τῆς ἐκδρομῆς 

λαμβάνοντες αἴσθησιν πυρσὸν ἀνῆπτον, ὃν βλέποντες οἱ ἐν τῷ Ἀργαίῳ κατοικοῦντες βουνῷ 

ἄλλον ἀνῆπτον, καὶ αὖ οἱ κατὰ τὸν Ἴσαμον βουνόν. τοῦτόν τε πάλιν ὁρῶντες οἱ κατὰ τὸν 

Αἴγιλον ἔκαιον ἕτερον, καὶ αὖθις οἱ κατὰ τὸν λεγόμενον Μάμαντα. εἶτα τοῦτον ὁ Κύριζος 

διαδεχόμενος, καὶ τοῦτον πάλιν ὁ Μώκιλος, ἐκεῖνον δ’ αὖθις ὁ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου βουνὸς 

τοῖς ἐν τῷ μεγάλῳ παλατίῳ ἐπὶ τούτῳ ἀφωρισμένοις διαιταρίοις δήλην ἐτίθει τὴν προνομήν. 

καὶ οὕτως κατὰ διαδοχὴν πυρσεύοντες γνῶσιν ἐν ἀκαρεῖ παρεῖχον τῷ βασιλεῖ, καὶ οἱ τῶν χωρῶν 

κάτοικοι πυνθανόμενοι τειχήρεις ἐγίνοντο καὶ τὰς ἐκδρομὰς διεδίδρασκον. τοιαύτης δὲ 

συνηθείας κρατούσης, συνέβη ποτὲ τοῦ Μιχαὴλ κατὰ τὸν τοῦ μάρτυρος Μάμαντος ναὸν 

ἡνιοχῆσαι μέλλοντος τὸν ἐκ τοῦ Φάρου ἀναφθῆναι πυρσόν. ὃν οὗτος θεασάμενος εἰς τοσοῦτον 

ἐνέπεσε φόβον, δέει τοῦ μὴ παροφθῆναι τὴν αὐτοῦ ἡνιοχείαν ὑπὸ τῶν θεατῶν διὰ τὴν ἀπαίσιον 

ἀγγελίαν, εἰς ὅσον ἄλλος τις ἦλθε κινδυνεύων ὑπὲρ ψυχῆς. οὕτως ἐκεῖνος θεατριζόμενος οὐκ 

ᾐσχύνετο. ἵνα δὲ μή τι τῶν προσπιπτόντων ἀνιαρῶν δηλούμενον μαλακωτέρους ποιήσῃ τοὺς 

θεατάς, προσέταξε μηκέτ’ ἐνεργεῖν τοὺς τῇ βασιλίδι γειτονοῦντας φρυκτούς. ἄλλοτε πάλιν (δεῖ 

γὰρ ἐκφαντικωτέραν θέσθαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς παράνοιαν) ἐφ’ ἅρματος αὐτοῦ ἱσταμένου καὶ τῆς 

ὕσπληγος μελλούσης αἴρεσθαι (ἐνεδέδυτο δὲ τὸ βένετον, καὶ πράσινος ἦν ὁ λογοθέτης τοῦ 

δρόμου Κωνσταντῖνος, λευκὸς δὲ ὁ Χειλᾶς καὶ ῥούσιος ὁ Κρασᾶς) ἀγγελία πεφοίτηκεν, ὡς 

Ἄμερ ὁ τῆς Μελιτηνῆς ἀμηρᾶς δεινῶς λεηλατεῖ τὴν Ἀσίαν καὶ ἤδη πρὸς τοῖς Μαλαγίνοις ἐστὶ 

καὶ προσδοκῶνται ὅσον οὔπω δεινά. ἣν πυθόμενος ὁ πρωτονοτάριος ἀπελθὼν μετὰ κατηφείας 

ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ, καὶ ἅμα ἐπὶ χεῖρας ἔχων τὰ τοῦ δομεστίκου τῶν σχολῶν γράμματα 

ἐπεδίδου. ὁ δὲ βλοσυρὸν εἰς αὐτὸν ἐνιδὼν καὶ τιτανῶδες· ‘καὶ πῶς ἐτόλμησας, ὦ κακὴ κεφαλή,’ 

ἔφη, ‘κατὰ τὸν ἀναγκαῖον ἀγῶνα τουτονὶ περὶ τοιούτων μοι διαλέγεσθαι, οὐδὲν ἄλλο 

σπουδάζοντι, ἢ μὴ τὸν μέσον εὐώνυμον ἰδεῖν παρατετραμμένον, ὑπὲρ οὗ μοι πᾶς ὁ ἀγών.’ 

τοιοῦτος ἦν ἔκφορος καὶ τὸν λογισμὸν παρακεκινημένος. καὶ οὐχὶ τούτῳ μὲν τῷ πόθῳ ἢ πάθει 

ἡλίσκετο, τῶν δ’ ἄλλων τῶν ἀπρεπεστέρων ἀπείχετο, ἀλλὰ τὸ μέτριον τάχα ἀμέτρως ἦθος 

μεταδιώκων ἐξέπιπτε τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς βασιλικῆς ἀξίας ἀξίου. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za John Skylitzes, A Synopsis of Byzantine History 811-1057, trans. J. Wortley, Cambridge 2010, s. 107-110. 

 
The Russian fleet was ravaging and overrunning what lies within the Black Sea and all 

its coastline. The Russians are a merciless and savage race of Scyths living to the north of the 
Taurus mountains. They presented a severe danger to the very capital, but before long they 
experienced the wrath of God themselves and went back home. Then they sent  
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a delegation of their people to the capital begging to partake of sacred baptism – which they 
did. Another fleet, this one from Crete, ravaged first the Cyclades, then the coastline as far 
as the Prokonnesos. There were also severe earthquakes. The worst of them shook the earth 
the day the Lord’s ascension was being celebrated. The wall by the Hexakionion was thrown 
to the ground. [The earthquake] dislocated some fine churches, illustrious dwellings, the 
Victory located at the Golden Gate of the city and the statues standing close by St Anne’s 
[church] in the Second District. Leo the Philosopher openly declared that the fall of [the 
Victory] foretold the overthrow of him who would hold power after the then emperor.  
Rivers and springs ran dry and there were other calamities in every land. Although he took 
note of all this, the emperor’s whole attention was given to the horse races by the church of 
St Mamas the Martyr which lies close to the Stenon. 

The following story deserves not to be omitted for it is eloquent both of this emperor’s 
stupidity and of the diligence of his predecessors. Wishing to have the Saracens’ incursions 
on Roman territory clearly signalled (so they could not launch surprise attacks, seizing land 
and taking prisoner the inhabitants of village and countryside), the former emperors built  
a fort on a strategic eminence at the Cilician Gates. The name of the fort was Loulon. As soon 
as the garrison in that fort got wind of an attack, they would light a fire. When those who 
were stationed on Mount Argaion saw it, they would light another fire and then those on 
Mount Isamon likewise. Seeing this, the men on Mount Aigilon would light up and likewise 
those at the place called Mamas. Then Kyrizos would follow suit, followed by Mokilos, then 
Mount St Auxentios would report the attack to those on duty in the Great Palace. This is 
how, by a succession of fires, the news was quickly delivered to the emperor. When those 
who lived in the countryside got the news, they would take refuge in walled fortresses and 
escape from the raids. Such was the procedure which was followed when, one day, just as 
Michael was getting ready to run a chariot race near the church of St Mamas the Martyr, the 
fire at the lighthouse was lit. On seeing this, he was consumed with apprehension as great 
as any other man might experience when in danger of his soul – fearing that his own chariot 
race might lack for spectators because of that signal of ill omen! That was how shamelessly 
he made a spectacle of himself. So to ensure that no news of disasters occurring should cool 
the ardour of the spectators, he ordered that the fires nearer to the Queen of Cities were 
not to be activated. On another occasion (the perversity of the man must be most clearly 
exposed) he was standing in his chariot and the starting gate was about to be raised. He was 
wearing the colours of the blues; Constantine, the logothete of the drome, was [driving] for 
the greens, Cheilas for the whites and Krasas for the reds. Then news arrived that Amr, the 
emir of Melitene, was grievously pillaging Asia; that he was already approaching Malagina, 
whose citizens were anticipating even worse disasters than ever before. When the 
protonotarios learnt of this he went to report it to the emperor, in great distress. He had the 
letter of the domestic of the scholai in his hands and gave it to [the emperor]. ‘You silly head,’ 
said he, throwing him an ugly look not unworthy of a Titan, ‘how dare you speak to me of 
things like that at the time of this crucial race? Only one thing concerns me [right now]: to 
see the centre [chariot] not run to the left; that is the sum total of what I am striving to 
achieve.’ That is how deluded he was and how deranged in his reason. Nor was he so in thrall 
to this desire and passion that he was kept apart from other passions even more unseemly, 
for he even pursued moderation immoderately, so that his behaviour fell short of what is 
appropriate to and worthy of the imperial dignity. 

 

 

 

Jerzy Kedrenos695, (Zwięzła) kronika powszechna, 

 
695 Zob. Jurewicz 2007, s. 168. 
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Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού, Σύνοψις Ιστοριών, (w:) Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, t. 2, red. I. Bekker, 

[Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 14], Bonn 1839, s. 173, w. 6 – s. 176, w. 1. (= Jan Skylitzes, Mich3.18-

19) 

 

Τὰ δὲ ἐντὸς Εὐξείνου καὶ πᾶσαν τὴν αὐτοῦ παραλίαν ὁ τῶν Ῥὼς ἐπόρθει καὶ κατέτρεχε 

στόλος (ἔθνος δὲ οἱ Ῥὼς Σκυθικόν, περὶ τὸν ἀρκτῷον Ταῦρον κατῳκημένον, ἀνήμερόν τε καὶ 

ἄγριον), καὶ αὐτῇ δὲ τῇ βασιλίδι δεινὸν ἐπέσειε κίνδυνον· οἳ μετ’ οὐ πολὺ τῆς θείας πειραθέντες 

ὀργῆς οἴκαδε ὑπενόστησαν, πρεσβεία τε αὐτῶν τὴν βασιλίδα καταλαμβάνει, τοῦ θείου 

μεταλαχεῖν βαπτίσματος λιτανεύουσα, ὃ καὶ γέγονε. καὶ τῆς Κρήτης δὲ στόλος ἄλλος νῦν μὲν 

τὰς Κυκλάδας ἐδῄου, νῦν δὲ ἄχρι Προικοννήσου τὴν παράλιον ἅπασαν. ἐγένοντο δὲ καὶ κλόνοι 

γῆς φρικωδέστατοι. εἷς δὲ ὁ μέγιστος, καθ’ ἣν ἡμέραν ἡ τοῦ κυρίου ἀνάληψις ἑορτάζεται τὴν 

γῆν κατασείσας, τό τε κατὰ τὸ Ἐξωκιόνιον πρὸς γῆν ἠδάφισε τεῖχος, καὶ ναοὺς εὐπρεπεῖς καὶ 

οἴκους λαμπροὺς καὶ τὴν κατὰ τὴν χρυσῆν πύλην τῆς πόλεως ἱδρυμένην νίκην καὶ τὰς ἐν τῷ 

Δευτέρῳ κατὰ τὴν ἁγίαν Ἄνναν παγίας ἱσταμένας κατέσεισεν, ἧς τὴν πτῶσιν ὁ φιλόσοφος 

Λέων προσημαίνειν ἀνεῖπε φανερῶς τὴν τοῦ μετὰ βασιλέα δυνάστου καταστροφήν. ἐγένοντο 

δὲ καὶ ποταμῶν ἀφάνειαι καὶ πηγῶν, καὶ ἀλλ’ ἄττα παθήματα κατὰ πᾶσαν χώραν. ἃ πάντα 

κατενωτισάμενος ὁ βασιλεὺς ὅλος εἴχετο τῶν ἱππικῶν ἀγώνων κατὰ τὸν ἐν Στενῷ 

ἀνεγηγερμένον ναὸν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. ἄξιον δὲ καὶ τόδε μὴ παραλιπεῖν τὸ λόγιον 

παραστατικὸν τυγχάνον τῆς τε τουτουῒ τοῦ βασιλέως ἀβελτηρίας καὶ τῆς τῶν προηγησαμένων 

ἐπιμελείας. 

Τὰς τῶν Σαρακηνῶν κατὰ τῆς τῶν Ῥωμαίων χώρας ἐπιδρομὰς οἱ πάλαι βασιλεῖς 

διαδήλους ποιεῖν ἐθέλοντες, ἵνα μὴ αἰφνίδιοι εἰσπίπτωσιν ἐκπορθοῦντες τὰς χώρας καὶ ἐν ταῖς 

κώμαις καὶ τοῖς ἀγροῖς τοὺς ἐνοικοῦντας καταλαμβάνοντες, φρούριόν τι τῇ Ταρσῷ ἀγχίθυρον 

ἐπί τινος ὑψηλοτάτου λόφου καὶ ἐρυμνοῦ ἐδομήσαντο· Λοῦλον τῷ φρουρίῳ τὸ ὄνομα. οἱ ἐν 

τούτῳ τοίνυν φρουροὶ τῆς ἐκδρομῆς λαμβάνοντες αἴσθησιν πυρσὸν ἀνῆπτον, ὃν βλέποντες οἱ 

ἐν τῷ Ἀργαίῳ κατοικοῦντες βουνῷ ἄλλον ἀνῆπτον, καὶ αὖ οἱ κατὰ τὸν Ἴσαμον βουνόν. τοῦτόν 

τε πάλιν ὁρῶντες οἱ κατὰ τὸν Αἰγιαλὸν ἔκαιον ἕτερον, καὶ αὖθις οἱ κατὰ τὸν λεγόμενον 

Μάμαντα. εἶτα τοῦτον ὁ Κίρκος διαδεχόμενος, καὶ τοῦτον πάλιν ὁ Μόκιλλος, ἐκεῖνον δ’ αὖθις 

ὁ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου βουνὸς τοῖς ἐν τῷ μεγάλῳ παλατίῳ ἐπὶ τοῦτο ἀφωρισμένοις διαιταρίοις 

δήλην ἐτίθει τὴν προνομήν. καὶ οὕτως κατὰ διαδοχὴν πυρσεύοντες γνῶσιν ἐν ἀκαρεῖ παρεῖχον 

τῷ βασιλεῖ, καὶ οἱ τῶν χωρῶν κάτοικοι πυνθανόμενοι τειχήρεις ἐγίνοντο καὶ τὰς ἐκδρομὰς 

διεδίδρασκον. τοιαύτης δὲ συνηθείας κρατούσης, συνέβη ποτὲ τοῦ Μιχαὴλ κατὰ τὸν τοῦ 

μάρτυρος Μάμαντος ναὸν μέλλοντος ἡνιοχῆσαι τὸν ἐκ τοῦ φάρου ἀναφθῆναι πυρσόν· ὃν οὗτος 

θεασάμενος εἰς τοσοῦτον ἐνέπεσε φόβον, δέει τοῦ μὴ παροφθῆναι τὴν αὐτοῦ ἡνιοχείαν ὑπὸ 

τῶν θεατῶν διὰ τὴν ἀπαίσιον ἀγγελίαν, εἰς ὅσον ἄλλος τις ἦλθε κινδυνεύων ὑπὲρ ψυχῆς· οὕτως 

ἐκεῖνος θεατριζόμενος οὐκ ᾐσχύνετο. ἵνα δὲ μή τι τῶν προσπιπτόντων ἀνιαρῶν δηλούμενον 

μαλακωτέρους ποιήσῃ τοὺς θεατάς, προσέταξε μηκέτι ἐνεργεῖν τοὺς τῇ βασιλίδι γειτονοῦντας 

πυρσούς.  

Ἄλλοτε πάλιν (δεῖ γὰρ ἐκφαντικωτέραν θέσθαι τὴν τοῦ ἀνδρὸς παράνοιαν) ἐφ’ ἅρματος 

αὐτοῦ ἱσταμένου καὶ τῆς ὕσπληγος μελλούσης αἴρεσθαι (ἐνεδέδυτο δὲ τὸ βένετον, καὶ πράσινος 

ἦν ὁ λογοθέτης τοῦ δρόμου Κωνσταντῖνος, λευκὸς δὲ ὁ Χειλᾶς καὶ ῥούσιος ὁ Κρασᾶς) ἀγγελία 

πεφοίτηκεν ὡς Ἄμερ ὁ τῆς Μελιτηνῆς ἀμηρᾶς δεινῶς λεηλατεῖ τὴν Ἀσίαν καὶ ἤδη πρὸς τοῖς 

Μαλαγίνοις ἐστὶ καὶ προσδοκῶνται ὅσον οὔπω δεινά. ἣν πυθόμενος ὁ πρωτονοτάριος ἀπελθὼν 

μετὰ κατηφείας ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ, καὶ ἅμα ἐπὶ χεῖρας ἔχων τὰ τοῦ δομεστίκου τῶν σχολῶν 

γράμματα ἐπεδίδου. ὁ δὲ βλοσυρὸν εἰς αὐτὸν ἐνιδὼν καὶ τιτανῶδες, “καὶ πῶς ἐτόλμησας,  

ὦ κακὴ κεφαλή,” ἔφη “κατὰ τὸν ἀναγκαῖον ἀγῶνα τουτονὶ περὶ τοιούτων μοι διαλέγεσθαι, 

οὐδὲν ἄλλο σπουδάζοντι ἢ μὴ τὸν μέσον εὐωνύμων ἰδεῖν παρατετραμμένον, ὑπὲρ οὗ μοι πᾶς  

ὁ ἀγών.” τοιοῦτος ἦν ἔκφορος καὶ τὸν λογισμὸν παρακεκινημένος. 

Καὶ οὐχὶ τούτῳ μὲν τῷ πόθῳ ἢ πάθει ἡλίσκετο, τῶν δὲ ἄλλων τῶν ἀπρεπεστέρων 

ἀπείχετο, ἀλλὰ τὸ μέτριον τάχα ἀμέτρως ἦθος μεταδιώκων ἐξέπιπτε τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς 

βασιλικῆς ἀξίας ἀξίου. 
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Jan Zonaras, Skrót historii, XVI.5.3-6 
Ioannis Zonarae…, s. 404, w. 12 – s. 405, w. 4. 

 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκ Κρήτης Ἀγαρηνοὶ τὰς Κυκλάδας νήσους καὶ τὰ παράλια ἐληίζοντο. καὶ 

κλόνοι δὲ σφοδρότατοι τῆς γῆς συμβεβήκασιν, ὧν ὁ φρικωδέστατος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν τὴν γῆν συνέσεισεν ἀναλήψεως. τούτων δ’ οὐδὲν τῶν ἱππηλάτων ἀγώνων 

ἀπήγαγε τὸν Μιχαὴλ καὶ τῆς περὶ τούτους σπουδῆς, ἐν τῇ κατὰ τὸ Στενὸν τοποθεσίᾳ τῇ τοῦ 

ἁγίου Μάμαντος καλουμένῃ αὐτοῦ ἐκείνου αὐτουργοῦντος τὰ ἱππηλάσια. ὅθεν καὶ τοὺς 

φρυκτοὺς ἔπαυσεν, οὓς οἱ πάλαι βασιλεῖς ἐπενόησαν, ἵνα μὴ ἀθρόον οἱ ἐκ τῆς Ἄγαρ ταῖς χώραις 

τῶν Ῥωμαίων εἰσβάλλοντες ληίζωνται τὰ ἐν ποσὶ καὶ τοὺς ἀνθρώπους αἰχμαλωτίζωσι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Jednak również Agarenowie696 z Krety plądrowali Cyklady i morskie wybrzeża. Nastąpiły 

też bardzo gwałtowne trzęsienia ziemi, z czego najstraszliwsze w dzień Wniebowstąpienia 
naszego Zbawiciela697. W obliczu tego Michał698 w żadnym stopniu nie porzucił wyścigów 
konnych ani do nich entuzjazmu, spełniał się [bowiem] w wyścigach konnych przy 
Cieśninie699 w tak zwanej dzielnicy700 (topothesía) świętego Mamasa. Z tego powodu położył 
też kres sygnałom świetlnym, które zamyślili jeszcze dawni cesarze, aby Agarenowie nie 
wkraczali z zaskoczenia na ziemie rzymskie, po drodze je pustosząc i biorąc ludzi w niewolę. 

 

 

 

Michał Glykas, Księga historii, IV 
Michaelis Glycae…, s. 542, w. 21 – s. 543, w. 9. 

 

Πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο τὴν τοῦ Μιχαὴλ ἀβελτηρίαν παρίστησιν. ἀπὸ Ταρσοῦ μέχρι 

καὶ αὐτοῦ τοῦ παλατίου φρυκτοὶ κατά τινας τόπους ἀνεφλέγοντο κατὰ διάδοσιν τὰς τῶν 

Σαρακηνῶν ἐπιδρομὰς προμηνύοντες. ἡνιοχείας οὖν τελουμένης κατά γε τὸν ἐν τῷ στενῷ τοῦ 

μεγαλομάρτυρος ναὸν Μάμαντος, καὶ τὸ Βένετον ἐνδεδυμένου τοῦ βασιλέως αὐτοῦ, ἀγγελία 

γέγονεν ἀπό γε τοῦ κατὰ τὸν Φάρον φρυκτοῦ. ἀνίᾳ γοῦν ἐπὶ τούτῳ συσχεθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκ 

μέσου ποιεῖ τοὺς θαυμαστοὺς ἐκείνους φρυκτούς, ὡς μηκέτι τοιαύταις ἀγγελίαις οἱ θεαταὶ 

δειλαινόμενοι τὸ θέατρον καταλύωσιν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 

 
696 Ogólne określenie Arabów/Saracenów wykorzystywane m.in. w źródłach bizantyńskich czy koptyjskich. 

Nazwa Agarenowie/Hagarenowie wywodzi się od Hagar, matki Izmaela – praojca wszystkich Arabów. Zob. 

więcej w Kazhdan 1991a, s. 149-151. Zob. też Christides 1984. 
697 Tj. 16 V 865 r. 
698 Tj. Michał III, cesarz bizantyński w latach 840-867. Zob. Salamon 2002r, s. 343-344. 
699 Tj. nad Bosforem. 
700 Tłum. „τοποθεσίᾳ”, dosł. „topografia, opis miejsca”; tutaj bardziej w znaczeniu obszaru/regionu. Zob. LSJ: 

τοπο-θεσία, ἡ, II.3 region, quarter. 
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Prócz innych [wad] warto pokazać także głupotę (abeletría) Michała. Od Tarsu aż do 
samego pałacu zapalano w pewnych miejscach sygnały świetlne (fryktoí), które na zasadzie 
[sukcesywnego ich] przekazywania701, uprzedzały o najazdach Saracenów. Gdy więc 
odbywały się wyścigi rydwanów nad Bosforem (en tō stenō)702 przy świątyni wielkiego 
męczennika Mamasa, a sam cesarz przywdział barwy Niebieskich, pojawiła się wiadomość ze 
stanowiska703 przy Faros. Cesarz zaś [z trudem] powstrzymany od [publicznego] ubolewania 
nad tą sytuacją zlikwidował te niezwykłe sygnały świetlne, aby od tej pory widzowie, 
spłoszeni tego typu wiadomościami nie zaniedbywali już widowiska. 

 

 

 

20. Depozycja szambelana Damiana (ok. 865 r.) 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 131.31 
Symeonis magistri…, s. 247, w. 273 – s. 248, w. 286. 

 

Βάρδα δὲ τοῦ καίσαρος ἐν τῇ προελεύσει διερχομένου μετὰ σκαραμαγγίου ὀξέως εἰς τὸ 

Ὡρολογεῖον καθεζόμενος Δαμιανὸς ἐκεῖσε ὁ πατρίκιος καὶ παρακοιμώμενος οὐκ ἐπηγέρθη 

τιμῆσαι αὐτόν. τοῦτον ἰδὼν ὁ καῖσαρ ἐθυμώθη λίαν καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς τὸν 

Χρυσοτρίκλινον καὶ συγκαθεσθέντος τῷ βασιλεῖ καὶ δακρύοντος ἀπὸ ὀργῆς καὶ θυμοῦ 

ἠρώτησε τὴν αἰτίαν ὁ βασιλεύς. ὁ δὲ ἔφη, ὅτι τῇ κελεύσει τῆς βασιλείας σου ἠξιώθην τιμῆς 

μεγάλης. Δαμιανὸς δὲ ὁ παρακοιμώμενος εἰς ὄνειδος ἐμοῦ καὶ τῆς σῆς βασιλείας οὐκ ἐπηγέρθη 

μοι ἐνώπιον τῆς συγκλήτου. θυμωθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς Μαξιμιανόν τινα κοιτωνίτην παρευθὺ 

προστάσσει ἆραι Δαμιανὸν καὶ ἐν τῷ ἐμπορίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπαγαγεῖν καὶ τοῦτον 

ἀποκεῖραι ἐκεῖσε μοναχὸν καὶ προστάξαι φρουρεῖσθαι. καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ προβάλλεται 

Βασίλειον πρωτοστράτορα παρακοιμώμενον. ἐζηλοτύπησε δὲ καῖσαρ τοῦτο ἀκούσας καὶ 

ἔκτοτε ἐζήτει ἀποκτεῖναι Βασίλειον. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Gdy podczas [swego] pochodu cezar Bardas704 przechodził przez Horologion705, ubrany  
w purpurowy skaramangion706, siedzący tam Damian707, patrycjusz i parakoimomenos, nie 
podniósł się, aby oddać mu cześć. Cezar widząc to, bardzo się zdenerwował. Gdy więc [tylko] 
wszedł do Chrysotriklinos708 i zasiadł obok cesarza, zapłakał z gniewu i złości; cesarz zapytał 
go o przyczynę [tej rozpaczy]. Ten zaś odpowiedział: „Powinnością wobec twej cesarskiej 

 
701 Tłum. „κατὰ διάδοσιν”, dosł. „według/na zasadzie rozchodzenia/rozprzestrzeniania się”. 
702 Dosł. „w cieśninie/w Stenon”. 
703 Tłum. „φρυκτοῦ”, dosł. „z sygnału świetlnego/pochodni”. 
704 Brat cesarzowej Teodory, z tytułem cezara i współpracownik cesarza Michała III. Zob. więcej w: Salamon 

2002d, s. 65-66; PmbZ, #791/corr. 
705 Jedno z pomieszczeń otaczających Chrysotriklinos, gdzie najprawdopodobniej znajdował się zegar słoneczny. 

Zob. Janin 1964, s. 115-116. 
706 Tunika charakteryzująca się bardzo długimi rękawami. Zob. więcej w Zob. Patterson Ševčenko 1991, s. 1908. 

Więcej o cesarskich regaliach zob. w: Dawson 2015, co do skaramangionu zwł. s. 36, 77. 
707 Słowianin ten pełnił funkcję urzędnika pałacowego za panowania cesarza Teofila, jak i jego syna Michała III. 

Zob. PmbZ, #1212. To właśnie jemu Patria (III.161) przypisuje fundację klasztoru τὰ Δαμιανοῦ lokalizowanego 

na północ od dzielnicy św. Mamasa (pomiędzy ob. Ortaköy i Defterdar burnu). Zob. Janin 1964, s. 470-471; Janin 

1969, s. 84; Berger 1988, s. 704; Külzer 2008, s. 320. 
708 Reprezentacyjna, oktagonalna sala, wykorzystywana często do przyjmowania obcych poselstw, zlokalizowana 

na terenie Wielkiego Pałacu na północ od Bukoleonu. Zob. Janin 1964, s. 115-117. 
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władzy, jest uznawanie jej za godnej najwyższej czci. A Damian, parakoimomenos, na hańbę 
moją i twej cesarskiej władzy, nie powstał dla mnie w obliczu senatu.” Rozgniewany cesarz 
natychmiast rozkazał pewnemu koitonitesowi Maksymianowi zabrać Damiana i zaprowadzić 
go do emporionu świętego Mamasa, a tam [zmusić go do] przyjęcia mniszej tonsury  
i umieścić pod strażą. Tego samego dnia [na urząd] parakoimomenosa wybrano 
[dotychczasowego] prostratora Bazylego. Gdy usłyszał o tym cezar, opanowała go zawiść  
i od tego momentu szukał [sposobności] do zabicia Bazylego. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 169. 

 

Βάρδα δὲ τοῦ καίσαρος ἐν τῇ προελεύσει διερχομένου μετὰ σκαραμαγγίου ὀξέως εἰς τὸ 

ὡρολόγιον, καθεζόμενος Δαμιανὸς ἐκεῖσε ὁ πατρίκιος καὶ παρακοιμώμενος οὐκ ἐπηγέρθη 

τιμῆσαι αὐτόν. Τοῦτον ἰδὼν ὁ καῖσαρ ἐθυμώθη λίαν· καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς τὸν 

Χρυσοτρίκλινον, καὶ συγκαθεσθέντος τῷ βασιλεῖ, καὶ δακρύοντος ἀπὸ ὀργῆς καὶ θυμοῦ, 

ἠρώτησε τὴν αἰτίαν ὁ βασιλεύς. Ὁ δὲ ἔφη, ὅτι ‘τῇ κελεύσει τῆς βασιλείας σου ἠξιώθην τιμῆς 

μεγάλης· Δαμιανὸς δὲ ὁ παρακοιμώμενος εἰς ὄνειδος ἐμοῦ καὶ τῆς σῆς βασιλείας οὐκ ἐπηγέρθη 

μοι ἐνώπιον τῆς συγκλήτου.’ Θυμωθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς Μαξιμιανόν τινα κοιτωνίτην παρευθὺ 

προστάσσει ἆραι Δαμιανὸν καὶ ἐν τῷ ἐμπορίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπαγαγεῖν, καὶ τοῦτον 

ἀποκεῖραι ἐκεῖσε μοναχὸν, καὶ προστάξαι φρουρεῖσθαι. Καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ προβάλλεται 

Βασίλειον πρωτοστράτορα παρακοιμώμενον. Ἐζηλοτύπησε δὲ καῖσαρ τοῦτο ἀκούσας, καὶ 

ἔκτοτε ἐζήτει ἀποκτεῖναι Βασίλειον. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.31) 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna 
Λέοντος Γραμματικού…, s. 241, w. 13 – s. 242, w. 5. 

 

Βάρδα δὲ τοῦ Καίσαρος ἐν τῇ προελεύσει διερχομένου μετὰ σκαραμαγγίου ὀξέος εἰς 

τὸ ὡρολόγιον, καθεζόμενος ἐκεῖσε Δαμιανὸς πατρίκιος καὶ παρακοιμώμενος οὐκ ἐπηγέρθη 

τιμῆσαι αὐτόν. τοῦτον ἰδὼν ὁ Καῖσαρ ἐθυμώθη λίαν· καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ 

Χρυσοτρίκλινον καὶ συγκαθεσθέντος τῷ βασιλεῖ καὶ δακρύοντος ἀπὸ ὀργῆς καὶ θυμοῦ, 

ἠρώτησεν τὴν αἰτίαν ὁ βασιλεύς. ὁ δὲ ἔφη ὅτι τῇ κελεύσει τῆς βασιλείας σου ἠξιώθην τιμῆς 

μεγάλης, Δαμιανὸς δὲ εἰς σὸν ὄνειδος καὶ τῆς σῆς βασιλείας οὐκ ἐπηγέρθη μοι ἐπὶ τῆς 

συγκλήτου. θυμωθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς Μαξιμιανόν τινα κοιτωνίτην παρευθὺς προστάσσει ἆραι 

Δαμιανὸν καὶ ἐν τῷ ἐμπορίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπαγαγεῖν, καὶ τοῦτον ἀποκεῖραι πρῶτον, 

καὶ εἶναι ἐν φρουρᾷ· καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ προβάλλεται τὸν πρωτοστράτωρα Βασίλειον 

παρακοιμώμενον. ἐζηλοτύπησεν δὲ Καῖσαρ τοῦτο ἀκούσας, καὶ ἔκτοτε ἐζήτει ἀποκτεῖναι 

Βασίλειον. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.31) 

 

 



 197 

 

 

Pseudo-Symeon, Kronika powszechna, Mich.et.Theod.39 
Συμεών Μαγίστρου…, s. 675, w. 4-12. 

 

Βάρδα δὲ τοῦ Καίσαρος ἐν τῇ προελεύσει διερχομένου, καθεζόμενος ὁ πατρίκιος 

Δαμιανὸς ἐν τῷ ὡρολογίῳ, ὁ καὶ παρακοιμώμενος, οὐκ ἐπηγέρθη τιμῆσαι αὐτόν. ὁ δὲ θυμωθεὶς 

τῷ βασιλεῖ κλαίων τοῦτο ἀπήγγειλεν, καὶ ὅτι εἰς ὄνειδος τῆς σῆς βασιλείας οὐκ ἐπηγέρθη μοι.  

ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξορίζει τὸν παρακοιμώμενον Δαμιανὸν ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, καὶ 

προβάλλεται Βασίλειον τὸν πρωτοστράτορα αὐτοῦ παρακοιμώμενον. τοῦτο ὁ Καῖσαρ ἰδὼν 

ἐλυπήθη λίαν, καὶ ἐζήτει ἀποκτεῖναι Βασίλειον. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Gdy podczas [swego] pochodu cezar Bardas przechodził [przez tereny Wielkiego 

Pałacu], siedzący w Horologionie Damian, patrycjusz i parakoimomenos, nie podniósł się, aby 
oddać mu cześć. Zagniewany [Bardas] doniósł o tym cesarzowi z płaczem, [mówiąc] że: „Na 
hańbę twej cesarskiej władzy [Damian, parakoimomenos] nie powstał dla mnie”. Cesarz 
zatem [jeszcze] w tej samej godzinie wygnał parakoimomenosa Damiana do [dzielnicy] 
świętego Mamasa a swoim parakoimomenosem mianował Bazylego [dotychczasowego] 
prostratora. Widząc to cezar poczuł wielki żal i szukał [sposobności] do zabicia Bazylego. 

 

 

 

21. Wywyższenie Bazylego do rangi współcesarza (26 maja 866 r.) 

 

Józef Genesios, Historia cesarzy, IV.27 
Iosephi Genesii…, s. 79, w. 53-68. 

 

Ὡς οὖν περί τινα χρόνον παρῆν ὁ ἄναξ τοῖς περὶ τὸν καλλίνικον Μάμαντα μάρτυρα 

βασιλείοις, ἐπεφύη τούτῳ σκοπὸς κἂν γελοῖος, ὃν τῶν πρὸς αὐτὸν οὐ πᾶσιν ἐγνώρισεν. 

ἐγκελεύεται δυσὶ τῶν οἰκείων, οἷς τὰ κατὰ ψυχὴν ἐπεθάρρει περὶ τοῦ προκειμένου γε δράματος, 

καὶ κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν προχωρεῖ, πρὸς ἕω τε τὴν ῥητὴν ἑορτῆς διαγελῶσαν Πεντηκοστὴν 

ἡμέραν τινὶ κοιτώνων ἐγκλείσας Βασίλειον τοῖς σὺν αὐτῷ προστάττει ἐν νεύματι ἀπογυμνοῦν 

τοῦτον τὼ χεῖρέ τε διατεῖναι. τούτου δὲ γινομένου κατὰ τὸ προσταχθέν, ὁ Βασίλειος 

καταπλήττεται, ἀλλ’ ὅμως νεανικὸς ὢν τῆς ἐκπλήξεως ἀνακτᾶται, ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ βασιλέως 

καθίσταται, καὶ μαστίζεται παρ’ αὐτοῦ διπλοῖς ἐν φραγελλίοις λʹ, μνήμην ἔχειν τοῦτον 

ἀνάγραπτον τῆς πρὸς αὐτὸν φιλοστόργου προθέσεως. καὶ τῷ μεγίστῳ ναῷ ἐπελθὼν πρωΐας 

αὐτῆς στεφηφόρον ἄνακτα λαοῖς ἀναδείκνυσι, μηνὶ Μαΐῳ κϛʹ, ἰνδικτιῶνος ιδʹ, καὶ τῆς κατὰ 

δευτερείαν αὐτῷ βασιλείας τὰ πρόσφορα δίδωσιν. ᾧ καὶ πολὺ φίλτρον ἐπιδιδούς, καὶ τὰ ἴσα, 

πρὸς δὲ καὶ τὰ καθ’ ὑπεροχὴν ἐμπαρέχεται. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Genesios, On the Reigns…, s. 98-99. 

 
When on one occasion the Emperor was residing at the palace near the church of the 

glorious martyr Mamas, he devised the following plan, even though it was ridiculous. He did 
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not reveal it to all his attendants, but only to two, whom he trusted with knowledge of this 
secret plan. He returned back to the Imperial City with them and early on the morning of the 
bright day of the Pentecost, he locked Basil in a room and ordered his attendants with a nod 
to strip him naked and stretch out his arms. When his orders were carried out, Basil was 
shocked and surprised, but, since he possessed a vigorous spirit, he recovered his self-
composure and remained calm before the Emperor. The latter gave him thirty stripes with  
a double whip, and told him that this would serve as a reminder of his own benevolent 
disposition toward him. And that very morning they went to the Greatest Church and Basil 
was crowned Emperor before the people on 26 May, of the fourteenth indiction. He was 
then given everything that was appropriate for a co-ruler, and along with much affection, 
Michael granted him an equal, and perhaps a greater, right to rule. 

 

 

 

22. Bunt Symbatiosa i Peganesa (866/867 r.) 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 131.43 
Symeonis magistri…, s. 254, w. 404 – s. 255, w. 418. 

 

ἐκρατήθη δὲ ὁ Πηγάνης, καὶ ἄραντες αὐτὸν εἰσήγαγον ἐν τῇ πόλει, καὶ τῇ προστάξει τοῦ 

βασιλέως ἀποτυφλοῖ αὐτὸν Κωνσταντῖνος ἔπαρχος ὁ Μυιάρης, καὶ καθίσαντες αὐτὸν ἐν τῷ 

Μιλίῳ ἐπέδωκαν αὐτῷ σκεῦος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἐπέρριπτον πάντες οἱ διαπορευόμενοι 

ἐν αὐτῷ, εἴ τι ἐκ προαιρέσεως εἶχον. καὶ μεθ’ ἡμέρας τριάκοντα ἐκρατήθη Συμβάτιος  

ὁ Ἀρμένης ὑπὸ Μαλεΐνου ἐν Κελτζηνῇ ἐν πανδοχείῳ, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν βασιλέα  

ὁ Μαλέινος, ὄντα εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. καὶ προστάξει τοῦ βασιλέως ἄγουσι τὸν Πηγάνην εἰς 

ὑπάντησιν Συμβατίου, δόντες εἰς χεῖρας τοῦ Πηγάνη θυμιατήριον ὀστράκινον μετὰ τεαφίου 

θυμιᾶν αὐτόν. καὶ ἀποτυφλοῦσι τὸν αὐτὸν Συμβάτιον τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν καὶ ἐκκόπτουσι καὶ 

τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν εἰς τὰ Λαύσου καὶ δεδώκασι σκεῦος ἐν τῷ κόλπῳ 

αὐτοῦ, ἵνα ὃς ἔχει προαίρεσιν ἐπιρρίπτῃ αὐτῷ τι. καὶ μεθ’ ἡμέρας τρεῖς ἀπήγαγον αὐτοὺς ἐν 

τοῖς ἰδίοις οἴκοις ἔχοντες ἐν φρουρᾷ.  

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Peganes709 został złapany. Ci, którzy go pochwycili, wprowadzili go do Miasta, a z rozkazu 
cesarza eparcha Konstantyn Myiares710 oślepił go. Posadzili go przy Milionie711 i dali mu do 
rąk naczynie, do którego każdy przechodzący mógł coś wrzucić, jeśli miał na to ochotę. Po 

 
709 Jerzy Peganes, dowódca temu ‘Opsikion’, który latem 866 r. wszczął wraz z Symbatiosem pucz wojskowy  

w związku z ogłoszeniem Bazylego Macedończyka współcesarzem Michała III. Pucz ten zakończył się zimą 

866/867 r. klęską buntowników. Zob. więcej w: PmbZ, #2263, #22082. Zob. więcej o tym buncie w: Dapergolas 

1994, s. 13-25 za Jan Skylitzes (tłum. Wortley), s. 129, przyp. 38. 
710 Być może tożsamy z jednym ze spiskowców przeciw Bazylemu I w 885/886 r. zwanym Μυξάρης/Μυξιάρης 

(zob. PmbZ, #4009, #25483). Wg niektórych jest on również tożsamy z cesarskim protospathariosem i eparchą 

występującym na pieczęci z VIII/IX w. (zob. PmbZ, #3888), Konstantynem Kapnogenesem, bratem Basiliskianosa 

(patrz niżej), który był dwukrotnie eparchą za panowania Bazylego I (zob. PmbZ, #4010, #23743), czy też  

z anonimowym eparchą, wymienionym w kontekście powrotu cesarza z Tefrike w 878 r. (zob. PmbZ, #30685). 
711 Ob. Milyon taşı, budowla, od której mierzono wszystkie odległości w Cesarstwie Bizantyńskim, zlokalizowana 

na pd.-zach. od Świątyni Mądrości Bożej, w pobliżu tzw. cysterny bazylikowej. Zob. Janin 1964, s. 103-104, 392. 
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trzydziestu dniach Symbatios Armeńczyk712 został złapany przez Maleinosa713 w gospodzie  
w Keltzene714; Maleinos doprowadził go do cesarza715, przebywającego w [dzielnicy] 
świętego Mamasa. Z rozkazu cesarza przyprowadzili Peganesa na spotkanie z Symbatiosem, 
dając Peganesowi do rąk glinianą kadzielnicę z siarką716, aby okadził swego towarzysza717. 
Również i Symbatiosa oślepili – na jedno oko, odcięli mu prawą rękę i posadzili go w ta 
Lausou718, gdzie dali mu na kolana naczynie, aby każdy kto miał ochotę mógł do niego coś 
wrzucić. Po trzech dniach odprowadzili ich pod strażą do własnych domów. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 173. 

 

Ἐκρατήθη δὲ ὁ Πηγάνης, καὶ ἄραντες αὐτὸν εἰσήγαγον ἐν τῇ πόλει, καὶ τῇ προστάξει τοῦ 

βασιλέως ἀποτυφλοῖ αὐτὸν Κωνσταντῖνος ἔπαρχος ὁ Μυϊάρης· καὶ καθίσαντες αὐτὸν ἐν τῷ 

Μιλίῳ ἐπέδωκαν αὐτῷ σκεῦος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἐπέῤῥιπτον πάντες οἱ διαπορευόμενοι 

ἐν αὐτῷ, εἴ τι ἐκ προαιρέσεως εἶχον. Καὶ μεθ’ ἡμέρας τριάκοντα ἐκρατήθη Συμβάτιος  

ὁ Ἀρμένης ὑπὸ Μαλεΐνου ἐν Κελτζηνῇ ἐν πανδοχείῳ· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν βασιλέα  

ὁ Μαλεῗνος, ὄντα εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. Καὶ προστάξει τοῦ βασιλέως ἄγουσι τὸν Πηγάνην 

εἰς ὑπάντησιν Συμβατίου, δόντες εἰς χεῖρας τοῦ Πηγάνη θυμιατήριον ὀστράκινον μετὰ θειαφίου 

θυμιᾶν αὐτόν. Καὶ ἀποτυφλοῦσι τὸν αὐτὸν Συμβάτιον τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν, καὶ ἐκκόπτουσι καὶ 

τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν εἰς τὰ Λαύσου, καὶ δεδώκασι σκεῦος ἐν τῷ κόλπῳ 

αὐτοῦ, ἵνα, ὃς ἔχει προαίρεσιν, ἐπιῤῥίπτῃ αὐτῷ τι. Καὶ μεθ’ ἡμέρας τρεῖς ἀπήγαγον αὐτοὺς ἐν 

τοῖς ἰδίοις οἴκοις, ἔχοντες ἐν φρουρᾷ. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.43) 

 

 

 

 
712 Symbatios Armeńczyk, zięć cezara Bardasa, który chcąc zająć jego miejsce, wziął czynny udział w spisku na 

jego życie. Michał III ofiarował jednak tytuł cezara Bazylemu Macedończykowi, a Symbatiosa mianował 

strategiem temu ‘Trakesion’. Stało się przyczyną wzniecenia buntu przez Symbatiosa, zorganizowanego wraz  

z Peganesem z temu ‘Opsikion’. Zob. więcej w: PmbZ, #7169, #27445. 

    Co ciekawe zarówno Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii (V.34), jak i Jan Skylitzes (BazI.17) prócz 

wymieniania tego puczu, wymieniają również bunt Symbatiosa i Jerzego, który miałby mieć miejsce na początku 

panowania Bazylego I. Najprawdopodobniej za duplikację tę należy winić panegiryczny charakter Vita Basilii, 

gdzie wzmianka o późniejszym przywróceniu obu buntowników z wygnania (w Kronice Logotety są jedynie 

odesłani do domów pod strażą) miała podkreślać clementiam cesarza. Zob. Konstantyn Porfirogeneta, Vita Basilii, 

s. 11*. 
713 Tj. Nicefora Maleinosa, oponenta buntowników (zob. PmbZ, #5332). 
714 Ob. Erzincan w płn.-wsch. Turcji. Zob. Hild, Restle 1981, s. 101, 105, 120, 253. 
715 Tj. Michała III. 
716 W celu oczyszczenia. Por. Homer, Odyseja, XXII.480-494, gdzie Odyseusz okadza siarką swój pałac po zabiciu 

zalotników. Bury komentując to wydarzenie stwierdza jedynie: „a mysterious performance” (Bury 1912, s. 176, 

przyp. 1). 
717 Dosł. „aby go okadził”. 
718 Tereny pałacu Lausosa/Lauzusa (eunuch z czasów cesarza Arkadiusza), zlokalizowanego przy ‘Mese’ między 

Forum Konstantyna a Milionem. Zob.  Bardill 1997, s. 67-95; Por. Janin 1964, s. 379. W tożsamy sposób (wg 

Patria, II.17) potraktowany został Belizariusz, którego Justynian miał oślepić i posadzić w ‘ta Lausou’ z glinianym 

naczyniem, by wrzucano mu tam obole. Z kolei Jan Tzetzes (III.77-78) epizod z Belizariuszem umieszczał przy 

Milionie. Zob. więcej o tym motywie w: Berger 1988, s. 240-242. 
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Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna 
Λέοντος Γραμματικού…, s. 247, w. 22 – s. 248, w. 14. 

 

ἐκρατήθη δὲ ὁ Πηγάνης, καὶ ἄραντες αὐτὸν εἰσήγαγον ἐν τῇ πόλει, καὶ τῇ προστάξει 

τοῦ βασιλέως ἀποτυφλοῖ αὐτὸν Κωνσταντῖνος ἔπαρχος ὁ Μυϊάρης, καὶ καθίσαντες ἐν τῷ 

Μιλίῳ ἐπέδωκαν αὐτῷ σκεῦος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔρριπτον πάντες οἱ διαπορευόμενοι ἐν 

αὐτῷ, εἴ τι ἐκ προαιρέσεως εἶχον. καὶ μεθ’ ἡμέρας λʹ ἐκρατήθη Συμβάτιος ὁ Ἀρμένης ὑπὸ 

Μαλεΐνου ἐν Κελτζινῇ ἐν πανδοχείῳ· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν ὁ Μαλεῖνος εἰς τὸν βασιλέα, ὄντος 

αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. καὶ προστάξει τοῦ βασιλέως ἄγουσι τὸν Πηγάνην εἰς ὑπάντησιν 

Συμβατίου, δόντες εἰς χεῖρας τοῦ Πηγάνη θυμιατήριον ὀστράκινον θυμιᾶν αὐτόν· καὶ 

ἀποτυφλοῦσιν αὐτὸν Συμβάτιον τὸν ἕνα ὀφθαλμόν, καὶ ἐκκόπτουσι καὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα, 

καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν εἰς τὰ Λαύσου, καὶ δεδώκασι σκεῦος ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ, ἵνα ὃς ἔχῃ 

προαίρεσιν, ἐπιρρίπτῃ αὐτῷ τι. καὶ μεθ’ ἡμέρας τρεῖς ἀπήγαγον αὐτοὺς ἐν τοῖς ἰδίοις οἴκοις 

ἔχοντες ἐν φρουρᾷ. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Peganes został złapany. Ci, którzy go pochwycili, wprowadzili go do Miasta, a z rozkazu 

cesarza eparcha Konstantyn Myiares oślepił go. Posadzili [go] przy Milionie i dali mu do rąk 
naczynie, do którego każdy przechodzący mógł coś rzucić, jeśli miał na to ochotę. Po 30-stu 
dniach Symbatios Armeńczyk został złapany przez Maleinosa w gospodzie w Keltzene; 
Maleinos doprowadził go do cesarza, podczas jego pobytu w [dzielnicy] świętego Mamasa.  
Z rozkazu cesarza przyprowadzili Peganesa na spotkanie z Symbatiosem, dając Peganesowi 
do rąk glinianą kadzielnicę, aby okadził swego towarzysza. Również i Symbatiosa oślepili – na 
jedno oko, odcięli mu prawą rękę i posadzili go w ta Lausou, gdzie dali mu na kolana naczynie, 
aby każdy kto miał ochotę mógł do niego coś wrzucić. Po trzech dniach odprowadzili ich pod 
strażą do własnych domów. 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa, V.19, tj. Konstantyn Porfirogeneta, Opowiadanie historyczne  

o życiu i czynach czcigodnego cesarza Bazylego (Vita Basilii) 
Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, s. 74, 76, w. 10-29. 

 

φρυαξάμενοι δὲ ταῖς τοιαύταις ἀπονοίαις κατὰ τὸν τοῦ θέρους καιρόν, καὶ πολλοὺς ἀγροὺς τῶν 

κατὰ τὴν βασιλίδα δυνατῶν πυρπολήσαντες, καὶ ναῦς οὐκ ὀλίγας τῶν πρὸς τὴν βασιλεύουσαν 

ποιουμένων τὸν πλοῦν ἐν τοῖς ὅρμοις κατασχόντες καὶ κατακαύσαντες, ὡς ἔφθασεν ὁ χειμών, 

διαλύονται, διαδιδρασκόντων λάθρα καὶ κατ’ ὀλίγους τῶν κοινωνῶν τοῦ τολμήματος.  

ὃ συνιδόντες οἱ τοῦ δράματος ἀρχηγοὶ φυγῇ τὴν σωτηρίαν λαβεῖν ἐπειράθησαν· καὶ ὁ μὲν 

Συμβάτιος εἰς τὸ τῆς Πλατείας λεγομένης Πέτρας φρούριον ὑπεισέρχεται, ὁ δὲ Πηγάνης 

κατέχει τὸ Κοτυάειον. ἀλλ’ εἰς οὐδὲν τῆς τοιαύτης ἐπινοίας ἀπώναντο· ὑπὸ γὰρ τῆς τοῦ 

βασιλέως ληφθέντες χειρὸς δέσμιοι πρὸς αὐτὸν ἀναφέρονται. καταλαμβάνουσι δὲ τοῦτον ἐν 

τοῖς τοῦ ἁγίου Μάμαντος παλατίοις διάγοντα· οὓς ἰδών, καὶ πολλὰ τῆς ἀπονοίας καὶ ἀταξίας 

ὀνειδίσας τε καὶ λοιδορησάμενος, καὶ διὰ μαστίγων πρότερον ἐπεξελθὼν ἱκανῶν, ὕστερον 

ἐκδότους ταῖς τοῦ νόμου ποιναῖς ἐποιήσατο. καὶ ὁ μὲν Συμβάτιος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν 

καὶ τῆς μιᾶς χειρὸς στερηθεὶς εἰς ἐξορίαν ἐκπέμπεται, ὁ δὲ Πηγάνης καὶ αὐτὸς τῇ τῶν 

ὀφθαλμῶν ὑποπεσὼν ἐκκοπῇ καὶ τῇ τῶν ῥινῶν διὰ ξίφους ἀνατομῇ, πρὸς ἐξορί<αν> καὶ αὐτὸς 

ἀποστέλλεται· 
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Tłumaczenie 
za Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, s. 77. 

 
Throughout the summer, they displayed their insolence in similar acts of folly; they also set 
aflame many <crops in> fields belonging to magnates who resided in the imperial city, and 
they seized and burned a large number of ships in <various> harbors, that were on their way 
to the capital. When winter came, <however,> their <troops> melted away, as small groups 
of accomplices in their insolent deed began surreptitiously to scatter in all directions. When 
the ringleaders of the undertaking saw this, they attempted to seek safety in flight. 
Symbatios slipped into the fortress of the so-called Plateia Petra, while Peganes occupied 
Kotyaeion. This scheme came to naught, for they were seized by troops sent out by the 
emperor <Michael> and were brought to him in chains. They met with him while he was 
residing in the palace of Saint Mamas. When he saw them, he upbraided them and reviled 
them greatly for their rebellious folly, and, after first punishing them with a sound whipping, 
he handed them over for the penalty of law to be exacted. Symbatios was deprived of both 
eyes and of one hand and was sent into exile; Peganes, too, had his eyes gouged out and his 
nose cut off with a knife and was banished as well. 

 

 

 

Pseudo-Symeon, Kronika powszechna, Mich.et.Theod.44 
Συμεών Μαγίστρου…, s. 680, w. 18 – s. 681, w. 3. 

 

κρατεῖται οὖν ὁ Πηγάνης, καὶ εἰσαχθεὶς ἐν τῇ πόλει ἀποτυφλοῦται, καὶ καθίζουσιν αὐτὸν ἐν τῷ 

Μιλίῳ προσαιτεῖν. κρατεῖται δὲ καὶ ὁ Συμβάτιος παρὰ τοῦ Μαλεΐνου εἰς Κελτζινήν· καὶ 

εἰσαχθέντος εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα, φέρουσιν τὸν Πηγάνην μετὰ θυμιάματος ὀστρακίνου 

καπνίζοντα θέαφον, καὶ ἀπαντᾷ καὶ θυμιᾷ τὸν Συμβάτιον. ἀποτυφλοῦται δὲ καὶ αὐτὸς τὸν ἕνα 

ὀφθαλμόν, καὶ ἐκκόπτουσι τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα, καὶ καθίζουσι καὶ αὐτὸν εἰς τὰ Τζαύσου 

προσαιτεῖν, καὶ μεθ’ ἡμέρας τρεῖς ἄγουσιν αὐτοὺς ἐν τῇ πόλει εἰς τοὺς ἰδίους οἴκους. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Peganes został złapany i po wprowadzeniu do Miasta oślepiony; po czym posadzili go przy 
Milionie, aby żebrał. Symbatios również został złapany w Keltzene (Keltzinē) za sprawą 
Maleinosa. Po doprowadzeniu go do [dzielnicy] świętego Mamasa, sprowadzono [tam 
również] Peganesa z glinianą kadzielnicą dymiącą siarką, aby powitał719 i okadził Symbatiosa. 
Również i on został oślepiony – na jedno oko, po czym odcięli mu prawą rękę i posadzili go 
w ta Tzausou720, aby żebrał; a po trzech dniach zaprowadzili ich do własnych domów  
w Mieście. 

 
719 Tłum. „ἀπαντᾷ”. Dosł.: „aby wyszedł mu na spotkanie/stawił mu czoło”. 
720 Symeon Magister i Logoteta (którego Pseudo-Symeon w tym miejscu w zasadzie przepisuje) pisał w tym 

kontekście o terenach ‘ta Lausou’. Prawdopodobnie więc forma ‘Tzausou’ jest błędem kopisty bądź samego 

autora. Jednakże Janin uznał na podstawie tylko jednego pojawienia się tego słowa, że mowa tu o bliżej 

nieokreślonych terenach w okolicy dzielnicy św. Mamasa. Z kolei Külzer powtarzając tę informację za Janinem 

wnioskował też, że obszary te (w okolicy ob. Beşiktaş) mogły mieć związek ze Stylianosem Tzautzesem, nie 

wspominając jednak o terenach miejskiego klasztoru ufundowanego przez żonę owego Stylianosa (Patria, IV.34: 

τοῦ Τζαούτζη ἡ μονὴ), które (na potrzeby dyskusji), mimo nieco późniejszej metryki, bardziej by już tutaj 

pasowały. Mylący w tym miejscu może być dodatek Pseudo-Symeona ἐν τῇ πόλει (w Mieście), nie występujący 
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23. Śmierć Michała III (23/24 września 867 r.) 

 

(Pseudo) Nicefor Patriarcha721, Zwięzła kronika 
Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica, red. C. de Boor, Leipzig 1880, s. 101, w. 16-24. 

 

Redakcja II 

Θεόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ιβʹ μῆνας γʹ ἡμέρας κʹ. 

Θεοδώρα ἅμα τῷ υἱῷ αὐτῆς Μιχαὴλ ἔτη ιδʹ μῆνα αʹ ἡμέρας κβʹ. 

Μιχαὴλ μόνος ἔτη ιαʹ μῆνα αʹ ἡμέρας θʹ. ἐσφάγη ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος. 

[Βασίλειος ἔτη ...] 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Teofil722, jego723 syn, [panował] 12 lat, 3 miesiące, 20 dni. 
Teodora724 [panowała] wspólnie ze swym synem Michałem725 14 lat, 1 miesiąc, 22 dni. 
Michał [panował] samodzielnie 11 lat, 1 miesiąc, 9 dni. Został zamordowany w pałacu 
świętego Mamasa726. 
[Bazyli727 {panował} lat…] 

 

 

 

Żywot cesarzowej Teodory [BHG 1731]728, 11 
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731), red. Α. Μαρκόπουλος, „Βυζαντινά Σύμμεικτα” 5 (1983), s. 267,  

w. 1 – s. 268, w. 16. 

 

Οὕτως οὖν αἰσίως καὶ πρεπόντως τὸ ὑποχείριον οἰκονομοῦσα ἡ μακαρία Θεοδώρα καὶ 

ἐν τῷ παλατίῳ τέσσαρας καὶ δέκα χρόνους ἀπὸ τῆς αὐτοκρατορίας αὐτῆς μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς 

Μιχαὴλ ποιήσασα, εἰς ἔχθραν ἐλθοῦσα μετὰ Βάρδα, τοῦ γεγονότος καίσαρος τοῦ καὶ 

προμνημονευθέντος ἀδελφοῦ αὐτῆς διὰ τὴν ἄδικον σφαγὴν τοῦ προμνημονευθέντος ὁμοίως 

Θεοκτίστου τοῦ λογοθέτου, ἄκουσα καὶ μὴ βουλομένη, κατῆλθεν ἀπὸ τοῦ παλατίου ἐν τῇ μονῇ 

τῶν Γαστρίων μετὰ τῶν τεσσάρων θυγατέρων αὐτῆς, Πουλχερίας, Θέκλας, Ἀναστασίας καὶ 

Ἄννης· καὶ τὰς μὲν τρεῖς θυγατέρας αὐτῆς ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ ἀπέκειρεν καὶ τὸ μοναχικὸν καὶ 

ἅγιον σχῆμα περιέβαλεν καὶ ἐν τῇ τῶν Καριανοῦ μονῇ προσέταξεν εἶναι, τὴν δὲ μητέρα αὐτοῦ, 

τὴν εὐσεβεστάτην ἄνασσαν Θεοδώραν, μετὰ Πουλχερίας τῆς θυγατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ 

 
we wcześniejszych wersjach tekstu, który w istocie mógłby świadczyć, że autor lokalizował upokorzenie 

Symbatiosa poza Miastem. Jednak nijak miałoby się to do wcześniejszych wersji tekstu, jak i logiki motywu 

umiejscawiającego tego typu karę w najbardziej ruchliwych miejscach stolicy. Zob. Janin 1964, s. 482; Külzer 

2008, s. 683-684; Berger 1988, s. 242, przyp. 47.  
721 Zob. Jurewicz 2007, s. 120-122. 
722 Tj. Teofil, cesarz w latach 829-842. 
723 Tj. Michała II Amoryjczyka, cesarza w latach 820-829 r. 
724 Żona cesarza Teofila, a od jego śmierci w 842 do 856 r. regentka ich syna Michała III. Święta Kościoła 

katolickiego i prawosławnego. 
725 Tj. Michał III, cesarz w latach 842-867. 
726 W nocy z 23/24 września 867 r. 
727 Tj. Bazyli I Macedończyk, cesarz w latach 867-886. Zob. więcej Salamon 2002e, s. 68-69. 
728 Zob. Hollingsworth 1991d, s. 2037-2038. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
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προειρημένῃ τῶν Γαστρίων μονῇ εἶναι παρεκελεύσατο· καὶ ταῦτα μὲν οὕτω γέγονεν ἐν τοῖς 

χρόνοις ἐκείνοις· Μιχαὴλ δὲ μόνος ἐκράτησε χρόνους ιδʹ καὶ ἐσφάγη παρὰ Βασιλείου 

πατρικίου καὶ παρακοιμωμένου αὐτοῦ ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος, χρόνων ὢν εἴκοσι 

ἐννέα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Tak oto święta Teodora godnie i pomyślnie rządziła państwem z pałacu przez 

czternaście lat, od kiedy doszła do władzy ze swoim synem Michałem. W chwili niegodziwego 
zabójstwa wspomnianego wcześniej logotety Teoktysta, stała się wroga wobec Bardasa, jej 
wspomnianego brata i cezara. Niechętnie i wbrew woli odeszła z pałacu do klasztoru 
Gastria729 wraz ze swoimi czterema córkami – Pulcherią, Teklą, Anastazją i Anną. Cesarz 
Michał oddzielił [od niej] trzy córki, zmusił je do przyjęcia świętego habitu mniszek  
i nakazał im pobyt w klasztorze Karianou730, natomiast swoją matkę, pobożną panią Teodorę, 
polecił zostawić wraz z jej córką Pulcherią w nadmienionym powyżej klasztorze Gastria. Oto 
co stało się w następnych latach: Michał rządził sam przez 14 lat731, ale został zamordowany 
przez Bazylego, swojego parakoimomenosa i patrycjusza, w pałacu świętego Mamasa  
w wieku dwudziestu dziewięciu lat732. 

 

 

 

Niketas Dawid Paflagończyk733, Żywot patriarchy Ignacego, 53 
Nicetas David, The Life of Patriarch Ignatius, red. A. Smithies, J.M. Duffy, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 

51], Washington, D.C. 2013, s. 78. 

 

Ἀγνοῶν δὲ ἀληθῶς εἰς τίνα τὸ κράτος τῆς βασιλείας περιΐσταται ποτὲ μὲν πρὸς τὸν 

Μιχαὴλ διέβαλλε Βασίλειον, αὖθις δὲ τοῦτον πρὸς ἐκεῖνον ἀμφοῖν, ὡς ἐνόμιζε, φιλίαν 

καταπραττόμενος, ὁ ἀμφοτέρων τὴν φιλίαν οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ὑποκρινόμενος καὶ οἰόμενος ὡς 

ὁποῖος ἂν τούτων μονοκράτωρ ἀναδειχθῇ τοῦτον εἰς οἰκειότητα προσήσεται. Οὐκ ἤρεσκε δὲ 

τῷ Βασιλείῳ ταῦτα, πάνυ δὲ ταῖς πανουργίαις προσώχθισε τοῦ σοφοῦ. Μικρὸν τὸ ἐν μέσῳ καὶ 

αὐτὸς ὁ Μιχαὴλ πρὸς τῷ τεμένει τοῦ Μάρτυρος Μάμαντος δολοφονεῖται ἀξίαν τῆς ἀνοίας 

εἴτουν ἀδικίας αὐτοῦ καὶ ἀσεβείας δεξάμενος τελευτήν· χρόνους μὲν πεντεκαίδεκα καὶ μῆνας 

ὀκτὼ συμβεβασιλευκὼς τῇ μητρί, ἐννέα δὲ παρὰ βραχὺ μόνος ἔτη κεκρατηκὼς καὶ τὸ πονηρὸν 

ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου πεποιηκὼς τελευτᾷ. Πρώτη μὲν ἰνδικτιὼν εἶχεν ἀρχήν, εἰκάδα 

δὲ καὶ τετάρτην ὁ Σεπτέμβριος καὶ ὁ Βασίλειος πρὸς τὰ βασίλεια κατευθυνόμενος αὐτοκράτωρ 

ἀνηγορεύετο. Παρευθὺς δὲ πέμψας εἰς καταδρομὴν τοὺς περὶ τὸν Ζαχαρίαν Χαλκηδόνος ἐκ 

μέσης ἀπέστρεψε τῆς ὁδοῦ. Τῇ ἑξῆς δὲ μετὰ τὴν ἀναγόρευσιν τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τὸν 

Φώτιον καταβιβάζει καὶ ἐν μοναστηρίῳ τινὶ καλουμένῳ Σκέπῃ τοῦτον εὐθὺς ὑπερορίζει· καὶ 

τῇ ἐπαύριον Ἠλίαν τὸν περιφανέστατον τοῦ βασιλικοῦ στόλου δρουγγάριον σὺν τῷ βασιλικῷ 

δρόμωνι πρὸς τὸν ἁγιώτατον ἀποστέλλει πατριάρχην, ὅπως αὐτὸν ἐκ τῆς νήσου πρὸς τὴν 

 
729 Ob. meczet Sancaktar Hayrettin. Zob. Janin 1964, s. 353-354; Janin 1969, s. 67-68. 
730 Miejsce to lokalizowane jest w okolicy Blachern. Zob. Janin 1964, s. 367-368; Janin 1969, s. 278. 
731 Zakładając, że Teodora została odsunięta od władzy w 856 r., to Michał sprawował samodzielne rządy przez 

11 lat. 
732 Zakładając, że Michał urodził się w styczniu 833 r., to we wrześniu 867 r. miał 34 lata. 
733 Kazhdan 1991h, s. 1480; Jurewicz 2007, s. 125. 
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βασιλεύουσαν μετὰ τῆς πρεπούσης ἀνενέγκῃ τιμῆς· καὶ τέως μὲν ἐν τοῖς γονικοῖς αὐτοῦ 

παλατίοις τοῖς καλουμένοις Μαγγάνοις ἀποκαθίστησιν αὐτόν734. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Nie wiedząc, do kogo naprawdę powinna należeć władza cesarska, [Focjusz735] raz 

potępiał Bazylego w obliczu Michała, a następnie znowu tego [drugiego] w obliczu tamtego 
[pierwszego]. Sądził bowiem, że zapewni tym sobie przychylność obydwu. W rzeczywistości 
udawał przyjaźń wobec nich i liczył na to, że którykolwiek zostanie samowładcą, dopuści go 
do swojego najbliższego grona. Nie podobało się to Bazylemu, którego bardzo denerwowała 
podstępność tego zmyślnego człowieka. Po niedługim czasie Michał został podstępnie zabity 
w sanktuarium (témenos) męczennika Mamasa, napotykając godny koniec swojej 
bezmyślności (czy też niegodziwości i bezbożności). Zmarł po piętnastu latach i ośmiu 
miesiącach wspólnych rządów z matką oraz prawie dziewięciu latach samodzielnych 
rządów736, [podczas których] czynił zło w obliczu Kościoła Pańskiego. [W ten sposób] Bazyli 
kierowany ku [pełni] władzy cesarskiej, dwudziestego czwartego września, na początku 
pierwszej indykcji, został obwołany jedynowładcą. Natychmiast posłał [swych ludzi]  
w pościg za tymi od Zachariasza z Chalkedonu737 i zawrócił ich w środku drogi. Następnego 
[dnia] po publicznej proklamacji zrzucił Focjusza z tronu patriarszego i zesłał go od razu do 
klasztoru zwanego Skepe738. Nazajutrz posłał Eliasza – sławnego droungariosa floty cesarskiej 
wraz z cesarskim dromonem do najświętszego patriarchy [Ignacego739], aby sprowadził go  
z należną czcią z [jego] wyspy do cesarskiego miasta. [Bazyli] umieścił go740 na jakiś czas  
w swoich rodzinnych pałacach zwanych Mangany. 

 

 

 
734 W XVII w. Neofita Rodyjczyk z Cypru przełożył dzieło Niketasa Dawida na współczesny sobie język. Zob. 

interesujący nas passus: Neofita Rodyjczyk, s. 99, w. 32 – s. 100, w. 12: „Γιαμιά, μὴ ἠξεύρωντας ἀληθινὰ εἰς 

ποῖον ἔμελλε νὰ καταντήσῃ ἡ βασιλεία, εἰς τὸν Μιχαὴλ ἢ εἰς τὸν Βασίλειον, καποτὲ ἐκακολόγα τὸν Βασίλειον εἰς 

τὸν Μιχαήλ, ἄλλοτε τὸν Μιχαὴλ εἰς τὸν Βασίλειον καί, ὡς ἐλόγιαζεν, ἔπερνε τὴν φιλίαν καὶ τῶν δύο αὐτὸς ὁποῦ 

κατὰ ἀλήθειαν φίλος κανενὸς δὲν ἦτον. Καὶ ἐλόγιαζεν ὅτι ὅποιος πομείνῃ ἀπὸ τοὺς δύο μονοκράτορας αὐτὸν νὰ 

τὸν ἔχῃ διὰ μεγαλότατόν του φίλον. Ἀμὴ αὐταῖς τοῦ Φωτίου ἡ δουλειαῖς δὲν ἄρεσαν τοῦ Βασιλείου, μάλιστα 

ἐμίσισε δυνατὰ τοῦ πονηροῦ ταῖς πανουργίαις. Ὀλίγος καιρὸς ἐπέρασε καὶ τὸν βασιλέα Μιχαὴλ μὲ δόλον τὸν 

ἐσκότωσαν σιμὰ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. Καὶ ἔτζη ἔλαβε καὶ αὐτὸς τέλος ἄξιον τῆς 

ἀδικίας ἢ ἀσεβείας καὶ τῆς ζουρλάδας του, ὕστερα ὁποῦ ἐβασίλευσε δεκαπέντε χρόνους καὶ ὀκτὼ μῆνες ἀντάμα 

μὲ τὴν μάναν του καὶ ἄλλους ἐννέα ὀλίγον τίποτις ὀλιγώτερον μοναχός του.” [Tłum.: „[Focjusz] naprawdę nie 

wiedział, do kogo powinna należeć władza, do Michała czy do Bazylego, [dlatego] raz potępiał Bazylego przed 

Michałem, a kiedy indziej Michała przed Bazylim. Uważał bowiem, że skorzysta z przyjaźni obydwu, nie będąc 

naprawdę przyjacielem żadnego. Sądził też, że którykolwiek z nich stanie się samowładcą, uzna go za swojego 

najlepszego przyjaciela. Jednakże, służalczość Focjusza nie podobała się Bazylemu, gdyż nienawidził [on] 

przebiegłości tego nikczemnika. Po niedługim czasie cesarza Michała podstępnie zamordowano w pobliżu 

kościoła świętego męczennika Mamasa. Tak więc, [cesarz] napotkał godny siebie koniec niegodziwości, 

bezbożności oraz szaleństwa. [Miało to miejsce] po piętnastu latach i ośmiu miesiącach rządów wraz z matką oraz 

prawie dziewięciu kolejnych, jeszcze mniej znaczących latach samodzielnych [rządów].”] 
735 Focjusz I, patriarcha Konstantynopola w latach 858-867 oraz 877-886. 
736 Michał panował z matką przez 14 lat (842-856), a samodzielnie przez 11 (856-867). 
737 Zachariasz był metropolitą Chalkedonu, który został wysłany przez Focjusza i synod konstantynopolitański  

(z września 867 r.) do Italii i królów frankijskich, aby obwieścić ekskomunikę papieża Mikołaja I. Zob. PmbZ 

#8635. 
738 Wg Janina konwent ten zlokalizowany był na europejskim brzegu Bosforu, w niezbyt dużej odległości od 

Miasta. Zob. Janin 1969, s. 455. 
739 Ignacy I, patriarcha Konstantynopola w latach 847-858 oraz 867-877. 
740 Tj. patriarchę Ignacego. 
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Eutychiusz z Aleksandrii (Saʿīd ibn Baṭrīq)741, Annales (Kitāb nazṃ al-jawhar), kalifat  

Al-Mu'tazza (866-869 r.) 
Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, cz. II, red. L. Cheikho, B. Carra de Vaux, H. Zayyat, [Corpus 

Scriptorum Christianorum Orientalium 51; Scriptores Arabici III, t. VII], Beryti-Parisiis 1909, s. 67, w. 2-10. 

 

توفيل ابن ميخائيل ابن توفيل ملك الروم و ملك بعدهُ ابنه ميخائيل ابن توفيل   و مات

باسيل قد قدَّمهُ وامرهُ على جميع قوَّ  صحابه.  اد وا ابن ميخائيل و كان قائد يقال لهُ 

ه في الجزيرة التي حدا القسطنطينيَّة في وسط  فخرج ميخائيل الملك ذات يوم يتنزَّ

ى بنطس فش دّ عليه باسيل القائد فقتله داخل الكنيسة التي في الجزيرة  البحر الذي يسمَّ

ل بيت الملك الن غلب على الذين في الجزيرة وعلى الملك. ولم يكن باسيل من اه

جنسه سقلي. فقيل لهُ: ِلَم استحلت قتل الملك. فقال: ان ميخائيل عشق امرأَة وامرني  

يكون هو المضاجع لها المخافته بتزويجها وان ال اقربها فتكون االمرأَة لي باالسم و

ج على زوجته. ففعلُت ذلك   من زوجته ان تدري بِه. والنهُ ايضاً ال يجوز لهُ ان يتزوَّ

                                ثم ندمت وخفت من هللا فاستحليت قتله. فاقام باسيل ملك على الروم.
 

 

 

Tłumaczenie 
za Eutichio. Patriarca di Alessandria (877-940). Gli Annali, tłum. B. Pirone, [Studia Orientalia Christiana 

Monographiae 1], Cairo 1987, s. 414. 

  

Teofilo, figlio di Michele, figlio di Teofilo, re dei Rūm, morì. Dopo di lui regnò il figlio Michele, 
figlio di Teofilo, figlio di Michele. C'era, a quel tempo, un generale di nome Basilio, che il re 
aveva preferito a tutti gli altri, conferendogli il comando su tutti i suoi uomini e generali. Un 
giorno il re Michele uscì a fare una passeggiata nel'isola che è di fronte a Costantinopoli, in 
mezzo al mare detto Ponto. Il generale Basilio lo aggredì, lo uccise all'interno della chiesa 
che era sull'isola, si sbarazzò di coloro che si trovavano sull'isola e si impadronì del regno. 
Basilio non apparteneva alla famiglia reale, perchè era di origine slava. Essendogli poi stato 
chiesto per qual motivo avesse ucciso il re, così rispose: „Michele s'era innamorato 
pazzamente d'una donna e mi aveva ordinato di sposarla ma di non avvicinarmi mai a lei. La 
donna sarebbe stata mia a parole, ma a giacere con lei sarebbe stato lui. Era ricorso a questo 
espediente per paura che lo sapesse sua moglie, ed anche perché non gli era consentito 
sposare un'altra donna oltre alla moglie. Sulle prime l'ho assecondato, poi ne ho provato 
pentimento, ho avuto timore di Dio e ho ritenuto bene di ucciderlo”. Basilio divenne così re 
dei Rūm.  

 

 

Tłumaczenie (w. 2-5) 
za A.A. Vasiliev, The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge 1946, s. 160742. 

 
741 Zob. Griffith 1991, s. 760; Simonsohn 2010, s. 224-233. 
742 Zob. też rozważania autora na temat różnych określeń co do lokalizacji dzielnicy św. Mamasa, s. 159-160: „In 

the interpolated Slavonic version of the Revelation {of Methodius of Patara}, as I have pointed out above, we read 

that the Lord commanded Michael to go to a sea island where he would stay till the fixed day (do rečennago dni). 

What is the origin of the story of Michael’s going to a sea island? In ‘the fixed or appointed day’ of the Revelation 

I see the fatal day of Michael’s murder. He was assassinated by Basil in the Palace of St Mamas September 24, 

867. Now, after S. J. Pargoire’s Study on St Mamas, we may say that the position of the suburb of St Mamas, 
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There was a general whose name was Basil. And (Michael) put him at the head of all his 
generals and officials. And one day the Emperor Michael went for recreation to an island 
which was situated opposite to Constantinople, in the middle of the sea which is called 
Pontos. And the General Basil assaulted him and killed him in the church which was in the 
island.’ 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 131.46-54 
Symeonis magistri…, s. 255, w. 430 – s. 259, w. 505. 

 

ἐποίησε δὲ καὶ ἱππικὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι ἱππεύσας βένετος. Κωνσταντῖνος δὲ  

ὁ ἐξ Ἀρμενίων, ὁ πατὴρ Θωμᾶ πατρικίου καὶ Γενεσίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλης, ἵππευε 

λευκός, πράσινος δὲ ἵππευεν Ἀγαλλιανός, ῥούσιος δὲ ὁ Κρασᾶς. νικήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως 

καὶ ἐπὶ δείπνου καθεσθέντος ἅμα Βασιλείῳ καὶ Εὐδοκίᾳ Βασιλισκιανὸς ὁ πατρίκιος ἐπῄνει τὸν 

βασιλέα ὡς εὐφυῶς ἐλάσαντα εἰς τὸ ἅρμα. τοῦτον ἀναστῆναι κελεύσας ὁ βασιλεὺς τὰ τζαγγία 

αὐτοῦ προσέταξε σῦραι καὶ ὑποδήσασθαι. τοῦ δὲ ἀνανεύοντος καὶ πρὸς Βασίλειον 

ἀποβλέποντος ἐν θυμῷ προσέταττεν ὁ βασιλεὺς τοῦτο ποιῆσαι. τοῦ δὲ Βασιλείου ἐπινεύσαντος 

αὐτῷ ὑπεδήσατο τὰ τζαγγία. ἔφη δὲ ὁ βασιλεὺς μεθ’ ὅρκου πρὸς Βασίλειον, ὡς ὑπὲρ σὲ κάλλιον 

αὐτῷ πρέπουσι. μὴ γὰρ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν, ὡς σὲ βασιλέα ἐποίησα, καὶ ἄλλον ποιῆσαι; καὶ 

ὠργίζετο κατὰ τοῦ Βασιλείου θυμούμενος. δακρύουσα δὲ ἡ Εὐδοκία ἔφη τῷ βασιλεῖ· τὸ τῆς 

βασιλείας ἀξίωμα, δέσποτά μου, μέγα ἐστίν, καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτιμήθημεν, καὶ οὐ δίκαιόν 

ἐστι καταφρονεῖσθαι αὐτό. ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν· μὴ λυποῦ ἐπὶ τούτῳ· καὶ γὰρ καὶ τὸν 

Βασιλισκιανὸν βασιλέα θέλω ποιῆσαι. Βασίλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπῃ μεγάλῃ γέγονεν. 

ἐξελθόντος δὲ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ κυνηγίῳ μοναχός τις ὑπαντήσας δέδωκεν αὐτῷ χάρτην 

ἔχοντα τὴν κατ’ αὐτοῦ μελετωμένην ἐπιβουλὴν ὑπὸ Βασιλείου. ὁ δὲ ἀναγνοὺς καὶ θυμωθεὶς 

ἐμελέτα κατὰ Βασιλείου. τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας καλεσάσης τὸν βασιλέα εἰς τὰ 

Ἀνθεμίου ἀπέστειλε Ῥεντάκιον, τὸν πρωτοβεστιάριον αὐτοῦ, μετὰ καὶ ἑτέρων ἀνθρώπων 

οἰκείων αὐτοῦ πρὸς τὸ θηρεῦσαί τι καὶ ἀποστεῖλαι τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ὁ δὲ Βασίλειος 

συνεσκευάζετο κατὰ Μιχαὴλ καὶ ἦν σκυθρωπὸς πάνυ. ἐπὶ δείπνου δὲ τοῦ βασιλέως 

 
where the palace, the church, and a private Imperial hippodrome were located, has been definitely demonstrated: 

the suburb of St Mamas was situated on the European shore of the Bosphorus, opposite to Scutari, at the modern 

Beshik-tash. [S. J. Pargoire, ‘Le Saint-Mamas de Constantinople,’ Transactions (Izvestiya) of the Russian 

Archaeological Institute in Constantinople, vol. IX, nos. 1-2 (1904), 302. Pargoire repeats the same conclusions in 

his paper read at a meeting of the Russian Archaeological Institute. J. Pargoire, ‘St Mamas, le quartier russe de 

Constantinople,’ Echos d'Orient, XI (1908), 203-210.] But in Greek sources the location of St Mamas is not exactly 

fixed, so that in historical literature it has been located in various places, in Blachernae, on the Propontis, on the 

Euxine. [See A. van Millingen, Byzantine Constantinople (London, 1899), p. 90: the Hippodrome of St Mamas 

was in Blachernae. Millingen gives also other opinions. A. Vogt, Basile I (Paris, 1908), p. 42: St Mamas, on the 

seashore, on the other side of Constantinople.] Two Greek sources, Theophanes Continuatus and Genesius, place 

the church of St Mamas on the Euxine and on the Propontis. [Theoph. Cont., p. 197: τὸν ἐν Εὐξείνῳ ἀνεγηγερμένον 

ναὸν τοῦ ἁγίου Μάμαντος. Genesius, p. 102: ἐν τοῖς κατὰ Προποντίδα παλατίοις περιφανέσιν, ἔνθα ναὸς τοῦ 

μεγαλομάρτυρος Μάμαντος.] Probably in connection with the indications of Theophanes Continuatus and Genesius 

that the church of St Mamas was situated on the sea, on the Euxine or on the Propontis, the idea of an island made 

its appearance. We have an unexpected confirmation of this hypothesis in an Arab chronicle of Eutyches of 

Alexandria. Eutyches, or in Arabic Sa’id-ibn-Bitriq, a physician and historian, who was elected Patriarch of 

Alexandria in 933, died in 940. In his brief chronicle, which begins with the creation of the world, we read the 

following lines on Michael III and his favorite Basil: […] If we compare Eutyches’ sea island where Michael went 

for recreation and was assassinated with the sea island of the Revelation into which our Lord brought him and in 

which he stayed till the fixed or fatal day of his violent death, and if we take into account that the sea island in 

Eutyches’ chronicle was the place of the recreation and death of Michael III, there is no doubt whatever that 

Michael of the Revelation means Michael III.” 
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καθεσθέντος προσεκαλέσατο Εὐδοκίαν καὶ Βασίλειον συνδειπνῆσαι αὐτῷ. τοῦ δὲ βασιλέως 

οἴνῳ πολλῷ χρησαμένου ἀναστὰς Βασίλειος ὡς διά τινα χρείαν ἀπελθὼν ἐν τῷ κοιτῶνι τοῦ 

βασιλέως διαστρέφει τὰ κλεῖθρα, δυνατὸς ὤν, ὡς μὴ κλείεσθαι τὴν θύραν, καὶ ἀπελθὼν 

συνεδείπνει πάλιν μετὰ τοῦ βασιλέως. τοῦ δὲ βασιλέως πάλιν οἰνωθέντος, τῆς Ἰγγηρίνης ὡς 

ἔθος αὐτῷ συγχαιρούσης, ἀναστὰς Μιχαὴλ χειροκρατούμενος παρὰ Βασιλείου ἀπῆλθεν ἐν τῷ 

κοιτῶνι· οὗ τὴν χεῖρα φιλήσας ἐξῆλθε Βασίλειος. ἔνδοθεν δὲ τοῦ κοιτῶνος ἦν Βασιλισκιανὸς 

τῇ κελεύσει τοῦ βασιλέως ὑπνώσας ἐν τῇ κλίνῃ Ῥεντακίου πρὸς φυλακὴν αὐτοῦ. Ἰγνάτιος δὲ 

κοιτωνίτης ἀπελθὼν τοῦ κλεῖσαι τὴν θύραν τοῦ κοιτῶνος εὗρεν διεστραμμένην καὶ ἀπογνοὺς 

ἐκαθέσθη ἐπὶ τῆς κλίνης τίλλων τὰς τρίχας αὐτοῦ. τοῦ δὲ βασιλέως ἐξ οἴνου ὕπνον θανάτῳ 

παραπλήσιον κοιμωμένου ἀθρόως ἐλθὼν Βασίλειος μετὰ καὶ ἑτέρων τὰς θύρας ἀνέῳξε, καὶ 

ἔμφοβος ἐξελθὼν Ἰγνάτιος ἀντέπιπτε Βασιλείῳ τοῦ μὴ εἰσελθεῖν. Πέτρος δὲ ὁ Βούλγαρος διὰ 

τῆς τοῦ Βασιλείου μασχάλης διελθὼν πρὸς τὴν κλίνην τοῦ βασιλέως ἐκρατήθη παρὰ Ἰγνατίου, 

καὶ ἀντιπίπτοντος αὐτῷ ἔξυπνος ἐγένετο ὁ βασιλεύς. Ἰωάννης δὲ ὁ Χάλδος παρευθὺ μετὰ τοῦ 

ξίφους δοὺς αὐτῷ ἀπέκοψε τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἰακωβίτζης δὲ *** ὁ ἀπελάτης, ὁ Πέρσης, τὸν 

Βασιλισκιανὸν ξίφει τρώσαντες ἔρριψαν αὐτὸν ἄνωθεν κάτω. Μαριανὸς δὲ καὶ Βάρδας,  

ὁ πατὴρ Βασιλείου τοῦ ῥαίκτορος, καὶ Συμβάτιος, οἱ ἀδελφοὶ Βασιλείου, καὶ Ἀσυλέων,  

ὁ ἐξάδελφος Βασιλείου, καὶ Κωνσταντῖνος ὁ Τοξαρᾶς, οὗτοι ἵσταντο πρὸς φυλακὴν ἔξωθεν, 

καὶ οὐδεὶς τῶν μετὰ Μιχαὴλ ἔγνω τὰ γινόμενα. συναθροισθέντες οὖν οἱ μετὰ Βασιλείου 

ἐβουλεύοντο. Ἀσυλέων δὲ ἔφη πρὸς Βασίλειον, ὅτι εἰ καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐκόψαμεν, ζῶντα 

αὐτὸν εἰάσαμεν, καὶ ἐὰν ζῇ, τί ἀπολογησώμεθα; καὶ χαριζόμενος Βασιλείῳ, ὑποστρέψας εὗρε 

Μιχαὴλ χεῖρας μὲν μὴ ἔχοντα, ἐπὶ τῆς κλίνης δὲ κείμενον καὶ ἐλεεινολογούμενον κατὰ 

Βασιλείου. ὁ δὲ τὸ ξίφος γυμνὸν ἀνηλεῶς ἔπηξε κατὰ τῆς καρδίας τοῦ βασιλέως, διασχίσας τὰ 

ἔγκατα αὐτοῦ, καὶ στραφεὶς ἐνεκαυχᾶτο πρὸς Βασίλειον ὡς ἀνδραγάθημα μέγα πεποιηκώς. 

κλύδωνος δὲ ὄντος ἐν τῇ θαλάσσῃ συναθροισθέντες κατῆλθον μέχρι τοῦ Περάματος καὶ 

διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὸν οἶκον Εὐλογίου τοῦ Πέρσου καὶ τοῦτον ἄραντες ἦλθον εἰς τὰ 

Μαρίνης καὶ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ἦλθον μέχρι τοῦ παλατίου. πλὰξ δὲ ἦν περιφράσσουσα 

τὸ τεῖχος, καὶ κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ’ αὐτοῦ ὄντων καὶ λακτίσας κατέαξε τὴν πλάκα, 

καὶ εἰσῆλθον μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλόγιος δὲ ὁ Πέρσης ἐλάλησε τῇ αὐτοῦ γλώττῃ 

Ἀρταβάσδῳ ἑταιρειάρχῃ, ὡς ὁ Μιχαὴλ ξίφει ἐτελεύτησε, καὶ ἄνοιξον τὸν βασιλέα. καὶ  

ὁ Ἀρτάβασδος εἰσδραμὼν πρὸς τὸν παπίαν καὶ ἄρας ἀπ’ αὐτοῦ τὰς κλεῖς βιαίως διήνοιξε τὸν 

Βασίλειον, καὶ γενόμενος ἔνδοθεν Βασίλειος ἦρε τὰς κλεῖς τοῦ παλατίου ἐπὶ χεῖρας καὶ τῇ 

ἕωθεν Γρηγόριον, τὸν ἐπιλεγόμενον τοῦ Φιλήμονος, ἐποίησε παπίαν. παρευθὺ δὲ ἀποστέλλει 

ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι καὶ εἰσήγαγεν Εὐδοκίαν τὴν τοῦ Ἴγγερος μετὰ δόξης πολλῆς ἐν τῷ 

παλατίῳ. ἀπέστειλε δὲ καὶ Ἰωάννην πραιπόσιτον τοῦ ἆραι τὴν Δεκαπολίτισσαν καὶ πρὸς τοὺς 

ἰδίους γονεῖς ἀπαγαγεῖν. ἀπέστειλε δὲ καὶ Παῦλον κοιτωνίτην τοῦ ἐνταφιάσαι Μιχαήλ. καὶ 

ἀπελθὼν εὗρεν αὐτὸν ἐντετυλιγμένον ἐν τῷ σαγίσματι τοῦ δεξιοῦ ἵππου, οὗ ἤλαυνε, καὶ τὰ 

ἔγκατα αὐτοῦ ἔξωθεν ἐκκρεμμώμενα. εὗρεν δὲ ἐκεῖ θρηνούσας καὶ ἐλεεινολογουμένας ἐπ’ 

αὐτῷ τήν τε μητέρα καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ. καὶ εἰσαγαγὼν εἰς πλοιάριον διεπέρασεν ἐν τῇ 

μονῇ τῆς Χρυσοπόλεως κἀκεῖ αὐτὸν ἐνταφιάσας ἔθαψεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
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Cesarz743 zorganizował też zawody jeździeckie w [dzielnicy] świętego Mamasa744, startując  
w barwach niebieskich745. Konstantyn z Armenii746 – ojciec patrycjusza Tomasza747  
i Genesiosa748, drungarios straży – startował w barwach białych, w zielonych startował zaś 
Agallianos749, a w czerwonych Krasas750. Gdy cesarz zwyciężył i zasiadł na uczcie razem  
z Bazylim751 i Eudokią752, patrycjusz Bazyliskianos753 wychwalał cesarza za to jak zręcznie 
powoził w rydwanie. Nakazawszy mu wstać, cesarz polecił, aby ten zdjął jego [cesarskie] 
tzangia754 i założył je [na własne stopy]. Gdy [Bazyliskianos z niedowierzaniem] potrząsnął 
głową i odwrócił wzrok w stronę Bazylego, cesarz [ponownie] rozkazywał w gniewie, aby to 
zrobił. Gdy zaś Bazyli skinął potakująco, [Bazyliskianos w końcu] przywdział [cesarskie] 
tzangia. [Wtedy] cesarz rzekł uroczyście do Bazylego: „Jemu pasują bardziej niż tobie. Czyż 
nie mam władzy, aby uczynić cesarzem kogoś innego, tak jak uczyniłem nim ciebie?”  
I zapłonął wielkim gniewem w stosunku do Bazylego755. Eudokia rzekła zaś do cesarza 
zapłakana: „Mój panie, wielka jest godność władzy cesarskiej, i [nawet jeśli] my [sami]756 
zostaliśmy nią niesłusznie obdarzeni, nie godzi się jej lekceważyć.”757 Cesarz zaś 
odpowiedział: „Nie rozpaczaj nad tym – bowiem i tak zamierzam Bazyliskianosa uczynić 

 
743 Tj. Michał III. 
744 Informacja ta pojawia się po wspomnieniu dnia 1 IX 866 r., kiedy to wg autora miał przyjść na świat Leon, 

przyszły cesarz w latach 886-912 (ogólnie przyjmuje się jednak datę 19 IX 866 r.). Prawdopodobnie zawody te 

zostały zorganizowane właśnie z okazji narodzin przyszłego władcy. Zob. Grumel 1936, s. 331-333. Zob. też  

o tym cesarzu w: Salamon 2002m, s. 306-307. 
745 Zob. więcej o fakcjach cyrkowych w: Salamon 2002h, s. 172; Cameron 1999. 
746 Arystokrata z tytułem patrycjusza, armeńskiego pochodzenia, który cieszył się wysoką pozycją na 

konstantynopolitańskim dworze w czasach cesarza Teofila i Michała III. W źródłach określany również 

przydomkiem Μανιάκης. Pełnił on urzędy dowódcy gwardii ‘exkoubitoi’, drungariosa straży oraz logotety ‘tou 

dromou’. Najprawdopodobniej był on również dziadkiem Genesiosa, autora Historii cesarzy. Zob. Wasilewski 

1971, s. 58-83; Introduction, (w:) Józef Genesios (tłum. Kaldellis), s. xv-xxi. Por. PmbZ, #3962. Zob. też Cameron 

1973, s. 189, 249; Winkelmann 1987, s. 83-84. 
747 Arystokrata z tytułem patrycjusza, pełniący również urząd logotety ‘tou dromou’. Być może był on ojcem 

Genesiosa, autora Historii cesarzy. Zob. PmbZ, #8476; #28290 oraz literaturę w przyp. wyżej. 
748 Arystokrata z tytułem patrycjusza, być może pełniący również urząd drungariosa straży. Zob. PmbZ, #1949 

oraz literaturę w przyp. wyżej. 
749 Znany najprawdopodobniej tylko z tego epizodu, choć niektórzy wskazują również na możliwą jego 

identyfikację ze spathariosem i eparchą Tesalonik o tym samym imieniu (zob. PmbZ, #115). W niektórych 

źródłach (tj. Kontynuacja Teofanesa, Jan Skylitzes, Jerzy Kedrenos) zamiast Agallianosa wspomina się tym 

miejscu niejakiego Cheilasa. Zob. PmbZ, #116 oraz literaturę w przyp. wyżej. 
750 Znany najprawdopodobniej tylko z tego epizodu. Zob. PmbZ, # 4155 oraz literaturę w przyp. wyżej. 
751 Tj. z Bazylim I Macedończykiem, cesarzem w latach 867-886. 
752 Tj. z Eudokią Ingeriną, kochanką Michała III, a od 865/866 r. żoną Bazylego I. Zob. Salamon 2002g, s. 165. 
753 Patrycjusz i ‘koitonites’, pojawiający się również pod imieniem pod Bazylikinos (Βασιλικῖνος) oraz Bazyliskos 

(Βασιλίσκος). Ów dworzanin Michała III podobno miał być wcześniej wioślarzem na cesarskim dromonie. Wg 

Kontynuacji Teofanesa był bratem Konstantyna Kapnogenesa, późniejszego eparcha Miasta. Podobno we 

wrześniu 866 r. po wyścigach na hipodromie w dzielnicy św. Mamasa miał tak wychwalać Michała III, że ten 

postanowił mianować go współcesarzem. Podczas zabójstwa Michała w nocy z 23/24 września 867 r. 

Bazyliskianos miał również bronić dostępu do cesarskiej komnaty, w wyniku czego został ranny. Zob. PmbZ, 

#977. 
754 Ozdobne czerwone/purpurowe buty/sandały, wprowadzone do ceremonialnego stroju cesarskiego między VI  

a X w. Zob. Kazhdan 1991u, s. 2135. Więcej o cesarskich regaliach zob. w: Dawson 2015, o ‘tzangia’ zob. s. 40, 

77-78, 105, 154. 
755 Bekker przekładając to zdanie na łacinę w swoim wydaniu Kroniki (Pseudo-)Symeona, interpretował, iż cesarz 

poruszony gniewem wręcz warknął na Bazylego (fremebatque ira commotus in Basilium). Zob. Pseudo-Symeon, 

s. 683. 
756 Może być tu mowa o samej Eudokii i Bazylim (stosunkowo niedawno wywyższonych do rangi cesarskiej pary), 

jako słowa swoistej samokrytyki, korespondujące z wcześniejszą wypowiedzią cesarza. Bardziej prawdopodobne 

wydaje się tu jednak wskazanie, że nawet jeśli nie jest się godnym władzy cesarskiej (jak Michał III w świetle 

Kroniki Logotety), to sprawując ten urząd nie należy go lekceważyć. 
757 Zob. interpretację wypowiedzi przyszłej cesarzowej w szerszym kontekście źródłowym w: Vukašinović 2017, 

s. 104 seq. 
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cesarzem.” Bazyli zaś popadł w wielki gniew i żal. Gdy cesarz wyruszał na polowanie, przybył 
do niego pewien mnich i dał mu kartkę zawierającą informację o planowanym przez Bazylego 
zamachu na niego. Przeczytawszy ją, rozgniewany rozmyślał, [co ma zrobić] z Bazylim. Gdy 
jego758 matka Teodora wezwała cesarza do ta Anthemiou759, posłał Rentakiosa760, swojego 
protowestiariosa, razem z innymi ludźmi ze swojego domu, aby czymś zwieść i zbyć 
swoją matkę761. Bazyli zaś, całkowicie posępny, knuł przeciw Michałowi. Gdy cesarz zasiadł 
na uczcie, wezwał Eudokię i Bazylego, aby dołączyli do niego. Podczas gdy cesarz, [jak miał 
to w zwyczaju,] raczył się wielką ilością wina, Bazyli podniósł się jakoby za jakąś potrzebą  
i udał się do komnaty cesarza; uszkodził762 zasuwę – był w stanie [to zrobić] – aby nie można 
było zamknąć drzwi, po czym powrócił dalej ucztować z cesarzem. Gdy Ingerina jak zwykle 
zabawiała cesarza, który znów się upił, Michał [w końcu] powstał i podtrzymywany przez 
Bazylego udał się do komnaty; gdzie złożywszy pocałunek na jego dłoni, Bazyli oddalił się. 
Wewnątrz komnaty był zaś Bazyliskianos, który z rozkazu cesarza miał spać [tej nocy] w łóżku 
Rentakiosa, aby go763 strzec. Gdy koitonites Ignacy764 wyszedł zamknąć drzwi komnaty  
i odkrył, że zostały one uszkodzone, załamany opadł na łóżko, wyrywając sobie włosy. Gdy 
cesarz, z powodu [spożytego] wina, zasnął snem podobnym do śmierci, niespodziewanie 
pojawił się Bazyli wraz z innymi i otworzył drzwi. Przerażony Ignacy wyszedł i powstrzymywał 
Bazylego przed wejściem. Wtedy Piotr Bułgar765, przeszedłszy pod pachą Bazylego w stronę 
łóżka cesarza, zaczął się zmagać z Ignacym, a cesarz ocknął się z powodu tej walki. Jan  
z Chaldii766 natychmiast zaatakował go mieczem i odciął mu ręce. Jakobitzes767 […] Apelates 
Perses768, raniąc Bazyliskianosa mieczem, posłali go na ziemię. Marian769, Bardas770 (ojciec 

 
758 Tj. Michała III. 
759 W okolicy Konstantynopola były dwa obszary o tej nazwie. Pierwszy najprawdopodobniej w okolicy cysterny 

Mokiosa (zob. Janin 1964, s. 309), drugi na azjatyckim brzegu Bosforu w okolicy ob. Anadolu Hisarı (zob. Janin 

1964, s. 483; Janin 1975, s. 17-18). Pargoire, a za nim Bury, optują za tym drugim miejscem, stwierdzając, że 

Teodora mogła w tym czasie przebywać w okolicach klasztoru Aleksego Mosele (jej przybranego syna) na 

azjatyckim brzegu Bosforu. Zob. Pargoire 1903, s. 474; Bury 1912, s. 177, przyp. 3. 
760 Bliski podwładny Michała III określany jako cesarski ‘spatharios’, ‘protobestiarios’ oraz ‘parakoimomenos’.  

W narracji Kroniki Logotety, jego nieobecność w pałacu św. Mamasa w nocy z 23/24 września 867 była jedną  

z przyczyn doprowadzenia do śmierci cesarza. Pargoire określa go nawet w tym kontekście „redoutable Cerbère”  

(Pargoire 1903, s. 474). Zob. PmbZ, #6397. 
761 Tj. aby odłożyć/przełożyć/odwlec spotkanie z nią. Wg autorów PmbZ (#6397), cesarz miał wysłać Rentakiosa 

do swej matki z łupami z polowania. 
762 Tłum. „διαστρέφει”. Dosł. „wykręcił/skrzywił/przekręcił”. 
763 Tj. cesarza. 
764 Zob. PmbZ, #2675. 
765 Jeden ze zwolenników Bazylego I. Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie cezara Bardasa. Zob. 

PmbZ, #6091. Zob. też więcej o rozpoczynającej się w tym miejscu liście zabójców Michała III, jak i o ich 

ostatecznym tragicznym losie (karze za królobójstwo) w: Winkelmann 1987, s. 85-94. 
766 Zwany również Tzifinarites (Τζιφιναρίτης). Jeden ze zwolenników Bazylego I, z tytułem ‘stratelates’ oraz 

‘strategos’ w temie Chaldia. Niektóre źródła wiążą go również z fundacją klasztoru Chrysusa Zbawiciela  

w Syrmena (zob. Janin 1975, s. 295-297). Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie cezara Bardasa. Zob. 

PmbZ, #3320, #22784. 
767 Jeden ze zwolenników Bazylego I. Zob. PmbZ, #2623, #22654. 
768 Jeden ze zwolenników Bazylego I. Być może tożsamy z patrycjuszem (PmbZ, #575), bądź protospathariosem 

(PmbZ, #572) o tym samym imieniu. Zob. PmbZ, #576, #20543. 
769 Również Maurianos (Μαυριανός). Brat Bazylego I z tytułami ‘magistros’, ‘anthypatos’, ‘patrikios’, 

‘protospatharios’, ‘megas domestikos’, ‘logothetes Agelai’, ‘katepano Makedonen’, ‘domestikos scholai’. 

Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie cezara Bardasa. Wg Konstantyn Porfirogeneta, DC (s. 648) 

został pochowany w sarkofagu wraz z bratem Symbatiosem w klasztorze św. Eufemii. Zob. PmbZ, #4768, #24955. 
770 Brat Bazylego I. Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie cezara Bardasa. Zob. PmbZ, #801/corr. 
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Bazylego rektora771)i Symbatios772 – bracia Bazylego, a także Asyleon773 – jego bratanek  
i Konstantyn Toksaras774 stali na zewnątrz na czatach, także nikt [więcej] nie wiedział, co 
dzieje się z Michałem. Wszyscy więc, zebrawszy się przy Bazylim, naradzali się [co dalej]. 
Asyleon mówił do Bazylego: „Co z tego, że odcięliśmy mu ręce, skoro pozostawiliśmy go przy 
życiu775; a jeśli przeżyje to jak się z tego wytłumaczymy?”; i wyświadczając Bazylemu 
przysługę, powrócił [do cesarza] i odnalazł Michała bez rąk, rozciągniętego na łóżku  
i zawodzącego na Bazylego. Bezlitośnie wbił więc nagi miecz w serce cesarza, rozcinając jego 
wnętrzności, a wróciwszy chełpił się przed Bazylim, jakby dokonał wielce mężnego czynu.  
Z powodu wzburzenia, jakie było na morzu zebrani [spiskowcy] zeszli aż do Perama776  
i przeprawiwszy się [na drugą stronę] dotarli do domu Eulogiosa Persa777; zabrawszy go ze 
sobą ruszyli do [pałacu] Maryny778, gdzie wszedłszy górą przez mur dotarli aż do [terenów 
Wielkiego] Pałacu779. Mur zaś umocniony był płytą, Bazyli wziął więc dwóch spośród tych, 
którzy z nim byli i wyłamał ją kopnięciami; i [w ten sposób] wdarli się aż do [samej] bramy 
[Wielkiego] Pałacu780. Wtedy Eulogios Pers zaszczebiotał we własnym języku do hetaireiarchy 
Artavazda781: „Michał zginął od miecza – otwórz pałac.” Artavazd pobiegł do papiasa782 i 
zabrawszy mu klucze siłą otworzył pałac; i gdy tylko Bazyli znalazł się w środku zabrał klucze 
do pałacu do rąk [własnych], a nazajutrz uczynił papiasem Grzegorza, zwanego synem 
Filemona783. Natychmiast posłał również do [dzielnicy] świętego Mamasa po Eudokię, [córkę] 

 
771 Bratanek Bazylego I z tytułami ‘rhaiktor’ oraz ‘magistros’. Zob. PmbZ, #20886. 
772 Brat Bazylego I. Wg Konstantyn Porfirogeneta, DC (s. 648) został pochowany w sarkofagu wraz z bratem 

Marianem w klasztorze św. Eufemii. Często mylony z Symbatiosem, biorącym udział w zabójstwie cezara 

Bardasa, który następnie wraz Peganesem wszczął bunt przeciw Bazylemu I. Zob. PmbZ, #7168. 
773 Leon Asyryjczyk (Λέων ὁ Ἀσσύριος/Ἀσύριος λέων/ὁ Ἀσυλαίων). Krewny (kuzyn/bratanek/siostrzeniec) 

Bazylego I. Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie cezara Bardasa. Zob. PmbZ, #4511, #24316. 
774 Jeden ze zwolenników Bazylego I z tytułem ‘manglabites’. Wcześniej miał również brać udział w zabójstwie 

cezara Bardasa. Wg Patria (III.100) w Konstantynopolu (przy ‘Mese’) było miejsce zwane ‘tou Toksara’, gdzie 

niegdyś miał znajdować się jego dom. Zob. PmbZ, #4011, #23744. 
775 Dosł.: „Mimo że odcięliśmy mu ręce, to pozostawiliśmy go przy życiu”. 
776 Miejsce, gdzie odbywała się przeprawa promowa na Złotym Rogu, zlokalizowane mniej więcej na wysokości 

obecnego mostu Galata (Galata Köprüsü). Zob. Janin 1964, s. 406. 
777 Najwyraźniej jeden ze zwolenników Bazylego I, pochodzenia perskiego. Najpewniej również to w tym języku 

(bądź w ormiańskim) porozumiał się on z hetaireiarchą Artavazdem. Jego dom znajdował się najprawdopodobniej 

pomiędzy terenami ‘Perama’, a Akropolem (obszarem I wzgórza). Grotowski proponował tutaj tereny Strategionu. 

Zob. PmbZ, #21780; Janin 1964, s. 349; Grotowski 2016, s. 166. 
778 Tereny rezydencji Maryny, córki cesarza Arkadiusza, zlokalizowane w I regionie, na północ od Wielkiego 

Pałacu i na wschód od Świątyń Mądrości Bożej i Świętego Pokoju. Zob. Janin 1964, s. 385; Grotowski 2016,  

s. 158-169. 
779 Czasownik ἀνέρχομαι można w tym miejscu rozumieć zarówno jako wspięcie się przez mur/ogrodzenie, jak 

również przejście górą po murze/ogrodzeniu. 
780 Wg Grotowskiego ów mur umocniony płytą, był ogrodzeniem rezydencji Maryny bądź znajdujących się tam 

tkalni. W takim przypadku Kronika Logotety dwa razy przedstawiałaby pokonanie tej samej przeszkody. Autor 

opisuje bowiem, że po udaniu się do pałacu Maryny spiskowcy przedostawali się przez mur, używając w tym 

miejscu czasownika ἀνέρχομαι, co wskazuje na jakiś ruch do góry (Guilland interpretował to nawet jako 

przemieszczanie się przez górne partie murów morskich w okolicy Bukoleonu). Następnie mamy informację, że 

nieokreślony bliżej mur był umocniony płytą, którą, w celu przedostania się przez ów ogrodzenie, spiskowcy 

wyłamali. Ciężko byłoby więc połączyć to drugie wydarzenie z czasownikiem ἀνέρχομαι, gdyż ruch spiskowców 

nie odbywałby się ku górze, ale bardzie przez mur (stąd być może wynika użycie w tym miejscu czasownika 

εἰσέρχομαι). W każdym razie, z narracji Kroniki wynika, że spiskowcy przedostali się na tereny Wielkiego Pałacu 

z obszaru pałacu Maryny. Ich dalsza droga (włącznie z określeniem, jakie przeszkody pokonali oraz którą bramą 

ostatecznie weszli do pałacu) jest trudna do zrekonstruowania. Zob. Guilland 1969, s. 257-258; Mango 1991c,  

s. 321-330; Grotowski 2016, s. 166-167 seq. 
781 Na podstawie jego imienia wnioskuje się, że był on pochodzenia armeńskiego, bądź perskiego. Zob. PmbZ, 

#20627. Zob. więcej o określeniach etnicznych stosowanych przy osobach z otoczenia Bazylego I w Winkelmann 

1987, s. 198. 
782 Zob. PmbZ, #12056. 
783 Zob. PmbZ, #2505, #6146; Winkelmann 1987, s. 174. 
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Ingera784 i z wielkim splendorem wprowadził ją do pałacu. Wysłał również prepozyta Jana785, 
aby zabrał [Eudokię] Dekapolitissę786 i odprowadził ją do jej rodziców. Posłał także koitonitesa 
Pawła787, aby pochował Michała. [Ten zaś] udawszy się [do dzielnicy świętego Mamasa] 
znalazł go zawiniętego w derkę prawego konia, którym powoził, a jego wnętrzności były 
wywieszone na zewnątrz. Znalazł tam [również] płaczące i zawodzące nad nim jego matkę  
i siostry. Następnie, wsadził go na łódkę, przeprawił się [na drugą stronę] do klasztoru 
Chryzopola788 i przygotowawszy go do pogrzebu tam pochował. 

 

 

 
Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 174-176. 

 

Ἐποίησε δὲ καὶ ἱππικὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, ἱππεύσας βένετος. Κωνσταντῖνος δὲ 

ὁ ἐξ Ἀρμενίων, ὁ πατὴρ Θωμᾶ πατρικίου καὶ γενεσίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλης, ἵππευσε 

λευκός· πράσινος δὲ ἵππευσεν Ἀγαλλιανός, ῥούσιος δὲ ὁ Κρασᾶς. Νικήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως 

καὶ ἐπὶ δείπνου καθεσθέντος ἅμα Βασιλείῳ καὶ Εὐδοκίᾳ, Βασιλισκιανὸς ὁ πατρίκιος ἐπῄνει τὸν 

βασιλέα, ὡς εὐφυῶς ἐλάσαντα εἰς τὸ ἅρμα. Τοῦτον ἀναστῆναι κελεύσας ὁ βασιλεὺς τὰ τζαγγία 

αὐτοῦ προσέταξε σῦραι καὶ ὑποδήσασθαι. Τοῦ δὲ ἀνανεύοντος καὶ πρὸς Βασίλειον 

ἀποβλέποντος, ἐν θυμῷ προσέταττεν ὁ βασιλεὺς τοῦτο ποιῆσαι. Τοῦ δὲ Βασιλείου 

ἐπινεύσαντος αὐτῷ ὑπεδήσατο τὰ τζαγγία. Ἔφη δὲ ὁ βασιλεὺς μεθ’ ὅρκου πρὸς Βασίλειον, ὡς 

‘ὑπὲρ σὲ κάλλιον αὐτῷ πρέπουσι. Μὴ γὰρ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν, ὡς σὲ βασιλέα ἐποίησα, καὶ ἄλλον 

ποιῆσαι;’ Καὶ ὠργίζετο κατὰ τοῦ Βασιλείου θυμούμενος. Δακρύουσα δὲ ἡ Εὐδοκία ἔφη τῷ 

βασιλεῖ· ‘τὸ τῆς βασιλείας ἀξίωμα, δέσποτά μου, μέγα ἐστίν, καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτιμήθημεν, 

καὶ οὐ δίκαιόν ἐστι καταφρονεῖσθαι αὐτό.’ Ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν· ‘μὴ λυποῦ ἐπὶ τούτῳ· καὶ γὰρ 

καὶ τὸν Βασιλισκιανὸν βασιλέα θέλω ποιῆσαι.’ Βασίλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπῃ μεγάλῃ γέγονεν. 

Ἐξελθόντος δὲ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ κυνηγίῳ μοναχός τις ὑπαντήσας δέδωκεν αὐτῷ χάρτην 

ἔχοντα τὴν κατ’ αὐτοῦ μελετωμένην ἐπιβουλὴν ὑπὸ Βασιλείου. Ὁ δὲ ἀναγνοὺς καὶ θυμωθεὶς 

ἐμελέτα κατὰ Βασιλείου. Τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας καλεσάσης τὸν βασιλέα εἰς τὰ 

Ἀνθεμίου, ἀπέστειλε Ῥεντάκιον, πρωτοβεστιάριον αὐτοῦ, μετὰ καὶ ἑτέρων ἀνθρώπων οἰκείων 

αὐτοῦ πρὸς τὸ θηρεῦσαί τι καὶ ἀποστεῖλαι τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Βασίλειος συνεσκευάζετο κατὰ 

Μιχαὴλ, καὶ ἦν σκυθρωπὸς πάνυ. Ἐπὶ δείπνον δὲ τοῦ βασιλέως καθεσθέντος προσεκαλέσατο 

Εὐδοκίαν καὶ Βασίλειον συνδειπνῆσαι αὐτῷ. Τοῦ δὲ βασιλέως οἴνῳ πολλῷ χρησαμένου 

ἀναστὰς Βασίλειος ὡς διά τινα χρείαν ἀπελθὼν ἐν τῷ κοιτῶνι τοῦ βασιλέως, διαστρέφει τὰ 

κλεῖθρα, δυνατὸς ὤν, ὡς μὴ κλείεσθαι τὴν θύραν· καὶ ἀπελθὼν συνεδείπνει πάλιν μετὰ τοῦ 

βασιλέως. Τοῦ δὲ βασιλέως πάνυ οἰνωθέντος, τῆς Ἰγγηρίνης, ὡς ἔθος, αὐτῷ συγχαιρούσης, 

ἀναστὰς Μιχαὴλ χειροκρατούμενος παρὰ Βασιλείου ἀπῆλθεν ἐν τῷ κοιτῶνι· οὗ τὴν χεῖρα 

φιλήσας ἐξῆλθε Βασίλειος. Ἔνδοθεν δὲ τοῦ κοιτῶνος ἦν Βασιλισκιανός, τῇ κελεύσει τοῦ 

βασιλέως ὑπνώσας ἐν τῇ κλίνῃ Ῥεντακίου πρὸς φυλακὴν αὐτοῦ. Ἰγνάτιος δὲ ὁ κοιτωνίτης 

ἀπελθὼν τοῦ κλεῖσαι τὴν θύραν τοῦ κοιτῶνος, εὗρεν διεστραμμένην· καὶ ἀπογνοὺς ἐκαθέσθη 

ἐπὶ τῆς κλίνης, τίλλων τὰς τρίχας αὐτοῦ. Τοῦ δὲ βασιλέως ἐξ οἴνου ὕπνον θανάτῳ παραπλήσιον 

κοιμωμένου, ἀθρόως ἐλθὼν Βασίλειος μετὰ καὶ ἑτέρων τὰς θύρας ἠνέῳξε· καὶ ἔμφοβος 

 
784 Ze względu na jego imię przypisuje się mu skandynawskie pochodzenie. Zob. więcej o nim, jak o jego związku 

z rodziną Martinakes w: PmbZ, #2683, #4843; Mango 1973, s. 17-24. 
785 Zob. PmbZ, #3321. 
786 Żona Michała III, którą cesarz odsunął od siebie zaraz po obaleniu swojej matki Teodory (w 856 r.), której była 

faworytą. Zob. więcej w: Salamon 2002f, s. 164-165. 
787 Zob. PmbZ, #5869. 
788 Mowa tu o tzw. klasztorze Filippika, który po obaleniu cesarza Maurycego (swego szwagra) założył ów 

konwent w Chryzopolu. Ostatecznie jednak szczątki Michała III zostały przeniesione do Kościoła Świętych 

Apostołów przez Leona VI. Zob. Janin 1975, s. 24-25. 
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ἐξελθὼν Ἰγνάτιος ἀντέπιπτε Βασιλείῳ τοῦ μὴ εἰσελθεῖν. Πέτρος δὲ ὁ Βούλγαρος διὰ τῆς τοῦ 

Βασιλείου μασχάλης διελθὼν πρὸς τὴν κλίνην τοῦ βασιλέως, ἐκρατήθη παρὰ Ἰγνατίου· καὶ 

ἀντιπίπτοντος αὐτῷ ἔξυπνος ἐγένετο ὁ βασιλεύς. Ἰωάννης δὲ ὁ Χάλδος παρευθὺ μετὰ τοῦ 

ξίφους δοὺς αὐτῷ ἀπέκοψε τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἰακωβίτζης δὲ ὁ ἀπελάτης, ὁ Πέρσης, τὸν 

Βασιλισκιανὸν ξίφει τρώσαντες ἔῤῥιψαν αὐτὸν ἄνωθεν κάτω. Μαριανὸς δὲ καὶ Βάρδας,  

ὁ πατὴρ Βασιλείου τοῦ ῥαίκτορος, καὶ Συμβάτιος οἱ ἀδελφοὶ Βασιλείου, καὶ Κωνσταντῖνος  

ὁ Τοξαρᾶς, οὗτοι ἵσταντο πρὸς φυλακὴν ἔξωθεν· καὶ οὐδεὶς τῶν μετὰ Μιχαὴλ ἔγνω τὰ 

γινόμενα· συναθροισθέντες οὖν οἱ μετὰ Βασιλείου ἐβουλεύοντο. Ἀσυλέων δὲ ἔφη πρὸς 

Βασίλειον, ὅτι ‘εἰ καὶ τὰς χεῖρας ἐκόψαμεν, ζῶντα αὐτὸν εἰάσαμεν· καὶ ἐὰν ζῇ, τί 

ἀπολογήσομεθα;’ Καὶ χαριζόμενος Βασιλείῳ [ὁ Χάλδος] ὑποστρέψας εὗρε Μιχαὴλ χεῖρας μὲν 

μὴ ἔχοντα, ἐπὶ τῆς κλίνης δὲ κείμενον καὶ ἐλεεινολογούμενον κατὰ Βασιλείου. Ὁ δὲ τὸ ξίφος 

γυμνὸν ἀνηλεῶς ἔπηξε κατὰ τῆς καρδίας τοῦ βασιλέως, διασχίσας τὰ ἔγκατα αὐτοῦ· καὶ 

στραφεὶς ἐνεκαυχᾶτο πρὸς Βασίλειον, ὡς ἀνδραγάθημα μέγα πεποιηκώς. Κλύδωνος δὲ ὄντος 

ἐν τῇ θαλάσσῃ συναθροισθέντες κατῆλθον μέχρι τοῦ περάματος, καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς 

τὸν οἶκον Εὐλογίου τοῦ Πέρσου. Καὶ τοῦτον ἄραντες ἦλθον εἰς τὰ Μαρίνης, καὶ ἀνελθόντες 

δι’ αὐτοῦ τείχους ἦλθον μέχρι τοῦ παλατίου. Πλὰξ δὲ ἦν περιφράσσουσα τὸ τεῖχος. Καὶ 

κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ’ αὐτοῦ ὄντων, καὶ λακτίσας κατέαξε τὴν πλάκα. Καὶ εἰσῆλθον 

μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλόγιος δὲ ὁ Πέρσης ἐλάλησε τῇ αὐτοῦ γλώττῃ Ἀρταβάσδῳ 

ἑταιρειάρχῃ, ὡς ὁ Μιχαὴλ ξίφει ἐτελεύτησε, ‘καὶ ἄνοιξον τὸν βασιλέα.’ Καὶ ὁ Ἀρτάβασδος 

εἰσδραμὼν πρὸς τὸν παπίαν καὶ ἄρας ἀπ’ αὐτοῦ τὰς κλεῖς βιαίως διήνοιξε τὸν Βασιλέα. Καὶ 

ἔνδοθεν γενόμενος Βασίλειος ἦρε τὰς κλεῖς τοῦ παλατίου ἐπὶ χεῖρας. Καὶ τῇ ἕωθεν Γρηγόριον, 

τὸν ἐπιλεγόμενον τοῦ Φιλήμονος, ἐποίησε παπίαν. Παρευθὺ δὲ ἀποστέλλει ἐν τῷ ἁγίῳ 

Μάμαντι, καὶ εἰσήγαγεν Εὐδοκίαν τὴν τοῦ Ἴγγερος μετὰ δόξης πολλῆς ἐν τῷ παλατίῳ. 

Ἀπέστειλε δὲ καὶ Ἰωάννην πραιπόσιτον τοῦ ἆραι τὴν Δεκαπολίτισσαν, καὶ πρὸς τοὺς ἰδίους 

γονεῖς ἀπαγαγεῖν. Ἀπέστειλε δὲ καὶ Παῦλον κοιτωνίτην τοῦ ἐνταφιάσαι Μιχαήλ· καὶ ἀπελθὼν 

εὗρεν αὐτὸν ἐντετυλιγμένον ἐν τῷ σαγίσματι τοῦ δεξιοῦ ἵππου, οὗ ἤλαυνε, καὶ τὰ ἔγκατα αὐτοῦ 

ἔξωθεν ἐκκρεμωμένα. Εὗρε δὲ ἐκεῖ θρηνούσας καὶ ἐλεεινολογουμένας ἐπ’ αὐτῷ τήν τε μητέρα 

καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ· καὶ εἰσαγαγὼν εἰς πλοιάριον διεπέρασεν ἐν τῇ μονῇ τῆς Χρυσοπόλεως, 

κἀκεῖ αὐτὸν ἐνταφιάσας ἔθαψεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Cesarz zorganizował też zawody jeździeckie w [dzielnicy] świętego Mamasa, startując  
w barwach niebieskich. Konstantyn z Armenii – ojciec patrycjusza Tomasza i Genesiosa, 
drungarios straży – startował w barwach białych; w zielonych startował zaś Agallianos,  
a w czerwonych Krasas. Gdy cesarz zwyciężył i zasiadł na uczcie razem z Bazylim i Eudokią, 
patrycjusz Bazyliskianos wychwalał cesarza za to jak zręcznie powoził w rydwanie. 
Nakazawszy mu wstać, cesarz polecił, aby ten zdjął jego [cesarskie] tzangia i założył je [na 
własne stopy]. Gdy [Bazyliskianos z niedowierzaniem] potrząsnął głową i odwrócił wzrok  
w stronę Bazylego, cesarz [ponownie] rozkazywał w gniewie, aby to zrobił. Gdy Bazyli zaś 
skinął potakująco, [Bazyliskianos w końcu] przywdział [cesarskie] tzangia. [Wtedy] cesarz 
rzekł uroczyście do Bazylego: „Jemu pasują bardziej niż tobie. Czyż nie mam władzy, aby 
uczynić cesarzem kogoś innego, tak jak uczyniłem nim ciebie?” I zapłonął wielkim gniewem 
w stosunku do Bazylego. Eudokia rzekła zaś do cesarza zapłakana: „Mój panie, wielka jest 
godność władzy cesarskiej, i [nawet jeśli] my [sami] zostaliśmy nią niesłusznie obdarzeni, nie 
godzi się jej lekceważyć.” Cesarz zaś odpowiedział: „Nie rozpaczaj nad tym – bowiem i tak 
zamierzam Bazyliskianosa uczynić cesarzem.” Bazyli zaś popadł w wielki gniew i żal. Gdy 
cesarz wyruszał na polowanie, przybył do niego pewien mnich i dał mu kartkę zawierającą 
informację o planowanym przez Bazylego zamachu na niego. Przeczytawszy ją, rozgniewany 
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rozmyślał, [co ma zrobić] z Bazylim. Gdy jego matka Teodora wezwała cesarza do ta 
Anthemiou, posłał Rentakiosa, swojego protowestiariosa, razem z innymi ludźmi ze swojego 
domu, aby czymś zwieść i zbyć swoją matkę. Bazyli zaś, całkowicie posępny, knuł przeciw 
Michałowi. Gdy cesarz zasiadł na uczcie, wezwał Eudokię i Bazylego, aby dołączyli do niego. 
Podczas gdy cesarz, [jak miał to w zwyczaju,] raczył się wielką ilością wina, Bazyli podniósł się 
jakoby za jakąś potrzebą i udał się do komnaty cesarza; uszkodził zasuwę – był w stanie [to 
zrobić] – aby nie można było zamknąć drzwi, po czym powrócił dalej ucztować z cesarzem. 
Gdy Ingerina jak zwykle zabawiała cesarza, który znów się upił, Michał [w końcu] powstał  
i podtrzymywany przez Bazylego udał się do komnaty; gdzie złożywszy pocałunek na jego 
dłoni, Bazyli oddalił się. Wewnątrz komnaty był zaś Bazyliskianos, który z rozkazu cesarza miał 
spać [tej nocy] w łóżku Rentakiosa, aby go strzec. Gdy koitonites Ignacy wyszedł zamknąć 
drzwi komnaty i odkrył, że zostały one uszkodzone, załamany opadł na łóżko, wyrywając 
sobie włosy. Gdy cesarz, z powodu [spożytego] wina, zasnął snem podobnym do śmierci, 
niespodziewanie pojawił się Bazyli wraz z innymi i otworzył drzwi. Przerażony Ignacy wyszedł 
i powstrzymywał Bazylego przed wejściem. Wtedy Piotr Bułgar, przeszedłszy pod pachą 
Bazylego w stronę łóżka cesarza, zaczął się zmagać z Ignacym, a cesarz ocknął się z powodu 
tej walki. Jan z Chaldii natychmiast zaatakował go mieczem i odciął mu ręce. Jakobitzes  
[i] Apelates Perses, raniąc Bazyliskianosa mieczem, posłali go na ziemię. Marian, Bardas 
(ojciec Bazylego rektora) i Symbatios – bracia Bazylego, i Konstantyn Toksaras stali na 
zewnątrz na czatach, także nikt [więcej] nie wiedział, co dzieje się z Michałem. Wszyscy więc, 
zebrawszy się przy Bazylim, naradzali się [co dalej]. Asyleon mówił do Bazylego: „Co z tego, 
że odcięliśmy mu ręce, skoro pozostawiliśmy go przy życiu; a jeśli przeżyje to jak się  
z tego wytłumaczymy?”; i wyświadczając Bazylemu przysługę [Jan] (z Chaldii), powrócił [do 
cesarza] i odnalazł Michała bez rąk, rozciągniętego na łóżku i zawodzącego na Bazylego. 
Bezlitośnie wbił więc nagi miecz w serce cesarza, rozcinając jego wnętrzności, a wróciwszy 
chełpił się przed Bazylim, jakby dokonał wielce mężnego czynu. Z powodu wzburzenia, jakie 
było na morzu zebrani [spiskowcy] zeszli aż do Perama i przeprawiwszy się [na drugą stronę] 
dotarli do domu Eulogiosa Persa; zabrawszy go ze sobą ruszyli do [pałacu] Maryny, gdzie 
wszedłszy górą przez mur dotarli aż do [terenów Wielkiego] Pałacu. Mur zaś umocniony był 
płytą, Bazyli wziął więc dwóch spośród tych, którzy z nim byli i wyłamał ją kopnięciami;  
i [w ten sposób] wdarli się aż do [samej] bramy [Wielkiego] Pałacu. Wtedy Eulogios Pers 
zaszczebiotał we własnym języku do hetaireiarchy Artavazda: „Michał zginął od miecza – 
otwórz pałac.” Artavazd pobiegł do papiasa i zabrawszy mu klucze siłą otworzył pałac;  
i gdy tylko Bazyli znalazł się w środku zabrał klucze do pałacu do rąk [własnych], a nazajutrz 
uczynił papiasem Grzegorza, zwanego synem Filemona. Natychmiast posłał również do 
[dzielnicy] świętego Mamasa po Eudokię, [córkę] Ingera i z wielkim splendorem wprowadził 
ją do pałacu. Wysłał również prepozyta Jana, aby zabrał [Eudokię] Dekapolitissę  
i odprowadził ją do jej rodziców. Posłał także koitonitesa Pawła, aby pochował Michała. [Ten 
zaś] udawszy się [do dzielnicy świętego Mamasa] znalazł go zawiniętego w derkę prawego 
konia, którym powoził, a jego wnętrzności były wywieszone na zewnątrz. Znalazł tam 
[również] płaczące i zawodzące nad nim jego matkę i siostry. Następnie, wsadził go na łódkę, 
przeprawił się [na drugą stronę] do klasztoru Chryzopola i przygotowawszy go do pogrzebu 
tam pochował. 

 

 

 
Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna 
Λέοντος Γραμματικού…, s. 249, w. 5 – s. 252, w. 22. 

 

ἐποίησεν δὲ ἱππικὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι ἱππεύσας Βένετος. Κωνσταντῖνος 

δὲ ὁ ἐξ Ἀρμενίων, ὁ πατὴρ Θωμᾶ πατρικίου καὶ γενεσίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλας, ἵππευε 

λευκός, πράσινος δὲ ἵππευεν Ἀγαλλιανός, ῥούσιος δὲ ὁ Κρασᾶς. νικήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως 
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καὶ ἐπὶ δείπνου καθεσθέντος ἅμα Βασιλείῳ καὶ Εὐδοκίᾳ, Βασιλισκιανὸς ὁ πατρίκιος ἐπῄνει τὸν 

βασιλέα ὡς εὐφυῶς ἐλάσαντα ἐν τῷ ἅρματι. τοῦτον ἀναστῆναι κελεύσας ὁ βασιλεὺς τὰ τζαγγία 

αὐτοῦ προσέταξε σῦραι καὶ ὑποδήσασθαι. τοῦ δὲ ἀνανεύοντος καὶ πρὸς Βασίλειον 

ἀποβλέποντος, ἐν θυμῷ προσέταττεν ὁ βασιλεὺς τοῦτο ποιῆσαι. τοῦ δὲ Βασιλείου ἐπινεύοντος 

αὐτῷ ὑπεδήσατο τὰ τζαγγία. ἔφη δὲ ὁ βασιλεὺς μεθ’ ὅρκου τῷ Βασιλείῳ ὡς ὑπὲρ σὲ κάλλιον 

αὐτῷ πρέπουσιν. μὴ γὰρ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν, ὡς σὲ βασιλέα ἐποίησα, καὶ ἄλλον ποιῆσαι; καὶ 

ὠργίζετο κατὰ Βασιλείου θυμούμενος. δακρύουσα δὲ ἡ Εὐδοκία ἔφη τῷ βασιλεῖ “τὸ τῆς 

βασιλείας ἀξίωμα, δέσποτά μου, μέγα ἐστίν, καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτιμήθημεν, καὶ οὐ δίκαιόν 

ἐστι καταφρονεῖσθαι αὐτό.” ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν “μὴ λυποῦ περὶ τούτου· καὶ γὰρ καὶ τὸν 

Βασιλισκιανὸν βασιλέα θέλω ποιῆσαι.” Βασίλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπῃ μεγάλῃ γέγονεν. 

ἐξελθόντος δὲ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ κυνηγίῳ μοναχός τις ὑπαντήσας δέδωκεν αὐτῷ χάρτην, τὴν 

κατ’ αὐτοῦ μελετωμένην ἐπιβουλὴν ὑπὸ Βασιλείου· ὃ ἀναγνοὺς καὶ θυμωθεὶς μελετᾷ κατὰ 

Βασιλείου. τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας καλεσάσης τὸν βασιλέα εἰς τὰ Ἀνθεμίου, 

ἀπέστειλεν τὸν Ῥεντάκιον τὸν πρωτοβεστιάριον αὐτοῦ μετὰ καὶ ἑτέρων ἀνθρώπων οἰκείων 

αὐτοῦ πρὸς τὸ θηρεῦσαί τι καὶ ἀποστεῖλαι τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ὁ δὲ Βασίλειος συνεσκευάζετο κατὰ 

Μιχαήλ, καὶ ἦν σκυθρωπὸς πάνυ. ἐπὶ δείπνου δὲ τοῦ βασιλέως καθεσθέντος προσεκαλέσατο 

Εὐδοκίαν καὶ Βασίλειον συνδειπνῆσαι αὐτῷ. τοῦ δὲ βασιλέως οἴνῳ πολλῷ χρησαμένου 

ἀναστὰς Βασίλειος ὡς διά τινα χρείαν ἐν τῷ κοιτῶνι διαστρέφει τὰ κλεῖθρα δυνατὸς ὤν, ὡς μὴ 

κλείεσθαι τὴν θύραν· καὶ ἀπελθὼν συνεδείπνει πάλιν μετὰ τοῦ βασιλέως. τοῦ δὲ βασιλέως πάνυ 

οἰνωθέντος, τῆς Ἰγγερίνης ὡς ἔθος αὐτῷ συγχαιρούσης, ἀναστὰς Μιχαὴλ χειροκρατούμενος 

παρὰ Βασιλείου ἀπῆλθεν ἐν τῷ κοιτῶνι· οὗ τὴν χεῖρα φιλήσας ἐξῆλθεν Βασίλειος. ἔνδοθεν δὲ 

τοῦ κοιτῶνος ἦν Βασιλισκιανός, τῇ κελεύσει τοῦ βασιλέως ὑπνώσας ἐν τῇ κλίνῃ Ῥεντακίου 

πρὸς φυλακὴν αὐτοῦ. Ἰγνάτιος δὲ κοιτωνίτης ἀπελθὼν τοῦ κλεῖσαι τὴν θύραν τοῦ κοιτῶνος 

εὗρε διεστραμμένην, καὶ ἀπογνοὺς ἐκαθέσθη ἐπὶ τῆς κλίνης τίλλων τὰς τρίχας αὐτοῦ. τοῦ δὲ 

βασιλέως ὕπνον θανάτῳ παραπλήσιον κοιμωμένου ἀθρόως ἐλθὼν Βασίλειος μετὰ καὶ ἑτέρων 

τὰς θύρας ἀνέῳξεν· καὶ ἔμφοβος ἐξελθὼν Ἰγνάτιος ἀντέπιπτεν Βασιλείῳ μὴ εἰσελθεῖν. Πέτρος 

δὲ ὁ Βούλγαρος διὰ τῆς τοῦ Βασιλείου μασχάλης διελθὼν πρὸς τὴν κλίνην τοῦ βασιλέως 

ἐκρατήθη παρὰ Ἰγνατίου, καὶ ἀντιπίπτοντος αὐτῷ ἔξυπνος ἐγένετο ὁ βασιλεύς. Ἰωάννης δὲ  

ὁ Χάλδος παρευθὺ μετὰ τοῦ ξίφους δοὺς αὐτῷ ἀπέκοψεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ, Ἰακωβίτζης δὲ καὶ 

ὁ Πέρσης τὸν Βασιλισκιανὸν ξίφει τρώσαντες ἔρριψαν αὐτὸν ἄνωθεν κάτω. Μαριανὸς δὲ καὶ 

Βάρδας ὁ πατὴρ Βασιλείου καὶ Κωνσταντῖνος ὁ Τοξαρᾶς, οὗτοι ἵσταντο πρὸς φυλακὴν ἔξωθεν· 

καὶ οὐδεὶς τῶν μετὰ Μιχαὴλ ἔγνω τὰ γινόμενα. συναθροισθέντες δὲ οἱ μετὰ Βασίλειον ὅτι εἰ 

καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐκόψαμεν, ζῶντα αὐτὸν εἰάσαμεν· καὶ ἐὰν ζῇ, τί ἀπολογησόμεθα; καὶ 

χαριζόμενος Βασιλείῳ ὁ Χάλδος ὑποστρέψας εὗρε Μιχαὴλ χεῖρας μὲν μὴ ἔχοντα, ἐπὶ τῆς 

κλίνης δὲ κείμενον ἐλεεινολογούμενον κατὰ Βασιλείου. ὁ δὲ τὸ ξίφος γυμνὸν ἀνηλεῶς ἔπηξεν 

κατὰ τῆς καρδίας τοῦ βασιλέως, διασχίσας τὰ ἔγκατα αὐτοῦ, καὶ στραφεὶς ἐνεκαυχᾶτο πρὸς 

Βασίλειον ὡς ἀνδραγάθημα πεποιηκώς. κλύδωνος δὲ ὄντος ἐν τῇ θαλάσσῃ συναθροισθέντες 

κατῆλθον μέχρι τοῦ περάματος, καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὸν οἶκον Εὐλογίου τοῦ Πέρσου 

καὶ τοῦτον ἄραντες ἦλθον εἰς τὰ Μαρίνης, καὶ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ἦλθον μέχρι τοῦ 

παλατίου. πλὰξ δὲ ἦν περιφράσσουσα τὸ τεῖχος, καὶ κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ’ αὐτοῦ 

ὄντων καὶ λακτίσας κατέαξεν τὴν πλάκα, καὶ εἰσῆλθε μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλόγιος 

δὲ Πέρσης ἐλάλει τῇ αὐτοῦ γλώττῃ Ἀρταβάσδῳ ἑταιριάρχῃ, ὡς Μιχαὴλ ξίφει ἐτελεύτησεν, καὶ 

ἄνοιξον τὸν βασιλέα. καὶ ὁ Ἀρτάβασδος εἰσδραμὼν πρὸς τὸν παπίαν καὶ ἄρας ἀπ’ αὐτοῦ τὰς 

κλεῖς βιαίως ἤνοιξεν τὸν Βασίλειον. καὶ γενόμενος ἔνδοθεν Βασίλειος ἦρε τὰς κλεῖς τοῦ 

παλατίου ἐπὶ χεῖρας, καὶ τῇ ἕωθεν Γρηγόριον λεγόμενον τὸν Φιλήμονος ἐποίησε παπίαν. 

παρευθὺ δὲ ἀποστέλλει ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, καὶ εἰσήγαγεν Εὐδοκίαν τὴν τοῦ Ἴγγερος μετὰ 

δόξης πολλῆς ἐν τῷ παλατίῳ. ἀπέστειλε δὲ καὶ Ἰωάννην πραιπόσιτον τοῦ ἆραι τὴν 

Δεκαπολίτισσαν καὶ πρὸς τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀγαγεῖν. ἀπέστειλε δὲ καὶ Παῦλον κοιτωνίτην τοῦ 

ἐνταφιάσαι Μιχαήλ. καὶ ἀπελθὼν εὗρεν αὐτὸν ἐντετυλιγμένον ἐν τῷ σαγίσματι τοῦ δεξιοῦ 

ἵππου οὗ ἤλαυνεν, καὶ τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἔξωθεν κρεμάμενα. εὕρας δὲ ἐκεῖ θρηνούσας καὶ 
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ἐλεεινολογουμένας ἐπ’ αὐτῷ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ, καὶ εἰσαγαγὼν εἰς 

πλοιάριον, διεπέρασεν ἐν τῇ μονῇ τῆς Χρυσουπόλεως, κἀκεῖ αὐτὸν ἐνταφιάσας ἔθαψεν. 

 

 

 

Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 131.46-54; Teodozjusz Melitenos/Melissenos,  

s. 174-176) 

 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa, IV.44 
Chronographiae quae Theophanis…, s. 296, 298, w. 1-55. 

 

Πάντων μὲν γὰρ κόρον εἶναι καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν φυσικῶν εἴρηταί τε πολλοῖς, καὶ 

ἡ πεῖρα τούτων διδάσκαλος ἀκριβής· Μιχαὴλ δὲ τῷ τότε κρατοῦντι οὔτε τῶν ἱπποδρομιῶν οὔτε 

μὴν τῶν ἄλλων ἀκρατοποσίων τε καὶ αἰσχρῶν κόρος ἦν, ὡς φασίν. ἃ πειρώμενος κωλύειν  

ὁ Βασίλειος καὶ πορρωτέρω τούτων ποιεῖν αὐτόν, νῦν μὲν παραινέσεσι χρώμενος, νῦν δ’ ἄλλως 

μῖσος παρὰ τῶν πολιτῶν καὶ τὰς παρὰ τῶν ἱερέων ἀρὰς καὶ τὰς τῆς συγκλήτου ἐπαναστάσεις 

προτιθεὶς καὶ οἷον ἐνώπιον αὐτοῦ ἀναζωγραφῶν, ἔλαθε τῷ φθόνῳ ἑαυτὸν καθυποβαλών, καὶ 

ἀντὶ φίλου ἐχθρὸς καὶ μεμισημένος ὁ υἱοθετηθεὶς ἐνομίζετο. ἐντεῦθεν οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καί 

τινα ἄλλον, τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐρέτην τηνικαῦτα τελοῦντα – Βασι<λι>κῖνος οὗτος 

ἐλέγετο, καὶ ἀδελφὸς ἦν Καπνογένους ἐκείνου τοῦ τὴν ὑπαρχικὴν ἀξίαν ἠξιωμένου τὸ δεύτερον 

– ἀγαγὼν τὴν πορφύραν τε ἐνδύει καὶ τὸ διάδημα περιτίθησιν, καὶ τὰ παράσημα τῶν 

ὑποδημάτων περιβαλὼν ἐξάγει πρὸς τὴν σύγκλητον τῆς χειρὸς ἔχων αὐτόν, καὶ πρὸς τὴν 

γερουσίαν φησὶν ὡς “ἔδει πάλαι με τοῦτον εἰς τουτονὶ τὸν περίβλεπτον κόσμον, ὦ ἄνδρες, 

ἐπαγαγεῖν, ᾧ 

    πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος,  

    δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος,  

    ἅπαντα δ’ ἁρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν, 

ἢ τὸν Βασίλειον, ἐφ’ ᾧ μεταμεμέλημαι ἐφ’ οἷς αὐτὸν ἐβασίλευσα.”   

Αὕτη τῆς καταλύσεως αὐτοῦ ἡ ἀρχή. τοῦτο πάντας περιηχῆσαν ἐκπλαγῆναί τε τούτους 

ἐποίησε καὶ ἀφασίᾳ καταληφθῆναι πολλῇ, ὅτι <ἡ> γῆ κατὰ τοὺς μυθικοὺς Γίγαντας βασιλέας 

σπαρτοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἀναδίδωσιν. ηὔξητο μὲν οὖν ἔκτοτε τὸ πρὸς τὸν Βασίλειον 

μῖσος, καὶ σφοδρότερον κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν ἐγίνετο, ὑπέκκαυμα ἔχον καὶ αἴτιον τὸ μήτε 

συμφθείρεσθαι βούλεσθαι τούτοις αὐτὸν μήτε μὴν συνυπάγεσθαι ταῖς ἀκολάστοις γνώμαις 

αὐτῶν. εἰς τοσαύτην γὰρ ὁ Μιχαὴλ πολλάκις ἄνοιαν ἐξ ἀκρατοποσίας καὶ μέθης ἐξώκειλεν ὡς 

κατ’ αὐτὴν μὲν καὶ τὸν ταύτης καιρὸν δεινά τινα καὶ πέρα δεινῶν ἐγκελεύεσθαι· τοῦ μὲν γὰρ 

ἀφαιρεῖσθαι τὰ ὦτα καὶ ἄλλου τὴν ῥῖνα καὶ τὴν κεφαλὴν ἑτέρου προσέταττεν· ἃ εἰ μή τινες 

οἴκτῳ κρατούμενοι παρημέλουν καὶ πρὸς τὴν αὔριον ἔπεμπον, ἀνάκλησίν τινα καὶ μεταμέλειαν 

τοῦ ἀνδρὸς ἐκδεχόμενοι, ὅπερ καὶ ἦν, κἂν ἀπώλετο σύμπας ὁ παραμένων αὐτῷ καὶ 

συγκαρτερῶν. μικροῦ δὲ καὶ Βασίλειος συναπώλετο, τῆς παροινίας οὐκ ὀλιγάκις παίγνιον 

γεγονώς. ἀλλ’ ἐκαρτέρει καὶ ἔμενε μετάμελόν τινα γενηθῆναι κατὰ τὸν ἄνδρα ὀψὲ γοῦν 

ὑποτοπάζων. ἀλλ’ οὐκ ἦν τοῦτον ὥσπερ ἁρμάτειον τροχὸν ἐκ πρώτης ἡλικίας καμφθέντα, οὐδ’ 

ἂν εἴ τι γένοιτο, τὴν ἐξ ἀρχῆς εὐθυωρίαν λαβεῖν. τοιγαροῦν μείζονα κατὰ Βασιλείου συρράπτει 

ἐπιβουλήν. ἡ δὲ ἦν ἐν τῷ κυνηγίῳ λόγῳ μὲν κατὰ τῆς θήρας ἔργῳ δὲ κατὰ τοῦ Βασιλείου τὴν 

τῆς λόγχης ῥῖψιν ποιῆσαί τινα τῶν ὑπασπιστῶν. καὶ τοῦτο αὐτὸς ὁ προσταγεὶς καὶ τὴν λόγχην 

ἀφεὶς κατὰ τὸν τῆς ἐξόδου καιρὸν ἐξαγορεύσας δῆλον πεποίηκε καὶ πιστόν. ἀφῆκε μὲν οὖν 

οὗτος τὴν λόγχην ὁ κελευσθείς, διημάρτανε δέ· καὶ οὕτω σέσωστο ὁ Βασίλειος, ἔγγιστα 

θανάτου γενόμενος, ὑπὸ τοῦ τὸν θάνατον καταπεπατηκότος θεοῦ. ταῦτ’ οὖν ἔκπυστα γενόμενα 
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πᾶσι καὶ φανερὰ τὴν κατ’ αὐτοῦ ἠκόνησε μάχαιραν. ἵνα γὰρ μὴ καὶ τὸν Βασίλειον ὡς πρὸ 

μικροῦ τὸν καίσαρα σφαττόμενον ἴδωσι, καὶ πρὸ τούτου αὐτὸν Θεόκτιστον, εἴτε βουλῇ τῆς 

συγκλήτου βουλῆς εἴτε γνώμῃ τῶν φιλούντων Βασίλειον – κοινὸς γὰρ καὶ κατ’ αὐτῶν  

ὁ θάνατος ἐπηπείλητο – σφάττεται ὑπὸ τῶν προκοίτων τοῦ βασιλέως ἀνδρῶν, κατὰ τὰ 

ἀνάκτορα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, μηνὶ Σεπτεμβρίῳ, εἰκάδι τετάρτῃ, ἰνδ. αʹ, 

ἔτους ἑξακισχιλιοστοῦ τριακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ ἕκτου, ὥρᾳ τῆς νυκτὸς τρίτῃ, 

βεβασιλευκὼς ἔτη μετὰ μὲν τῆς Θεοδώρας τῆς τούτου μητρὸς τέσσαρα καὶ δέκα, καὶ μόναρχος 

δέκα καὶ ἕν, καὶ πρὸς τοῖς τρισὶ μησὶ χρόνον αʹ ὕστερον μετὰ Βασιλείου. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronographiae quae Theophanis…, s. 297, 299. 

 
It is said by many that there is a limit in all things, both shameless and natural, and 

experience is an accurate teacher in this. But Michael, who was then emperor, never had his 
fill, as they say, either of horse racing or of any other drinking of unmixed wine or shameless 
acts. Basil attempted to prevent him from doing this further, now employing exhortations, 
now presenting and, as it were, painting before his eyes the hatred of the citizens and curses 
of the priests and insurrections of the Senate; but it escaped Basil’s notice that in so doing 
he made himself an object of envy, and instead of a friend the adopted one was considered 
a hated enemy. For this reason, not long afterwards, Michael took another man, then serving 
as an oarsman of the imperial dromon – this one was called Basilikinos and was the brother 
of that Kapnogenes who was granted the dignity of prefect for the second time –, and vested 
him in purple and placed the diadem upon him; then putting on his feet the conspicuous 
shoes he led him off to the Senate, holding his hand, and before the council he said, ‘O ye 
men, would that I formerly had brought this man to this conspicuous office – 

Firstly, his form is Monarchy’s due  
Secondly, the crown is Nature’s accrue:  
All conspires to his worth! –  

rather than Basil, whom I regret to have made emperor.’  
This was the beginning of his undoing. When word of this got round it caused all to be 

astonished and left them in great perplexity, for after the manner of the mythical giants the 
earth was bringing up sown emperors every day. From that time on hatred toward Basil 
increased and became more intense after the nature of fire, having as its fuel and cause 
Basil’s desire not to be corrupted together with the others nor to be carried away in their 
licentious inclinations. For Michael often ran aground into such frenzy from wine drinking 
and drunkenness that at the moment and for the time it lasted he would issue frightful – and 
worse than frightful – commands. One man he ordered to be deprived of his ears, and 
another his nose, and another his head. And if, out of pity, certain men had not neglected 
these orders and left them for the morrow, expecting some kind of recollection and 
repentence of the man – which indeed there was – all who remained and stood by him would 
have perished. Basil, too, nearly perished, having been often the plaything of the other’s 
madness. But he abided and persisted in the expectation of the man’s later repentence. But, 
like a chariot wheel bent from its first age, it was impossible for Michael, no matter what 
happened, to regain his rectitude of origin. Thus did he stitch together a yet greater plot 
against Basil. This was that, on the hunt, one of the guards should in word lance the spear 
against the beast, but in fact against Basil. The man who had been commanded to do this 
and had thrown the spear made this clear and worthy of belief in his confession at the time 
of his death. As ordered, he lanced the spear, but he missed; and thus Basil, coming very 
close to death, was saved by God who had trampled down death. When these things were 
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heard and became known to everyone they caused the knife to be sharpened against 
Michael. For lest they should see Basil murdered as the cesar had been shortly before, and 
Theoktistos before him, either by deliberation of the assembly of the Senate or by intent of 
those who loved Basil – for a common death threatened them – Michael was murdered by 
the imperial chamberlains in the palace of the holy great martyr Mamas on the twenty-
fourth of the month of September, in the 1st indiction, in the year six-thousand-three-
hundred-seventy-six, at the third hour of the night. He had reigned for fourteen years with 
his mother Theodora, and for eleven alone, and afterwards one year and three months with 
Basil. 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa, V.27, tj. Konstantyn Porfirogeneta, Opowiadanie historyczne  

o życiu i czynach czcigodnego cesarza Bazylego (Vita Basilii) 
Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, s. 106, 108, w. 35-50. 

 

καὶ τούτων ἐπιλειπόντων ἤδη ἀνάγκη ἦν, ᾗπερ εἴρηται, καὶ ναοὺς περισυλᾶσθαι καὶ εὐαγεῖς 

οἴκους αἰχμαλωτίζεσθαι καὶ πάντας τοὺς πλέον τῶν ἄλλων κεκτημένους εἰς χρήματα 

ἀναιρεῖσθαι καὶ ἀποσφάττεσθαι. δι’ ἃ δὴ πάντα συμφρονήσαντες τῶν ἐν τέλει οἱ δοκιμώτατοι 

καὶ τὸ ἔμφρον τῆς συγκλήτου βουλῆς, διὰ τῶν προκοιτούντων τοῖς βασιλεῦσι στρατιωτῶν, ἐν 

τοῖς παλατίοις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος ἀναιροῦσιν αὐτόν, ἐκ τῆς ἄγαν οἰνοφλυγίας 

ἀνεπαισθήτως τὸν ὕπνον τῷ θανάτῳ συνάψαντα. ὥσπερ γὰρ τοὺς σκορπίους καὶ ἔχεις μόνον 

ἰδόντες καὶ πρὶν ἢ τρῶσαι ἀναιροῦσιν οἱ ἄνθρωποι διὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς κακίαν, οὕτω 

καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς ἰώδεις καὶ φονικοὺς πρὸ τοῦ τρῶσαι καὶ ἀνελεῖν σπουδάζουσιν ἀποκτεῖναι 

οἱ ἐκ τούτων προσδοκῶντες τὸν κίνδυνον. καὶ οὗτος μὲν οὕτω βιούς, αἰσχρῶς τε καὶ ὀλεθρίως 

ἑαυτῷ καὶ τοῖς πράγμασι, τοιοῦτον καὶ τὸ τέλος ἐδέξατο, τῶν προβεβιωμένων ἐπάξιον. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii…, s. 107, 109. 

 
And since by that time funds were running out, the need arose, as has been said, to despoil 
churches, seize pious foundations, and put to death and slaughter all those who possessed 
more property than the others. Wherefore the most worthy among the magistrates and the 
wise members of the senate banded together and caused Michael to be slain in the palace 
of the holy martyr Mamas by the guards posted in front of the imperial bedchamber and he 
passed imperceptibly from sleep to death in his drunken stupor. For just as people destroy 
scorpions and vipers on sight, before they strike, on account of the evil inherent in them, so 
do those who anticipate danger from virulent and murderous men hasten to slay them 
before they can strike to kill. And Michael, who had lived thus, shamefully and ruinously for 
himself and the affairs of state, met such an end, worthy of his previous life. 

 

 

 

Pseudo-Symeon, Kronika powszechna, Mich.et.Theod.46-48 
Συμεών Μαγίστρου…, s. 681, w. 15 – s. 686, w. 10. 

 

καὶ ἱππικοῦ γενομένου ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι ἵππευσεν ὁ βασιλεὺς βένετος, Κωνσταντῖνος δὲ  

ὁ ἐξ Ἀρμενίων ὁ πατὴρ Θωμᾶ πατρικίου καὶ Γενεσίου δρουγγαρίου τῆς βίγλας λευκός, 

πράσινος δὲ Ἀγαλλιανὸς καὶ ῥούσιος ὁ Κρασσός. νικᾷ δὲ ὁ βασιλεύς. καὶ τί συμβαίνει 
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ἐντεῦθεν; καὶ τοῦτο γὰρ τῆς αὐτοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ Μιχαὴλ κακίας ἐστίν, εἰς ὅσον τὴν τῶν 

Ῥωμαίων ἰσχὺν ἠλάττωσεν. ὁ φιλόσοφος Λέων ὁ Θεσσαλονίκης γενόμενος πρόεδρος, τῷ 

βασιλεῖ Θεοφίλῳ συμβουλεύσας, ὡς ὡρολόγια ἐποίησεν δύο ἐξ ἴσου κάμνοντα· καὶ τὸ μὲν ἓν 

ἐπὶ τῷ φρουρίῳ τῷ κατὰ Κιλικίαν τῇ Ταρσῷ πλησιάζον ἀπέθετο, τὸ δὲ ἕτερον ἐν τῷ παλατίῳ 

ἐφυλάττετο, ἅπερ εἶχον γεγραμμένα εἰς ἑκάστην ὥραν τὰ ἐν Συρίᾳ γενόμενα, οἷον τὴν πρώτην 

ὥραν εἰ ἐκδρομὴ τῶν Σαρακηνῶν γέγονε, τὴν βʹ εἰ πόλεμος, τὴν γʹ εἰ ἐμπρησμός, τὴν δʹ εἰ 

ἄλλο τι, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς ὁμοίως. ἐκ τῶν γεγραμμένων οὖν δώδεκα ὑποθέσεων εἴ τι κἂν 

συνέβη ἐν Συρίᾳ, ἐν τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ ἡ ὑπόθεσις γέγονεν, ἀνάπτων ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε φανός, ἐπεὶ καὶ 

οἱ φυλάσσοντες καὶ ἀτενῶς καὶ ἀκριβῶς βλέποντες τὰ τετυπωμένα ἐν αὐτοῖς ἦσαν, μετεδίδοτο 

εὐθὺς ὁ φανὸς ἀπὸ τοῦ φρουρίου τοῦ λεγομένου Λούλου τοῖς κατὰ τὸν Ἀργαίαν βουνὸν καὶ 

αὖθις τοῖς κατὰ τὴν Σάμον καὶ τοῖς κατὰ τὸ Αἴγιλον, εἶτα τοῖς κατὰ τὸν Μάμαντα πάλιν βουνόν, 

ἀφ’ οὗ ὁ Κύριζος, εἶτα ὁ Μώκιλος, ἀφ’ οὗ ὁ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου βουνὸς τοῖς ἐν τῷ παλατίῳ 

κατὰ τὸν ἡλιακὸν τοῦ Φάρου διαιταρίοις ἀφωρισμένοις ἐν βραχεῖ ἐποίει φανερόν. ἱππευομένῳ 

οὖν τῷ βασιλεῖ Μιχαήλ, ὡς εἴρηται, ὁ φανὸς ἐσήμανεν ἐκδρομὴν τῶν Σαρακηνῶν. αὐτὸς πρὸς 

τὸ μὴ τοὺς θεατὰς τοῦ ἱπποδρόμου χαλαρωτέρους τῇ αὔριον γενέσθαι, προσέταξεν μηκέτι 

τοιούτους φανοὺς ἐνεργεῖν. 

Ὡς οὖν εἴρηται, νικήσαντος τοῦ βασιλέως ἐπὶ δεῖπνον καθέσθη ἅμα Βασιλείῳ καὶ 

Εὐδοκίᾳ, Βασιλισκιανὸς ὁ πατρίκιος ἐπῄνει τὸν βασιλέα ὡς εὐφυῶς ἐλάσαντα εἰς τὸ ἅρμα. 

εὐθὺς οὖν κελεύει τοῦτον ὁ βασιλεὺς ἀναστῆναι, τὰ τζάγγια δὲ αὐτοῦ σῦραι καὶ ἑαυτῷ 

ὑποδῆσαι. τοῦ δὲ ἀνανεύοντος καὶ πρὸς Βασίλειον βλέποντος, ἐπεὶ ὁ βασιλεὺς μετὰ θυμοῦ 

προσέταξεν καὶ ὁ Βασίλειος ἐπένευσεν, ὑπέδησεν τὰ αὐτά. καὶ λέγει ὁ βασιλεὺς μεθ’ ὅρκου 

πρὸς Βασίλειον “κάλλιον αὐτῷ πρέπουσιν. καὶ γὰρ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν, ὡς σὲ βασιλέα ἐποίησα, 

καὶ ἄλλον ποιῆσαι.” καὶ ὠργίζετο κατὰ Βασιλείου θυμούμενος. δακρύουσα δὲ ἡ Εὐδοκία ἔφη 

τῷ βασιλεῖ “τὸ τῆς βασιλείας σου ἀξίωμα, δέσποτά μου, μέγα ἐστίν, ᾧ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς 

ἐτιμήθημεν· καὶ οὐ δίκαιόν ἐστι καταφρονεῖσθαι αὐτό.” καὶ τῷ Βασιλείῳ ἔφη “μὴ λυποῦ ἐπὶ 

τούτῳ· καὶ τὸν Βασιλισκιανὸν βασιλέα θέλω ποιεῖν.” καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν “ἆρα οὐ 

πρέπει αὐτὸν εἶναι βασιλέα; 

    πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος.  

    τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος. 

    ἅπαντα δ’ ἁρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν.  

καὶ ὅτι πόσον οὖν κάλλιον τοῦτόν με ποιῆσαι βασιλέα!” Βασίλειος δὲ ἐν θυμῷ καὶ λύπῃ μεγάλῃ 

γέγονεν. 

Ἐξελθόντος δὲ τοῦ βασιλέως εἰς κυνήγιον, μοναχός τις δέδωκεν αὐτῷ χαρτίον ἔχον τὴν κατ’ 

αὐτοῦ μελετωμένην ὑπὸ βασιλέως789 ἐπιβουλήν, ὥς τινι τῶν ὑπασπιστῶν προσέταξεν  

ὁ βασιλεὺς τὴν λόγχην κατὰ τοῦ Βασιλείου ῥῖψαι. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦ δείπνου, οὐ μόνον 

τοῦ νῦν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ἀφ’ οὗ τῷ οἴνῳ ἐμεθύσθη, πέρα δεινῶν ἐνεκελεύετο, ἀφαιρέσεις 

ὤτων καὶ ῥινῶν καὶ κεφαλῶν ποιούμενος· καὶ εἰ μή τινες οἴκτῳ κρατούμενοι τούτων 

παρημέλουν καὶ πρὸς τὴν αὔριον ἔπεμπον, ἀνάκλησίν τινα καὶ μεταμέλειαν ἐκδεχόμενοι, ὃπερ 

ἦν, ἀπώλετο ἂν σύμπας ὁ παραμένων τῷ Μιχαήλ. ἀλλὰ καὶ Βασίλειος οὐκ ὀλιγάκις παροινίας 

παίγνιον γεγονὼς ἐκαρτέρει καὶ ἔμενεν μετάμελόν τινα γενέσθαι κατὰ τὸν ἄνδρα. ὀψὲ γοῦν 

τοῖς πράγμασιν ὑποβλεπόμενος προλαμβάνειν ἐσπούδασεν μᾶλλον ἢ ὑπ’ αὐτοῦ ἀναιρεθῆναι. 

τῆς δὲ μητρὸς τοῦ Μιχαὴλ Θεοδώρας καλεσάσης τὸν βασιλέα εἰς τὰ Ἀνθεμίου, ὁ Βασίλειος 

συνεσκεύαζε τὸ κατὰ Μιχαήλ. εἶτα ἐπὶ δεῖπνον τοῦ βασιλέως καθεσθέντος, προσεκαλέσατο 

Εὐδοκίαν καὶ Βασίλειον τοῦ συνδειπνῆσαι αὐτῷ. τοῦ δὲ βασιλέως οἴνῳ πολλῷ χρησαμένου, 

ἀναστὰς Βασίλειος ὡς διά τινα χρείαν, ἀπελθὼν ἐν τῷ κοιτῶνι τοῦ βασιλέως διαστρέφει τὰ 

κλεῖθρα τῶν θυρῶν δυνατὸς ὤν, ὡς μὴ κλείεσθαι τὰς θύρας· καὶ ἀπελθὼν πάλιν συνεδείπνει 

τῷ βασιλεῖ. εἶτα ἀναστὰς ὁ βασιλεὺς Μιχαήλ, τῇ πολλῇ μέθῃ μὴ δυνάμενος περιπατεῖν, 

χειροκρατούμενος ὑπὸ τοῦ Βασιλείου ἀπῆλθεν ἐν τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ. οὗ τὴν χεῖρα φιλήσας 

 
789 Najpewniej powinno być tu: ὑπὸ Βασιλείου. Por. Kronika Logotety, 131.47, s. 256, w. 449. 
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ἐξῆλθε Βασίλειος. ἔνδοθεν δὲ τοῦ κοιτῶνος ἦν Βασιλισκιανὸς τῇ κελεύσει τοῦ βασιλέως 

ὑπνώσας ἐν τῇ κλίνῃ Ῥεντακίου τοῦ παρακοιμωμένου πρὸς παραφυλακὴν αὐτοῦ. ὁ δὲ 

κοιτωνίτης Ἰγνάτιος ἀπελθὼν κλεῖσαι αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ κοιτῶνος εὗρεν αὐτὴν 

διεστραμμένην, καὶ ἀπογνοὺς ἐκαθέσθη ἐπὶ τῆς κλίνης τίλλων τὰς τρίχας αὐτοῦ. τοῦ δὲ 

βασιλέως ἐξ οἴνου ὕπνον θανάτῳ παραπλήσιον κοιμωμένου, ἀθρόον ἐλθὼν Βασίλειος μετὰ καὶ 

ἑταίρων τὰς θύρας ἀνέῳξε. καὶ ἔμφοβος ἐξῆλθεν Ἰγνάτιος ἀνθιστάμενος τῷ Βασιλείῳ μὴ 

εἰσελθεῖν. ἐν τούτῳ ἔξυπνος γίνεται ὁ βασιλεύς, καὶ παρευθὺ Ἰωάννης ὁ Χάλδος κόπτει τὰς 

χεῖρας αὐτοῦ. ὁ δὲ ἀπελάτης Ἰακωβίτζης τὸν Βασιλισκιανὸν ξίφει τρώσας ἔρριψεν ἀνωκάτω. 

τῶν δὲ λοιπῶν ἱσταμένων ἔξω πρὸς παραφυλακήν, ἐπεὶ ἀμφότεροι ἡνώθησαν, Ἀσυλαίων ἔφη 

πρὸς Βασίλειον “εἰ καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐκόψαμεν, ὅμως ζῶντα αὐτὸν εἰάσαμεν. καὶ ἐὰν ζῇ, 

τί ἀπολογησόμεθα;” καὶ ὑποστρέψας πήσσει τὸ ξίφος κατὰ τῆς καρδίας τοῦ βασιλέως καὶ 

διαχέει τὰ ἔγκατα αὐτοῦ. κλύδωνος δὲ ὄντος ἐν τῇ θαλάσσῃ συναθροισθέντες ἦλθον μέχρι τοῦ 

περάματος, καὶ ἀνελθόντες διὰ τοῦ τείχους ἦλθον ἕως τοῦ παλατίου, πλὰξ δὲ ἦν φράσσουσα 

τὸ τεῖχος· καὶ κρατήσας Βασίλειος δύο τῶν μετ’ αὐτοῦ καὶ λακτίσας κατέαξε τὴν πλάκα, καὶ 

εἰσῆλθεν μέχρι τῆς πύλης τοῦ παλατίου. Εὐλόγιος δὲ ὁ Πέρσης συνὼν τῷ Βασιλείῳ ἐλάλησε 

τῇ αὐτοῦ γλώττῃ Ἀρδαβάσδῳ ἑταιρειάρχῃ, ὡς ὁ Μιχαὴλ ξίφει ἐτελεύτησεν, καὶ ἄνοιξον τὸν 

Βασίλειον. ὁ δὲ Ἀρδάβασδος δραμὼν πρὸς τὸν παπίαν, καὶ ἄρας ἀπ’ αὐτοῦ τὰς κλεῖς βιαίως, 

ἤνοιξεν. καὶ γενόμενος ἔνδον Βασίλειος ᾖρε τὰς κλεῖς τοῦ παλατίου ἐπὶ χεῖρας. ταῦτα δὲ γέγονε 

κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἐν τῷ ͵ϛτξβʹ ἔτει, καὶ νυκτὸς τρίτης ὥρας, ἐπινεμήσεως αʹ, καθ’ ἣν 

ἐπιφώσκουσαν εἶχεν ἡμέραν Θέκλας τῆς πρωτομάρτυρος. καὶ τῇ ἕωθεν Γρηγόριον τὸν 

Φιλήμονος ἐποίησε παπίαν· καὶ παρευθὺ ἀποστέλλει ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, καὶ εἰσάγει 

Εὐδοκίαν τοῦ Ἴγγηρος μετὰ δόξης πολλῆς ἐν τῷ παλατίῳ. ἀπέστειλε δὲ καὶ Ἰωάννην 

πραιπόσιτον τοῦ ἀπαγάγαι τὴν Δεκαπολίτισσαν πρὸς τοὺς ἰδίους γονεῖς, καὶ Παῦλον ἐπὶ τοῦ 

κοιτῶνος τοῦ ἐνταφιάσαι τὸν Μιχαήλ· ὃς ἀπελθὼν εὗρεν αὐτὸν ἐντετυλισμένον ἐν τῷ 

σαγίσματι τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ ἵππου, οὗ ἤλαυνε, καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ 

θρηνούσας καὶ ἐλεεινολογουμένας αὐτόν. καὶ εἰσαγαγὼν εἰς πλοιάριον διεπέρασεν ἐν τῇ μονῇ 

τῆς Χρυσοπόλεως, καὶ ἔθαψεν αὐτόν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
I gdy w [dzielnicy] świętego Mamasa odbywały się zawody jeździeckie, cesarz startował  
w barwach niebieskich, Konstantyn z Armenii – ojciec patrycjusza Tomasza i Geneziosa, 
drungariosa straży – w barwach białych, w zielonych zaś Agallianos, a w czerwonych Krasas. 
Zwyciężył zaś cesarz. I cóż się [złego] stało z tego powodu? [Niestety] również i to790 było 
jedną z wad cesarza Michała, która tak bardzo osłabiła siłę Rzymian. / Gdy Leon Filozof791 
został proedrosem792 Tessalonik, doradził cesarzowi Teofilowi, aby zbudował dwa jednakowo 
pracujące zegary (horológia); oraz aby jeden umieszczono na strażnicy w Cylicji w pobliżu 
Tarsu, a drugi strzeżony był w pałacu; do każdej godziny miały [mieć] przypisane [aktualne 
wydarzenia], jakie miały miejsce w Syrii, jak na przykład: godzina pierwsza [oznaczała], że 
doszło do najazdu Saracenów; druga – że [miała miejsce] bitwa; trzecia – że [wybuchł] pożar; 
czwarta – że [zdarzyło się] coś innego i podobnie w przypadku pozostałych [godzin]. Jeśli 

 
790 Tj. zbyt wielkie umiłowanie wyścigów konnych. 
791 Również o przydomku Matematyk (ὁ Μαθηματικός). Uczony z Tesalii, arcybiskup Tesalonik w latach 840-

843, a następnie rektor konstantynopolitańskiej uczelni zorganizowanej w Magnaura, gdzie nauczał m.in. filozofii, 

matematyki i geometrii. Zob. Jurewicz 2007, s. 148; Kazhdan 1991d, s. 1217; PmbZ, # 4440/corr. 
792 W tym przypadku tytuł ten należy rozumieć jako urząd metropolity tego miasta. Zob. Papadakis 1991b, s. 1727-

1728. 
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więc w Syrii doszłoby do którejś z dwunastu opisanych [na zegarze] sytuacji, to w czasie793, 
gdy dana sytuacja miała miejsce zapalano jeden z tamtejszych sygnałów świetlnych;  
i, podczas gdy strażnicy uważnie i dokładnie wypatrywali, co zostało w nich oznaczone, sygnał 
był natychmiast przekazywany od strażnicy zwanej Loulon794 tym na wzgórzu Argaios795,  
a następnie tym na Samos796 i tym na Aigilon797, kolejno znów tym na wzgórzu Mamasa798, 
stamtąd Kyrizos799, potem Mokilos800, skąd wzgórze świętego Auksentiusza801 dawało [już] 
szybko znać wyznaczonym sługom (diaitárioi)802 na tarasie Latarni (Fáros)803 na [terenie 
Wielkiego] Pałacu. \ Jak więc zostało już powiedzane, podczas gdy cesarz Michał brał 
[właśnie] udział w wyścigach konnych, sygnał świetlny obwieścił mu najazd Saracenów. On 
zaś, aby nazajutrz widownia hipodromu nie przerzedziła się [z tego powodu], zarządził, aby 
od tej pory nie używano już tego rodzaju sygnałów świetlnych804. 

 
793 Tłum. „ἐν τῇ ὥρᾳ”. Można by to również roumieć jako „w godzinie”. Tak czy inaczej, ciężko sobie wyobrazić, 

że żołnierze broniący Loulon musieliby czekać wiele godzin na możliwość nadania odpowiedniego sygnału. 

Prawdopodobnie więc odpowiedni sygnał nadawany był natychmiast w czasie wystąpienia niebezpieczeństwa, a 

zadaniem kolejnej/kolejnych stacji systemu było, prócz przekazania, również odkodowanie znaku. Pattenden 

proponował, że być może istniały tylko cztery możliwe wiadomości, rozłożone w ramach dwunastu godzin (tj. 1, 

5, 9 – najazd; 2, 6, 10 – bitwa/wojna; 3, 7, 11 – pożar; 4, 8, 12 – inne wydarzenie), co i tak oznaczałoby, że obrońcy 

Loulon musieliby czekać cztery godziny na nadanie konkretnego sygnału. Należy jednak pamiętać, że wszelkie 

informacje, jakie posiadamy o tym systemie pochodzą z czasów, gdy najprawdopodobniej już dawno nie był on 

wykorzystywany, stąd też szczegóły jego funkcjonowania mogą być do pewnego stopnia (re)konstrukcją 

późniejszych autorów. Zob. szczegółową analizę tego systemu w: Pattenden 1983, s. 258-299, zwł. s. 294; Aschoff 

1980, s. 1-28; Foss 1991, s. 273–274. 
794 Arab. Lu'lu'a ( لولوة). Istotna strażnica kontrolująca od północy Bramy Cylicyjskiej (ob. Gülek Boğazı), 

zlokalizowana prawdopodobnie pomiędzy obecnymi wioskami Çanakçi i Gedelli, czy też w okolicy ob. 

Hasangazi. Zob. Hild, Restle 1981, s. 223-224; Pattenden 1983, s. 262-267. 
795 Ob. Keçikalesı na wygasłym wulkanie Hasan Dağı lub też Erciyes Dağı nad Cezareą (Kayseri). Zob. Hild, 

Restle 1981, s. 135-137, 149; Pattenden 1983, s. 267-268. 
796 Również Ἰσάμος. Lokalizowane na zachód/północny-zachód od jeziora Τάττα (ob. Tuz Gölü), bądź też  

w okolicy ob. Karanlı Kale. Zob. Ramsay 1890, s. 352-353; Belke 1984, s. 180. 
797 Również Αἰγιαλός. Lokalizowane wśród wzgórz na południe od rzeki Τέμβρις (ob. Kocasu-Porsuk Çayı),  

w okolicy Δορύλαιον (przy ob. Eskişehir), w obecnym regionie Sivrihisar Dağları. Zob. Ramsay 1890, s. 353; 

Belke 1984, s. 117-118. 
798 Konstantyn Porfirogeneta podaje w tym miejscu górę Olimp (Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 132, 

w. 623). Prawdopodobnie nie chodzi tu jednak o główny szczyt Bitynii (ob. Uludağ, wcześniej Keşiş dağı), ale  

o jedno ze wzgórz na jego południowo-wschodnich stokach, na południe od Προῦσα (ob. Bursa). Zob.  

Ramsay 1890, s. 187; Belke 2020, s. 752; 860-865. 
799 Najprawdopodobniej jeden ze szczytów pomiędzy jeziorem Ασκάνια/Νίκαια (İznik Gölü) a zatoką Κίος  

(ob. Gemlik Körfezi). Ramsay proponował tu Katırlı Dağı/Kurban Dağı. Zob. Ramsay 1890, s. 187; Belke 2020, 

s. 704. Zob. też o centrach kultu, jakie mogły znajdować się w tej okolicy w: Janin 1975, s. 153, przyp. 7; s. 155. 
800 Również Μούκιλος. Konstantyn Porfirogeneta określa lokalizację tego miejsca powyżej Πύλαι (ob. Yalova): 

Μούκιλος ἐπάνω τών Πυλών (Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 132, w. 625). Wzgórze to znajdowało 

się najpewniej na południowym brzegu zatoki miasta Νικομήδεια (İzmit Körfezi). Ramsay uznawał, iż musi 

chodzić o Samanlı Dağı/Samanlı Dağları. Zob. Ramsay 1890, s. 187; Belke 2020, s. 787. 
801 Również Σκῶπα/Σκοπός. Ob. Kayışdağı, 12 km na południowy wschód od Chalkedonu (ob. Kadıköy). Zob.  

o centrach kultu, jakie się tam znajdowały w: Janin 1975, s. 43-50, 62 (mapka). Zob. też Ceran 2002a, s. 62; Belke 

2020, s. 438-441. 
802 Zob. Bury 1911, s. 127-128; Oikonomides 1972, s. 130, przyp. 89. 
803 Mowa tu o tarasie latarni zlokalizowanej w ramach murów miejskich, w południowej części Wielkiego Pałacu, 

na wschód od Bukoleonu i tzw. domu Justyniana. Zob. więcej o tym miejscu w: Guilland 1969, s. 311-325 oraz 

mapę Rectification des Ruines et des Edifices hypothètiques du Grand Palais des empereurs byzantins vers le Xe 

siècle par S. Miranda 1968, dołączoną do Vol. II (Berlin 1969). 
804 Pattenden łącząc niemal wszystkie przekazy na ten temat i doszukując się w nich odbicia realnych wydarzeń, 

wnioskował, że najpewniej ów najazd Saracenów miał miejsce w okresie od maja do lipca. Cesarz miał zaś 

zobaczyć sygnał w dzień przygotowawczy przed głównymi zawodami na hipodromie, co widać szczególnie  

w relacji Kontynuacji Teofanesa. Zob. Pattenden 1983, s. 286-289, 292-293. Por. Konstantyn Porfirogeneta, DC, 

s. 303-369, 617. 
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Jak więc zostało już powiedziane, gdy cesarz zwyciężył [i] zasiadł na uczcie razem  
z Bazylim i Eudokią, patrycjusz Bazyliskianos wychwalał cesarza za to jak zręcznie powoził  
w rydwanie. Cesarz więc natychmiast nakazał mu wstać, ściągnąć swoje [cesarskie] tzangia  
i założyć je [na własne stopy]. Gdy [Bazyliskianos z niedowierzaniem] potrząsnął głową  
i spojrzał na Bazylego, cesarz [ponownie] rozkazał z gniewem [aby to zrobił]; i [gdy] Bazyli 
skinął potakująco, [Bazyliskianos w końcu] je założył. Wtedy cesarz powiedział uroczyście do 
Bazylego: „Jemu bardziej pasują. Czy nie mam bowiem władzy, aby uczynić cesarzem kogoś 
innego, tak jak uczyniłem nim ciebie?” I zapłonął wielkim gniewem w stosunku do Bazylego. 
Eudokia rzekła zaś do cesarza zapłakana: „Mój panie, wielka jest godność twej cesarskiej 
władzy, którą [nawet jeśli] i my zostaliśmy niesłusznie obdarzeni – nie godzi się jej 
lekceważyć.” [Cesarz zaś] rzekł Bazylemu: „Nie rozpaczaj nad tym – i tak zamierzam 
Bazyliskianosa uczynić cesarzem”. Po czym powiedział do [wszystkich] obecnych: „Czyż nie 
wypada, aby [to] on805 był cesarzem?” 

Po pierwsze bowiem, [jego] postać [jest] godna władzy. 
Po drugie zaś, jest [on wręcz] stworzony do [noszenia] korony. 
Przeto wszystkie [jego cechy] odpowiednie są dla [cesarskiej] godności. 

I dlatego więc o ileż lepiej będzie dla mnie uczynić cesarzem [właśnie] jego!” Bazyli zaś 
popadł w wielki gniew i żal. 

Gdy cesarz wyruszał na polowanie pewien mnich dał mu karteczkę zawierającą 
informację o planowanym przez Bazylego zamachu na niego; cesarz nakazał więc pewnemu 
z tarczowników (hypaspistaí) [podczas polowania] rzucić w Bazylego włócznią. / W czasie 
bowiem uczty – nie tylko jednej, lecz także i innych – na której upity był winem, wydawał 
przeokrutne rozkazy, doprowadzając do odcinania [ludziom] uszu i nosów a [nawet] głów.  
I gdyby pewni ludzie kierowani litością nie zaniedbywali i nie odkładali tych [rozkazów] na 
następny dzień, oczekując jakiegoś odwołania czy skruchy [cesarza] – jak [nieraz] bywało – 
wszyscy będący przy Michale zupełnie by przepadli. Jednak Bazyli nierzadko stając się 
zabawką [jego] pijaństwa, [wszystko to] cierpliwie znosił i czekał, aż u [tego] człowieka 
dojdzie do jakiejś skruchy. W każdym razie, przyglądając się tym czynom spode łba, po długim 
czasie dołożył starań, by raczej go ubiec, niż [samemu] przez niego zginąć. \ W czasie więc 
gdy Teodora, matka Michała, wezwała go do ta Anthemiou, Bazyli knuł przeciwko Michałowi. 
Gdy wkrótce potem cesarz zasiadł na uczcie, wezwał Eudokię i Bazylego, aby dołączyli do 
niego. Podczas gdy cesarz, raczył się wielką ilością wina, Bazyli podniósł się jakoby za jakąś 
potrzebą i udał się do komnaty cesarza; uszkodził zasuwę drzwi – był w stanie [to zrobić] – 
aby nie można było ich zamknąć, po czym powrócił dalej ucztować z cesarzem. Po jakimś 
czasie cesarz Michał powstał, [jednak] nie mogąc [samodzielnie] iść z powodu mocnego 
odurzenia, udał się do swojej komnaty podtrzymywany przez Bazylego; tam złożywszy 
pocałunek na jego dłoni, Bazyli oddalił się. Wewnątrz komnaty był zaś Bazyliskianos, który  
z rozkazu cesarza miał spać [tej nocy] w łóżku Rentakiosa, parakoimomenosa, aby go strzec. 
Gdy koitonites Ignacy wyszedł zamknąć drzwi do jego komnaty i odkrył, że zostały one 
uszkodzone, załamany opadł na łóżko, wyrywając sobie włosy. Gdy cesarz z powodu 
[spożytego] wina zasnął snem podobnym do śmierci, niespodziewanie pojawił się Bazyli wraz 
z towarzyszami i otworzył drzwi. Przerażony Ignacy wyszedł przeciwstawiając się Bazylemu, 
aby [ten] nie wszedł [do środka]. Wtedy cesarz się ocknął, a Jan z Chaldii natychmiast odciął 
mu ręce. Jakobitzes, apelates806, raniąc zaś Bazyliskianosa mieczem, posłał go na ziemię. 
Pozostali stali na zewnątrz na czatach; po jakimś czasie, gdy wszyscy zostali zebrani Asyleon 
mówił do Bazylego: „Co z tego, że odcięliśmy mu ręce, skoro pozostawiliśmy go przy życiu.  

 
805 Tj. Bazyliskianos. 
806 W przeciwieństwie do Symeona Magistra i Logotety, Pseudo-Symeon wymienia tutaj jedynie Jakobitzesa, 

pomijając przy tym Persesa, któremu właśnie należy przypisywać przydomek ἀπελάτης (odpowiednik łac. 

abactor; dosł. ten, który się oddala/odjeżdża; złodziej bydła/koniokrad). Por. Kronika Logotety, 132.2 (s. 261,  

w. 18-19). 
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A jeśli przeżyje, to jak się z tego wytłumaczymy?” Powróciwszy więc [do komnaty Michała], 
wbił miecz w serce cesarza i rozciął jego wnętrzności. Z powodu wzburzenia, jakie panowało 
na morzu, zebrani [spiskowcy] udali się aż do Perama, po czym wszedłszy górą przez mur 
dotarli aż do [terenów Wielkiego] Pałacu. Mur zaś umocniony był płytą, Bazyli wziął więc 
dwóch spośród tych, którzy z nim [byli] i wyłamał ją kopnięciami; i [w ten sposób] wdarł się 
aż do [samej] bramy [Wielkiego] Pałacu. Wtedy Eulogios Pers, towarzyszący Bazylemu, 
zaszczebiotał we własnym języku do hetaireiarchy Artavazda: „Michał zginął od miecza – 
otwórz pałac.” Artavazd pobiegł zaś do papiasa i zabrawszy mu klucze siłą otworzył [pałac].  
I gdy tylko Bazyli znalazł się wewnątrz zabrał klucze do pałacu do rąk [własnych]. Wydarzenia 
te miały miejsce we wtorek807, 6362 roku, [około] trzeciej godziny nocy, indykcji 1, gdy 
[właśnie] zajaśniał dzień Tekli, pierwszej męczennicy808. Nazajutrz zaś [Bazyli] uczynił 
papiasem Grzegorza, [syna] Filemona. Natychmiast posłał również do [dzielnicy] świętego 
Mamasa po Eudokię, [córkę] Ingera i z wielkim splendorem wprowadził ją do pałacu. Wysłał 
również prepozyta Jana, aby odprowadził [Eudokię] Dekapolitissę do jej rodziców oraz Pawła, 
epi tou koitōnos, aby pochował Michała. Ten [zaś] udawszy się [do dzielnicy świętego 
Mamasa] znalazł go zawiniętego w derkę jego prawego konia, którym powoził, a także 
zawodzące i opłakujące go jego matkę i siostrę. Następnie, wsadził go na łódkę, przeprawił 
się [na drugą stronę] do klasztoru Chryzopola i pochował go. 

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), III.100 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως…, s. 250, w. 1-3. 

 

Τὰ δὲ λεγόμενα τοῦ Τοξαρᾶ, οἶκος ἦν Τοξαρᾶ μαγκλαβίτου τοῦ ἀνελόντος Μιχαὴλ τὸν 

βασιλέα εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Accounts of Medieval…, s. 187. 

 
What is called Tou Toxara was the house of the manglabites Toxaras who killed the 

emperor Michael (III, 842-867) at Saint Mamas[809]. 

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), III.159 (zob. a3) 

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), Ordo et tituli paragraphorum, 

quem sequitur recensio C, ejusque additamenta, II.76 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως…, s. 295, w. 7-14. 

 

Περὶ τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Τὸν δὲ ἅγιον Δημήτριον τὸν ἄνωθεν τοῦ τείχους ὄντα ἔκτισε 

Βάρδας ὁ Καῖσαρ, ὁ θεῖος τοῦ ἀναιρεθέντος Μιχαὴλ παρὰ Βασιλείου εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα, 

καὶ αὐτοῦ τοῦ Καίσαρος κατακοπέντος ἔξωθεν, ὅτε μετὰ τοῦ Μιχαὴλ συνεξῆλθεν εἰς τὴν 

 
807 Dosł.: trzeciego dnia (por. łac. feria tertia). 
808 Tj. noc z 23/24 września 867 r. 
809 Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988, s. 318. 
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ἀνατολήν, μεληδὸν ἐνώπιον Μιχαὴλ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. Ἀδελφὸς γὰρ ἐτύγχανεν ὁ Βάρδας τῆς 

Αὐγούστας Θεοδώρας, τῆς μητρὸς τοῦ Μιχαήλ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za A. Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos, Bonn 1988, s. 384. 

 
Die Demetrioskirche, die oberhalb der Mauer liegt, erbaute der Kaisar Bardas, der 

Onkel Michaels, der von Basileios beim heiligen Mamas ermordet wurde. Auch der Kaisar 
selbst wurde außerhalb der Stadt erschlagen, als er mit Michael in den Osten auszog, 
zerstückelt vor den Augen seines Neffen. Bardas war ein Bruder der Augusta Theodora, der 
Mutter Michaels[810]. 

 

 

 

Żywot św. Ireny, przeoryszy klasztoru Chryzobalanton [BHG 952]811, 12 
The Life of Saint Irene Abbess of Chrysobalanton: A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes and 

Indices, red. J.O. Rosenqvist, [Acta Universitatis Uppsaliensis. Studia Byzantina Uppsaliensia 1], Uppsala 1986, 

s. 48, w. 22 – s. 52, w. 5. 

 

[…] Κυρίλλου γάρ ποτε πρὸς αὐτὴν τοῦ εὐνούχου παραγενομένου, ὃς οἰκειότατός τε ἦν καὶ 

εὐνούστατος τῇ ταύτης ἀδελφῇ θεράπων – γυναῖκα δὲ ταύτην ὑστάτην ὁ λόγος ἀνωτέρω τοῦ 

καίσαρος ἐδήλωσε Βάρδα –, κατ’ ἰδίαν τοῦτον ἀπολαβοῦσα μηνύει δι’ αὐτοῦ τῇ ἀδελφῇ ταῦτα 

εἰποῦσα· ‘Πρόσεχε καὶ φρόντισον τὰ περὶ σεαυτῆς· ὁ γὰρ καῖσαρ,’ φησίν, ‘ὁ σὸς μὲν ἀνήρ, 

ἐμὸς δὲ γαμβρός, συγχωρήσει θεοῦ καὶ κρίμασιν οἷς οἶδεν ἐκεῖνος ἀνεφίκτοις ἐπιβουλὴν 

ὑποστήσεται ὅσον οὔπω καὶ τεθνήξεται παρὰ τοῦ ἐπιβουλευσαμένου. Μετ’ ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸς 

ὁ ἀνεψιὸς βασιλεὺς Μιχαὴλ ὡσαύτως πείσεται διὰ τὰς ἀνοσίους αὐτοῦ καὶ ἀθεμίτους πράξεις· 

διαπαίζων γὰρ τὰ θεῖα διαπαιχθήσεται. Ἀλλὰ σκεπτέον σοι μήτε θήσειν ἔκφορα ταῦτα μηδενί, 

μήτε τῷ μέλλοντι κατασχεῖν τὰ τῆς βασιλείας σκῆπτρα τῶν σῶν τινα συγγενῶν ἀντιβῆναι μὴ 

διακωλῦσαι· εἰ γὰρ καὶ φόνων αἴτιος ὁ ἀνήρ, ἀλλὰ θεοσεβέσι καὶ βασιλικοῖς κατακεκόσμηται 

προτερήμασι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ θεὸς εὐδοκεῖ ἐπ’ αὐτῷ καὶ οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ.’ Ἀλλ’ 

ἐκείνη τὰς προρρήσεις τῆς ἀδελφῆς πιστὰς εἰδυῖα καὶ ἀναμφιλέκτους, τῷ φίλτρῳ νικηθεῖσα τοῦ 

ἀνδρὸς ἀνακαλύπτει τούτῳ πάντα τὰ μηνυθέντα. Ὁ δὲ σοβαρός τε ὢν καὶ ἀπονοίας ἀνάμεστος, 

ὡς ἀσύνετος οὐ συνῆκε πρὸς θεὸν καταφυγεῖν καὶ τῆς ἄνωθεν τυχὼν ἀντιλήψεως παραδραμεῖν 

τὸν προκείμενον κίνδυνον, καθώς πού φησιν Ἱερεμίας ὅτι ‘Ἐὰν ἐπιστρέψῃ ἀπὸ τῶν κακῶν 

αὐτοῦ, μετανοήσω κἀγὼ ἀπὸ τῶν κακῶν ὧν ἐλογισάμην ποιῆσαι αὐτῷ’, ἀλλ’ ἐνέκειτο μόνον 

τὸ ὄνομα ζητῶν τοῦ τὴν βασιλείαν διαδεξομένου μαθεῖν. Οὐκ εἶχε δὲ τὸν ἀπαγγέλλοντα· τίς 

γὰρ ἱκανὸς ἃ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται διασκεδάσαι; Ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ διαφόρους πρὸς 

τὴν ὁσίαν ἀπεσταλκὼς περὶ τούτου πευσόμενος εἰς μάτην ἐφαίνετο κοπιῶν, ἕως μετὰ βραχὺ 

κατὰ τὴν αὐτῆς ἐξέβη πάντα πρόρρησιν· ὁ μὲν γὰρ καῖσαρ ἀνῃρέθη παρὰ τῷ στρατοπέδῳ, 

βασιλεὺς δὲ ὁ Μιχαὴλ καὶ αὐτὸς εἰσελθὼν ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ ἁγίου Μάμαντος μετὰ τὴν 

ἱπποδρομίαν –ἡνίοχος γὰρ ἦν –, κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου κατὰ κόρον, οὗ συνεχῶς ἀπήλαυε, 

κρεουργηθεὶς ἀπέρρηξε τὴν ζωήν, Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας τὴν βασιλείαν μετ’ αὐτὸν 

κατασχόντος· ᾧ τὰ σκῆπτρα ἐπὶ τετάρτην ἢ καὶ πέμπτην ἐξετάθη γενεάν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅσον 

εἰς ἀπόδειξιν οὗπερ ἠξίωτο προφητικοῦ χαρίσματος. 

 

 
810 Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988, s. 385-386. 
811 Zob. Kazhdan, Talbot 1991, s. 1010. O klasztorze lokalizowanym na pn. od Kościoła Świętych Apostołów,  

w okolicy cysterny Aspara, jak i powiązanych centrach kultu zob.: Patria, III.76; Janin 1964, s. 330-331, 397; 

Janin 1969, s. 540-541, 66, 154, 350, 387. 
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Tłumaczenie 
za The Life of Saint Irene…, s. 49, 51, 53. 

 
[…] Once when the eunuch Cyril had come to her, being an intimate and loyal servant of her 
sister—the above narrative has shown her eventually to have become the wife of the Caesar 
Bardas—, she took him aside and informed through him her sister, saying, 'Beware and take 
care of yourself. By God's permission and inscrutable decisions, such as He is wont to take, 
the Caesar, your husband and my brother-in-law, will shortly fall foul of a plot and be killed 
by the plotter. Before long also his nephew, the Emperor Michael himself, will suffer the 
same fate because of his impious and unlawful deeds: jeering at the divine he will be jeered 
at. But you must beware of making this known to anyone and of failing to prevent anyone 
among your kin from intervening against the man who shall seize the sceptre of the Empire. 
Even if the man will be guilty of murder, he is adorned with pious and imperial superiority, 
and therefore God is pleased with him and the enemy shall not outwit him.' But she, knowing 
that her sister's predictions were trustworthy and indisputable, and overcome by love for 
her husband, revealed to him all that she had been told. He however, being proud and full 
of madness, did not understand, foolish as he was, to seek refuge with God and with help 
from on high to avoid the danger that lay before him, as in the saying of Jeremiah, 'If he turn 
from his evil, I will repent of the evil that thought to do unto him.' No, he only persisted in 
seeking to learn the name of the man who was to assume the imperial power. But he had 
none to tell him, for who can disannul what the holy God has purposed? As again and again 
he sent messengers to the holy woman to ask about this, he appeared to labour in vain, until 
before long all turned out in accordance with her prediction. The Caesar was killed in front 
of the army, and the Emperor Michael himself, having entered the Palace of St. Mamas after 
a horse-race (he used to act as a charioteer), drunk to surfeit with wine which he constantly 
consumed, was butchered, his life cut short. Basil of Macedonia seized the imperial power 
after him, and his government was extended to the fourth, nay, fifth generation. Let this 
suffice as proof of the prophetic gift bestowed on her. 

 

 

 

Jan Skylitzes, Kronika, Mich3.23-24 
Ioannis Scylitzae…s. 113, w. 19 – s. 114, w. 55. 

 

Καὶ ὁ μὲν Βάρδας οὕτως ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο, καὶ οὕτως ἡ κατὰ Κρητῶν ἐκστρατεία 

ἐλέλυτο, τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ Βυζάντιον ὑποστρέψαντος. τοῦτο τὸ ἔργον εἰς βασιλείας ὕψος 

ἀνήγαγε τὸν Βασίλειον. φυσικῆς γὰρ ἀπορῶν γονῆς ὁ Μιχαὴλ καὶ τὰ κοινὰ διεξάγειν οὐχ οἷός 

τε ὢν εἰσποιεῖταί τε αὐτὸν εἰς υἱὸν τῇ τῶν μαγίστρων ἀξίᾳ τιμήσας, καὶ διάδημα μετὰ μικρὸν 

αὐτῷ περιτίθησι κατὰ τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν γενόμενος. ἐγκρατὴς δ’ οὗτος τῆς ἀρχῆς γεγονὼς 

ἀπεπειρᾶτο τὸν βασιλέα ὡς πορρωτάτω ἀπαγαγεῖν τῶν μισητῶν ἔργων καὶ ἐπιρρήτων. ἔλαθε 

δὲ διὰ τοῦτο ἑαυτῷ καθοπλίζων τὸν φθόνον. μὴ φέρων γὰρ τοὺς ἐλέγχους ὁ Μιχαὴλ καὶ τὸν 

Βασίλειον ἐκποδὼν ποιῆσαι διανοούμενος ὡς τῶν αὐτοῦ θελημάτων ἐμποδιστήν, Βασιλικῖνόν 

τινα τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐρέτην ὑπάρχοντα εἰς μέσον ἀγαγὼν τὴν πορφύραν τε ἐνδύει καὶ 

τὸ διάδημα περιτίθησι, καὶ πρὸς τὴν σύγκλητον ἐξάγει τῆς χειρὸς ἔχων αὐτόν, καὶ ἐξαγαγὼν 

τοιούτων τινῶν ῥημάτων ἀπήρξατο. ‘πάλαι μὲν ἔδει τουτονὶ τὸν ἄνδρα, ὦ φίλοι, εἰς τὸν 

περίβλεπτον κόσμον τῆς βασιλείας ἀναγαγεῖν, ἢ τὸν Βασίλειον. ἐφ’ ᾧ καὶ μεταμεμέλημαι. 

πρόσεστι γὰρ αὐτῷ  

πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος,  

τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος. 
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ἅπαντα δ’ ἁρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν. 

Αὕτη ἡ πρᾶξις καὶ ὁ λόγος οὗτος ἀρχὴ γέγονε καὶ αἰτία τῆς αὐτοῦ καταλύσεως. 

ἐπισυνέβη δέ τι καὶ ἄλλο· ἀκρατοποτῶν γὰρ ὁ Μιχαὴλ καὶ μεθυσκόμενος κατὰ τὸν τῆς μέθης 

καιρὸν πολλὰ καὶ ἄτοπα προσέταττε πράττεσθαι, τοῦ μὲν ἀφαιρεῖσθαι τὰ ὦτα, ἄλλου τὴν ῥῖνα, 

καὶ τὴν κεφαλὴν ἑτέρου. ἐκώλυε δὲ ταῦτα γίνεσθαι ὁ Βασίλειος, οὐ τοσοῦτον περὶ τῶν ἄλλων, 

ὅσον περὶ ἑαυτοῦ δεδοικώς. ὡς οὖν ἔγνω ὁ Μιχαὴλ ἐμπόδιον αὐτὸν ἔχων, μεγάλην κατ’ αὐτοῦ 

συρράπτει ἐπιβουλήν. ἡ δὲ ἦν· ὑποτίθησί τινι λόγχην ἐπαφεῖναι λόγῳ μὲν κατὰ τοῦ θηρίου, 

ἔργῳ δὲ κατὰ τοῦ Βασιλείου. καὶ τοῦτο δῆλον γέγονε τοῦ κελευσθέντος ἐν τῷ μέλλειν 

ἀποθνῄσκειν ἐξαγορεύσαντος. ἀφῆκε μὲν οὖν οὗτος τὴν λόγχην, διήμαρτε δέ, καὶ σέσῳστο  

ὁ Βασίλειος. καὶ σωθεὶς δρᾶσαί τι μᾶλλον ἐσπούδασεν ἢ παθεῖν. καὶ σφάττεται ὁ Μιχαὴλ κατὰ 

τὰ ἀνάκτορα τοῦ ἁγίου Μάμαντος, ἐν ἔτει τῷ ͵ϛτοϛʹ, ὥρᾳ τρίτῃ τῆς νυκτός, ἄρξας μετὰ τῆς 

μητρὸς μὲν ἔτη δεκατέσσερα, δέκα δὲ καὶ ἓν μοναρχήσας. ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐκμελῶς καὶ 

ἀναγώγως βιώσας οὐ παντάπασιν ἠμοίρησε τῶν ἐπαινετῶν. δισκοποτήριον γὰρ προσήνεγκε τῇ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πολυκάνδηλον τὰ πρῴην λίαν ὑπερελάσαντα. 

{Ioannis Scylitzae…, s. 114: οὗτος ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ ἐβασίλευσε σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ 

Θεοδώρᾳ καὶ μόνος χρόνους κδʹ, μῆνας ιαʹ. ἐκράτησε γὰρ κατά τὴν καʹ τοῦ Ὀκτωμβρίου 

μηνός, ἐσφάγη δὲ κατὰ τὴν κδʹ τοῦ Σεπτεμβρίου. ἐτέθη δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ παρὰ τὸν ἐκεῖ 

βασιλέα Λέοντα ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν 

λάρνακι πρασίνῳ, ὃς ἦν Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου. γυνὴ αὐτοῦ Εὐδοκία.} 
 

 

 

Tłumaczenie 
za John Skylitzes, A Synopsis…, s. 113-115. 

 
Thus Bardas quitted this life and thus the Cretan expedition was abandoned, the 

emperor returning to Byzantium. This was the occasion for Basil to achieve the height of 
imperial power. Devoid of offspring and incapable of running the affairs of state, Michael 
adopted Basil as his son and honoured him with the dignity of magister. A little later he set 
a diadem on his brow in the Great Church. Once [Basil] was firmly in command he 
endeavoured to draw the emperor as far away as possible from the heinous deeds for which 
he was infamous, unaware that by doing so he was arousing resentment against himself. 
Michael could not tolerate the reprimands and took it into his head to get rid of Basil, who 
was preventing him from getting his own way. He brought in one Basilikinos, an oarsman of 
the imperial barge, dressed him in purple and set a diadem on his brow. He then led him out 
before the senate, holding him by the hand. As he was leading him out, he uttered words 
something like this: ‘O friends, I should already have promoted this man rather than Basil to 
the illustrious rank of emperor. I regret what I did; the rank is to be given to this man for 

 

First, he has the appearance of a ruler  

Secondly he is a fitting candidate for the crown  
And everything about him qualifies him for that distinction. 
 

It was this deed and speech which were the origin and cause of his undoing, but he 
added something else to them. Michael would become intoxicated from drinking unwatered 
wine, then, when he was drunk, command some very irregular things to be done: one man 
to have his ears cut off, another his nose and the head of a third. Basil prevented these things 
from happening, not only for the benefit of others, but also because he feared for his own 
person. Once Michael realised that Basil was opposing him he devised a monstrous plot 
against him; it was this. He got somebody to throw a lance as though he were aiming at  
a wild beast, but in truth at Basil. This came to light because the man who was told to do it 
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made a clean breast of it when he was at the point of death. He flung his javelin but it went 
wide of the mark and Basil was saved. Once he was saved, he determined to take action 
rather than to be the victim of it; Michael was slain in the palace of St Mamas in am 6376, at 
the third hour of the night. He had reigned fourteen years with his mother then eleven years 
alone. And although he had lived in such an unbridled and irregular manner, he was not 
completely devoid of praiseworthy deeds. He donated a chalice and paten to the Great 
Church and also a new chandelier far superior to the old one. 

{The emperor Michael reigned, first with his mother then alone, for twenty-four years 
and eleven months. He acceded on 21 October and was killed on 24 September. His body 
was laid beside the emperor Leo who is there at the church of the Holy Apostles in the 
heroon of Constantine the Great, in a green marble sarcophagus which was of Justinian the 
Great [-’s time ?] His wife was Eudokia.} 

 

 

 

Jan Skylitzes, Kronika, Bas1.15 
Ioannis Scylitzae…s. 131, w. 8-17. 

 

Ταῖς δὲ κατ’ αὐτοῦ συνεχέσιν ἐπιβουλαῖς καὶ μελέταις ἐκδειματωθεὶς ὁ Βασίλειος 

δρᾶσαί τι μᾶλλον πρὸ τοῦ παθεῖν ἠγωνίσατο. οὐκοῦν καὶ παρασκευασάμενος μετά τινων 

οἰκείων τε καὶ συγγενῶν καὶ τῶν προκοιτούντων ἐν τοῖς βασιλείοις στρατιωτῶν ἀναιρεῖ τὸν 

βασιλέα ἐν τοῖς παλατίοις τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος. καὶ Μιχαὴλ μὲν οὕτω βιοὺς 

ἀνειμένως καὶ μαλθακῶς τοιοῦτον καὶ τὸ τέλος ἐδέξατο, ἀναγορεύεται δὲ μόναρχος εὐθὺς  

ὁ Βασίλειος παρά τε τῶν συνωμοτῶν πρῶτον, εἶτα καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τῶν 

βασιλικῶν ταγμάτων καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος καὶ τῆς πληθύος τῆς ἀστικῆς. […] 

 

 

 

Tłumaczenie 
za John Skylitzes, A Synopsis…, s. 130. 

 
Alarmed by the incessant plotting and scheming against him, Basil endeavoured to take 

the initiative before he fell victim himself. He provided himself with some associates, 
relations and soldiers who were guards of the imperial bedchamber and then slew Michael 
in the palace of St Mamas, the Great Martyr. Thus Michael came to the end of a life of 
undisciplined extravagance. Basil was immediately proclaimed sole ruler: first by the 
conspirators, then by the Senate, the imperial regiments, the entire army and the people of 
the City. […] 

 

 

 

Jerzy Kedrenos, (Zwięzła) kronika powszechna 
Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού…, t. 2, s. 181, w. 2 – s. 182, w. 18. (= Jan Skylitzes, Mich3.23-24) 

 

καὶ ὁ μὲν Βάρδας οὕτως ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο, καὶ οὕτω ἡ κατὰ Κρητῶν ἐκστρατεία ἐλέλυτο, 

τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ Βυζάντιον ὑποστρέψαντος. 

 Τοῦτο τὸ ἔργον εἰς βασίλειον ὕψος ἀνήγαγε τὸν Βασίλειον. φυσικῆς γὰρ ἀπορῶν γονῆς 

ὁ Μιχαήλ, καὶ τὰ κοινὰ διεξάγειν οὐχ οἷός τε ὤν, εἰσποιεῖταί τε αὐτὸν εἰς υἱὸν τῇ τῶν μαγίστρων 

ἀξίᾳ τιμήσας, καὶ διάδημα μετὰ μικρὸν αὐτῷ περιτίθησι κατὰ τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν 

γενόμενος. ἐγκρατὴς δ’ οὗτος τῆς ἀρχῆς γεγονὼς ἀπεπειρᾶτο τὸν βασιλέα ὡς πορρωτάτω 

ἀπάγειν τῶν μισητῶν ἔργων καὶ ἐπιρρήτων. ἔλαθε δὲ διὰ τοῦτο ἑαυτῷ καθοπλίζων τὸν φθόνον. 
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μὴ φέρων γὰρ τοὺς ἐλέγχους ὁ Μιχαήλ, καὶ τὸν Βασίλειον ἐκποδὼν ποιῆσαι διανοούμενος ὡς 

τῶν αὐτοῦ θελημάτων ἐμποδιστήν, Βασιλικῖνόν τινα τοῦ βασιλικοῦ δρόμωνος ἐρέτην 

ὑπάρχοντα εἰς μέσον ἀγαγὼν τὴν πορφύραν τε ἐνδύει καὶ τὸ διάδημα περιτίθησι καὶ πρὸς τὴν 

σύγκλητον ἐξάγει τῆς χειρὸς ἔχων αὐτόν, καὶ ἐξαγαγὼν τοιούτων τινῶν ῥημάτων ἀπήρξατο 

“πάλαι μὲν ἔδει τουτονὶ τὸν ἄνδρα, ὦ φίλοι, εἰς τὸν περίβλεπτον κόσμον τῆς βασιλείας 

ἀναγαγεῖν ἢ τὸν Βασίλειον· πρόσεστι γὰρ αὐτῷ 

πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος, 

τὸ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος· 

ἅπαντα δ’ ἁρμόζουσι πρὸς τὴν ἀξίαν.” 

αὕτη ἡ πρᾶξις καὶ ὁ λόγος οὗτος ἀρχὴ γέγονε τῆς αὐτοῦ καταλύσεως. ἐπισυνέβη δέ τι καὶ ἄλλο. 

ἀκρατοποτῶν γὰρ ὁ Μιχαὴλ καὶ μεθυσκόμενος κατὰ τὸν τῆς μέθης καιρὸν πολλὰ καὶ ἄτοπα 

προσέταττε πράττεσθαι, τοῦ μὲν ἀφαιρεῖσθαι τὰ ὦτα, ἄλλου τὴν ῥῖνα, καὶ τὴν κεφαλὴν ἑτέρου· 

ἐκώλυε δὲ ταῦτα γίνεσθαι ὁ Βασίλειος, οὐ τοσοῦτον περὶ τῶν ἄλλων ὅσον περὶ ἑαυτοῦ 

δεδοικώς. ὡς οὖν ἔγνω ὁ Μιχαὴλ ἐμπόδιον αὐτὸν ἔχων, μεγάλην κατ’ αὐτοῦ συρράπτει 

ἐπιβουλήν. ἡ δὲ ἦν· ὑποτίθησί τινι λόγχην ἐπαφεῖναι λόγῳ μὲν κατὰ τοῦ θηρίου, ἔργῳ δὲ κατὰ 

τοῦ Βασιλείου. καὶ τοῦτο δῆλον γέγονε τοῦ κελευσθέντος ἐν τῷ μέλλειν ἀποθνήσκειν 

ἐξαγορεύσαντος. ἀφῆκε μὲν οὖν οὗτος τὴν λόγχην, διήμαρτε δέ, καὶ σέσωστο ὁ Βασίλειος. καὶ 

σωθεὶς δρᾶσαί τι μᾶλλον ἐσπούδασεν ἢ παθεῖν· καὶ σφάττεται ὁ Μιχαὴλ κατὰ τὰ ἀνάκτορα τοῦ 

ἁγίου Μάμαντος, ἐν ἔτει τῷ ͵ϛτοϛʹ, ὥρᾳ γʹ τῆς νυκτός, ἄρξας μετὰ τῆς μητρὸς μὲν ἔτη ιδʹ, ιαʹ 

δὲ μοναρχήσας. ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐκμελῶς καὶ ἀναγώγως βιώσας οὐ παντάπασιν ἠμοίρησε τῶν 

ἐπαινετῶν· δισκοποτήριον γὰρ προσήνεγκε τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πολυκάνδηλα τὰ πρῴην 

λίαν ὑπερελάσαντα. 

 

 

 

Jerzy Kedrenos, (Zwięzła) kronika powszechna 
Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού…, t. 2, s. 202, w. 5-15. (= Jan Skylitzes, Bas1.15) 

 

ταῖς δὲ κατ’ αὐτοῦ συνεχέσιν ἐπιβουλαῖς καὶ μελέταις ἐκδειματωθεὶς ὁ Βασίλειος δρᾶσαί τι 

μᾶλλον πρὸ τοῦ παθεῖν ἠγωνίσατο· οὐκοῦν καὶ παρασκευασάμενος μετά τινων οἰκείων τε καὶ 

συγγενῶν καὶ τῶν παρακοίτων ἐν τοῖς βασιλείοις στρατιωτῶν ἀναιρεῖ τὸν βασιλέα ἐν τοῖς 

παλατίοις τοῦ ἁγίου μεγάλου μάρτυρος Μάμαντος. 

Καὶ Μιχαὴλ μὲν οὕτω βιοὺς ἀνειμένως καὶ μαλθακῶς τοιοῦτον καὶ τὸ τέλος ἐδέξατο, 

ἀναγορεύεται δὲ μόναρχος εὐθὺς ὁ Βασίλειος παρά τε τῶν συνωμοτῶν πρῶτον, εἶτα καὶ τῆς 

συγκλήτου βουλῆς καὶ τῶν βασιλικῶν ταγμάτων καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος καὶ τῆς πληθύος 

τῆς ἀστικῆς. 

 

 

 

Jan Zonaras, Skrót historii, XVI.7.18-26 
Ioannis Zonarae…, s. 415, w. 6 – s. 417, w. 15. 

 

Ἱππηλασίαις δὲ καὶ συμποσίοις ἀεὶ σχολάζων ὁ Μιχαὴλ καὶ συνεχῶς μεθυσκόμενος καὶ 

τῶν φρενῶν ἐξιστάμενος, ἃς οὐδὲ νήφων ἔρρωτο, εἰς φόνον ἑαυτοῦ τὸν Βασίλειον ἐξηρέθισεν. 

ἐκ γὰρ ἵππων ἀγῶνος ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι τελεσθέντος, ἐν ᾧ αὐτὸς ἡνιόχησε καὶ οἱ μεγιστᾶνες 

αὐτοῦ καὶ νενίκηκεν, ἐπὶ δεῖπνον ἀνακλιθέντος συνανεκλίνετο καὶ ὁ Βασίλειος καὶ ἡ Εὐδοκία. 

Βασιλικῖνος δέ τις τῆς βασιλείου τριήρους πρῴην ἐρέτης ὤν, διὰ δὲ σώματος ὡραιότητα 

προσληφθεὶς παρὰ τοῦ κρατοῦντος καὶ τούτῳ οἰκειωθείς, παρεστὼς τότε δειπνοῦντι τῷ βασιλεῖ 

ἐξεθείαζεν αὐτόν, ὡς εὐφυῶς ἄγαν καὶ ἐντέχνως ἡνιοχήσαντα. ὁ δέ (ἤδη γὰρ ἠκρατίσατο καὶ 

τὸν νοῦν ἐκτεθόλωτο) ἡσθεὶς τοῖς ἐπαίνοις ἐδίδου αὐτῷ τὰ φοινικόχροα πέδιλα καὶ 

προσέταττεν ὑποδήσασθαι καὶ βασιλέα ἀνεῖπε. τοῦ δὲ εὐλαβουμένου καὶ πρὸς τὸν Βασίλειον 
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ἐνορῶντος, ὁ βασιλεὺς ἐχαλέπαινεν. ὁ δὲ Βασίλειος ἐνένευσεν αὐτῷ πεισθῆναι καὶ 

ὑποδήσασθαι· καὶ ὃς λαβὼν ὑπεδήσατο. ὁ δὲ βασιλεὺς τῷ Βασιλείῳ ἔφη χολούμενος “τούτῳ 

μᾶλλον ἢ σοὶ τὰ τῆς βασιλείας παράσημα ἐπεοίκασιν. ἢ οὐκ ἔξεστί μοι, ὡς σὲ βασιλέα 

πεποίηκα, ποιῆσαι καὶ ἕτερον;” ἐντεῦθεν δεδοικὼς ὁ Βασίλειος καὶ περὶ τῇ βασιλείᾳ καὶ τῇ ζωῇ 

δρᾶσαι πρὸ τοῦ παθεῖν ἐμελέτησεν, ἑτέροις τε τὸ μελέτημα κοινωσάμενος, ἐπεὶ αὖθις ἐν δείπνῳ 

ἀκρατοποσίαις χρησάμενος ὁ Μιχαὴλ ἤδη κεκάρωτο καὶ ἑαυτοῦ κοιτῶνι ἐν τοῖς κατὰ τὸν ἅγιον 

Μάμαντα βασιλείοις χειραγωγούμενος ἀνεκέκλιτο καὶ ὕπνῳ βαθυτάτῳ κατείληπτο, πρῶτον 

μὲν ἐξιὼν ὁ Βασίλειος τὰ κλεῖθρα τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος κατέαξεν, ἵνα μὴ κλεῖσαι τὰς θύρας 

οἱ περὶ τὸν κοιτῶνα στρεφόμενοι δύναιντο, εἶτα καὶ τοὺς συνωμότας παραλαβὼν ἄπεισι. τῶν 

δὲ προκοιτούντων ὀλίγων ὄντων καὶ κωλύειν ἐπιχειρούντων, θόρυβος ἤρθη, καὶ διυπνίσθη  

ὁ βασιλεύς. εἰσελθόντος δέ τινος τῶν σὺν τῷ Βασιλείῳ καὶ τὸ ξίφος ἠρκότος κατὰ τοῦ Μιχαήλ,  

ἐκεῖνος τὰς χεῖρας ἦρε, καὶ ἄμφω ταύτας πλήξας ἀπέκοψε καὶ ὑπέστρεψε πρὸς τοὺς ἄλλους.  

ὁ δὲ μὴ φυγεῖν οἷός τε ὢν ἀκροσφαλῶς ἐκ τοῦ οἴνου βαίνων καὶ τῇ μέθῃ συμποδιζόμενος, 

σφαλῶς ἐκ τοῦ οἴνου βαίνων καὶ τῇ μέθῃ συμποδιζόμενος, ἔκειτο δεινῶς ἀπολοφυρόμενος, καί 

τις ἕτερος τῶν περὶ τὸν Βασίλειον ἔτι ζῶντα τοῦτον ἰδὼν εἰσεπήδησε καὶ κατὰ τῶν στέρνων 

αὐτοῦ τὸ ξίφος ὠθήσας ἐπὶ τὴν γαστέρα τοῦτο προήνεγκεν, ὡς ἐκπεσεῖν αὐτῆς καὶ τὰ ἔγκατα.  

Τῷ μὲν οὖν Μιχαὴλ οὕτως ἐπιλέλοιπε τὸ βιώσιμον ἀξίως τῆς αὐτοῦ βιοτῆς. ὁ δὲ 

Βασίλειος αὐτίκα εἰς τὰ βασίλεια παρεγένετο καὶ τούτων γενόμενος ἐγκρατὴς ἔπεμψε τῶν τοῦ 

κοιτῶνός τινα κηδεῦσαι τὸν Μιχαήλ. ὃς ἀπελθὼν εὗρε τὸν δείλαιον ἵππου ἐγκεκορδυλημένον 

σαγίσματι καὶ ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἐν τῇ μονῇ τῆς Χρυσοπόλεως ἔθαψεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Michał nieustannie oddając się ucztom i wyścigom konnym, jak również będąc wiecznie 

pijanym i tracąc rozum tak, że nie był [już] ani trzeźwy, ani zdrowy, [w końcu] popchnął 
Bazylego812 do pozbawienia go życia. Po zakończeniu bowiem [pewnych] zawodów 
hipicznych w [dzielnicy] świętego Mamasa – w których [cesarz] powoził sam wraz ze swymi 
dostojnikami i zwyciężył – zaległ do posiłku wspólnie z Bazylim i Eudokią813. Bazylikinos – 
będący wcześniej wioślarzem na cesarskiej trierze – z powodu piękna swego ciała został 
dopuszczony pośród rządzących i cesarskich814 domowników, był więc i wtedy przy posiłku 
ubóstwiając cesarza i wychwalając nadmiernie jego zręczność i umiejętności powożenia 
[rydwanem]. Cesarz zaś815 (pił wtedy bowiem niezmieszane wino i miał zmącony umysł) 
uradowany tymi laudacjami wręczył mu purpurowe buty (foinikóchroa pédila), nakazał mu 
je założyć i ogłosił go cesarzem. Ten jednak mając się na baczności spoglądał na Bazylego, co 
rozgniewało cesarza. Bazyli skinął mu głową, aby usłuchał i założył [buty]. I gdy ten 
przyjmując przywdział [je], cesarz powiedział do Bazylego zagniewany: „Jemu bardziej niż 
tobie pasują insygnia cesarskie. Czyż nie wolno mi, tak jak ciebie ustanowiłem cesarzem, 
ustanowić też innego?” Z tego powodu Bazyli, zatrwożony o cesarstwo, jak i o [swoje własne] 
życie, wolał816 działać niż cierpieć; naradziwszy się z innymi co do tego zadania, na kolejnej 
uczcie z niezmieszanym winem, wykorzystał, że Michał był już odurzony i został 
zaprowadzony za rękę do swej sypialni w pałacu przy [dzielnicy] świętego Mamasa, gdzie 
zapadł w głęboki sen; Bazyli udając się [tam] wcześniej, złamał zasuwę do cesarskiej sypialni, 
aby [strażnicy] zmieniający się przy sypialni nie mogli zamknąć drzwi, następnie wrócił [tam] 
wziąwszy ze sobą spiskowców. Podniósł się krzyk nielicznych strażników, próbujących [ich] 

 
812 Tj. Bazylego I Macedończyka. 
813 Tj. z Eudokią Ingeriną, kochanką Michała III, a od 865/866 r. żoną Bazylego I. 
814 Org. „τούτῳ”, dosł. „jego“, tj. cesarza. 
815 Org. „ὁ δέ”, dosł. „ten, zaś”. 
816 Tłum. „ἐμελέτησεν”, dosł. „zatroszczył się/zadbał”. 
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powstrzymać i cesarz został obudzony. Jeden z tych, którzy [przybyli] z Bazylim wszedł do 
Michała z podniesionym mieczem i gdy tamten podniósł ręce [do góry], uderzywszy odciął 
mu je obie i powrócił do pozostałych. Cesarz zaś817 będąc chwiejny z powodu wypitego wina, 
jak i pokonany przez [swoje] pijaństwo nie był w stanie uciec [i tylko] leżał łkając straszliwie; 
i gdy pewien inny z tych od Bazylego zobaczył, że cesarz818 jeszcze żyje, pośpieszył [do niego] 
i przebił mieczem jego pierś posuwając się do brzucha, tak, że wyszły mu wnętrzności. 
 W ten więc sposób, za jego sprawą Michał odszedł z tego świata z taką godnością z jaką 
żył. Bazyli zaś natychmiast przybył do pałacu i przejąwszy nad nim kontrolę wysłał pewnego 
szambelana (koitōn), aby zajął się [ciałem] Michała. Ten przybywszy [na miejsce] znalazł 
nieszczęśnika, zawiniętego w końską derkę i zabrawszy go do klasztoru Chryzopola 
pogrzebał. 

 

 

 

Michał Glykas, Księga historii, IV 
Michaelis Glycae…, s. 545, w. 6 – s. 546, w. 6. 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα φυσικῆς γονῆς ὁ Μιχαὴλ ἀπορῶν, ὥς φησιν ὁ Σκυλίτζης, καὶ τὰ κοινὰ 

διεξάγειν οὐχ οἷός τε ὢν ἅτε τοῦ Βάρδα ἐξ ἀνθρώπων γενομένου, εἰσποιεῖται τὸν Βασίλειον εἰς 

υἱόν, καὶ τῇ τῶν μαγίστρων ἀξίᾳ τιμήσας διάδημα μετὰ μικρὸν αὐτῷ παρατίθησιν. εἶθ’ οὗτος 

ὁ Μιχαὴλ παρὰ Βασιλείου ἐλεγχόμενος ἐφ’ οἷς ἔπραττε, ποιῆσαι τοῦτον ἐκ μέσου ἐφρόντιζε. 

τιʹ γοῦν ποιεῖ; Βασιλίσκον τινὰ (φιλοτιμήσασθαι γὰρ ἤθελεν αὐτόν, ὅτι προφθάσας ὕμνησε τὸ 

κράτος αὐτοῦ διὰ τὸ καλῶς δῆθεν ἡνιοστροφῆσαι) εἰς μέσον ἀγαγὼν τὴν πορφύραν αὐτὸν 

ἐνδύει καὶ τὸ διάδημα, πρὸς τὴν γερουσίαν εἰπών „πάλαι μὲν οὖν ἔδει τουτονὶ τὸν ἄνδρα,  

ὦ φίλοι, εἰς τὸν περίβλεπτον κόσμον τῆς βασιλείας ἀναγαγεῖν, ἢ τὸν Βασίλειον ἐφ’ ᾧ καὶ 

μεταμεμέλημαι.“ ἀλλ’ ἐντεῦθεν ἡ τοῦ Μιχαὴλ κατάλυσις λαμβάνει ἀρχήν, εἰ καὶ μᾶλλον 

ἀκρατοποτῶν οὐ διέλιπε τοῖς ὑπ’ αὐτὸν πολλὰ κακὰ προξενῶν, ἄλλου μὲν ὦτα κελεύων 

ἀφαιρεῖσθαι, ἑτέρου δὲ ῥῖνα καὶ κεφαλὴν ἄλλου. ἀλλ’ ἐν τούτοις ἐμποδίζοντα τὸν Βασίλειον 

εἶχεν. ἐφ’ ᾧ δόλον μελετᾷ κατ’ αὐτοῦ· ἐνέσκηψε γάρ τινι βέλος ἀφιέναι τῷ δοκεῖν μὲν κατα 

θηρίου τῇ δὲ ἀληθείᾳ κατὰ Βασιλείου. καὶ ὃς πάντα ἐννοήσας ἔδρασε μᾶλλον ἐπὶ Μιχαὴλ ὅπερ 

αὐτὸς ἔμελλε ἀπ’ αὐτοῦ παθεῖν· ἐφ’ ᾧ καὶ φονεύει αὐτὸν κατὰ τὸν ἅγιον Μάμαντα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Po tych zaś [wydarzeniach]819 – jak stwierdza Skylitzes820 – Michał nie posiadając 

naturalnego potomstwa, jak i nie będąc w stanie kierować państwem821 – jako że Bardasa 
zabrano spośród żywych – adoptował na syna Bazylego i uczciwszy godnością magistra 
(mágistros)822, po niedługim czasie823 nałożył mu [cesarski] diadem. Potem [jednak] Michał 
pogardzany przez Bazylego za [rzeczy], które robił, zaczął rozmyślać nad jego usunięciem. 
Cóż więc zrobił? Przyprowadziwszy pewnego Bazyliskosa (pragnął bowiem okazać mu 
hojność, jako że wyprzedziwszy [innych, jako pierwszy] opiewał [on] zwycięstwo cesarza824 

 
817 Org. „ὁ δέ”, dosł. „ten, zaś”. 
818 Org. „τοῦτον”, dosł. „gdy zobaczył jego/zobaczywszy go”. 
819 Tj. po zamordowaniu cezara Bardasa (21 IV 866 r.). 
820 Mich3.23-24, (red. J. Thurn), s. 113, w. 19 – s. 114, w. 55. 
821 Tłum. τὰ κοινὰ, dosł. „sprawami publicznymi”. 
822 Zob. Kazhdan 1991e, s. 1267. 
823 Tj. 26 V 866 r. 
824 Org. „αὐτοῦ”, dosł. „jego”. 
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[osiągnięte] jakoby przez świetne powożenie [rydwanem]) odział go w purpurę i [cesarski] 
diadem, po czym rzekł do Senatu (gerousía): „Przyjaciele, już dawno zaiste trzeba mi było 
wynieść tego męża do przesławnej godności (períbleptos kósmos) cesarskiej, [bardziej] 
niż Bazylego – czego również [już teraz] żałuję.” Z tego zaiste [wydarzenia] bierze początek 
[ostateczny] upadek Michała, [który] ilekroć był pod mocnym wpływem niezmieszanego 
wina nie przepuścił [nikomu] spośród swoich podwładnych, wyrządzając wiele zła – jednemu 
bowiem nakazał odjąć uszy, kolejnemu zaś nos, a jeszcze innemu głowę. W tych jednak 
[okrucieństwach] jako przeszkodę miał Bazylego; stąd też przygotował na niego zasadzkę. 
Zlecił bowiem pewnemu [człowiekowi], aby [w trakcie polowania] rzucił pocisk jak 
wydawałoby się w stronę zwierzęcia, a tak naprawdę w stronę Bazylego. Ten825 [zaś] 
rozważywszy wszystko, podjął poważniejsze działania przeciw Michałowi, skoro sam miał 
ucierpieć z jego strony. W związku z czym [ostatecznie] zamordował go przy [dzielnicy] 
świętego Mamasa. 

 

 

 

Tzw. Necrologium imperatorum (et catalogus eorum sepulchrorum)826 
Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), ed. R. Cessi, [Fonti per la 

storia d'Italia 73], Rome 1933, s. 110, w. 27 – s. 111, w. 4. 

 

Mense septembris, .XXIIII. die, interfectus est Michael imperator apud **** 

iacentibus{827} sibi militibus, in procensu Sancti martyris Mamantis, et sepultus est in 

monasterio Philippici, quod est in Chrisopoli. translatum est corpus eius et positum est 

imperialiter in templo Sanctorum Apostolorum, in pila proconissa. mulier ipsius Efdokya cum 

matre sua. regnavit ann. .XXVI. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, tłum. A. Moffatt, M. Tall, t. 2, Canberra 2017,  

s. 815. 

 

In the month of September, on the twenty-fourth day, the emperor Michael (III) was 
killed by the soldiers attending him, in the procession of the Church of the Martyr St Mamas, 

 
825 Tj. Bazyli. 
826 Łacińska wersja greckiego tekstu, który funkcjonował w manuskrypcie Lipsiensis Rep. i. 17 (na podstawie 

którego Reiske opracował swoje wydanie) jako rozdział 42, II księgi De ceremoniis. Tytuł tego rozdziału zachował 

się w indeksie tegoż manuskryptu (Konstantyn Porfirogeneta, DC, s. 513, w. 16-19: μβʹ. Ὑπόμνημα ἐν συντόμῳ 

τῶν βασιλευσάντων βασιλέων ἐν τῇδε τῇ μεγάλῃ καὶ εὐτυχεστάτῃ Κωνσταντινουπόλει ἀπὸ τοῦ μεγάλου καὶ 

εὐσεβεστάτου καὶ ἁγίου Κωνσταντίνου). Sama treść tego rozdziału w wersji greckiej zachowała się częściowo  

w palimpseście zawierającym tekst De ceremoniis, znalezionym w bibliotece patriarchatu ekumenicznego  

w Stambule [cod. Chalcensis S. Trinitatis (125) 133]. 

Tekst tego rozdziału (podobnie z resztą jak rozdział 43, który został dopisany nawet do Starożytności 

Konstantynopola) był odłączany od reszty De ceremoniis, wielokrotnie przepisywany i modyfikowany,  

a w czasach Cesarstwa Łacińskiego został przetłumaczony na łacinę i ostatecznie dołączony do Chronicon 

Altinate. W tej XIII-wiecznej formie tekst znany jest nam dzisiaj i funkcjonuje od czasów Griersona jako – 

Necrologium imperatorum. Tekst zawiera informacje nie tylko na temat długości panowania poszczególnych 

cesarzy (od Konstantyna I do łacińskiego cesarza Baldwina II de Courtenay), ale również okoliczności ich 

śmierci/depozycji oraz miejsce pochówku. Jak podreśla Mango i Ševčenko, jest to jedyny znany nam tekst 

bizantyński tego typu. Zob. Grierson 1962, s. 10-20, 61-63. 
827 Jak wskazywał Grierson najpewniej wystąpił tutaj błąd w wydaniu, podobno bowiem pomiędzy wyrazami 

„apud” i „iacentibus” w rękopisie nie ma lakuny. Ponadto, jak sugerowała R.J.H. Jenkins, samo wyrażenie 

powinno przyjąć formę „ab adiacentibus”, co zgadzało by się z przekazami z innych źródeł (por. np. Konstantyn 

Porfirogeneta, Vita Basilii, V.27). Zob. więcej o tym passusie w Grierson 1962, s. 57. 
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and he was buried in the Monastery of Philippicus, which is in Chrysopolis. His body was 
transferred and placed in imperial fashion in the Church of the Holy Apostles, in  
a Proconnesian [marble] tomb. His wife Eudokia with her mother.... He was emperor for 26 
years. 

 

 

 

Teodor Skutariotes828, Przegląd historii 
Ανωνύμου, Σύνοψις χρονική, (w:) Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη (Bibliotheca graeca medii aevi), t. 7, red.  

Κ. Σάθας, ἐν Βενετιᾳ – ἐν Παρισίοις 1894, s. 143, w. 1-12. 

 

Καὶ τῷ κζʹ ἔτει τῆς βασιλείας Μιχαὴλ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Θεοφίλου 

ἀναιρεῖται καὶ αὐτὸς ὁ Μιχαὴλ παρὰ τοῦ Βασιλείου· θέατρον γὰρ ποιήσας ὁ Μιχαὴλ, καὶ αὐτὸς 

ἡνίοχος μεταμειφθεὶς καὶ ἐφ᾽ἅρματος δραμὼν ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι καὶ νικήσας, ὑπό τινος 

συγκλητικοῦ πατρικίου, Βασιλίσκος ὄνομα, ἐπαινεθεὶς ὡς ὑπὲρ τοὺς λοιποὺς εὐφυῶς ἱππεύσας, 

ὡς εἶχεν αὐτὸν ἀμειβόμενος, εὐθὺς βασιλέα ποιεῖ. Δείσας οὖν ὁ Βασίλειος τὸ τοῦ πράγματος 

ἄκαιρον, καὶ ὁρῶν αὐτὸν πάσης τῆς οἱασοῦν βασιλεῖ πρεπούσης συνέσεως ἄμοιρον, τῇ ἑσπέρᾳ 

ἐκείνῃ κτείνει, καὶ τὴν μητέρα μετὰ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὴν μονὴν τῶν Γαστρίων, ἢν ἡ Θεοδώρα 

ἔκτισεν, ἀποκείρει, καὶ βασιλεύει μόνος αὐτός. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
27-go roku panowania Michała829, [rządzącego] po śmierci swego ojca Teofila, obalony 

został sam Michał przez Bazylego830. Gdy Michał urządził bowiem widowisko w [dzielnicy] 
świętego Mamasa, [gdzie] zamieniwszy się w woźnicę ścigał się na rydwanie i wygrał, został 
pochwalony przez pewnego patrycjusza z senatu o imieniu Bazyliskos, że powozi zręczniej 
od pozostałych, w zamian za co [Michał] natychmiast uczynił go cesarzem. Bazyli 
przestraszywszy się tego nieodpowiedniego postępowania, jak i widząc, że najwyraźniej jest 
on831 pozbawiony wszelkiej wiedzy właściwej cesarzowi, zabił go [jeszcze tego samego] 
wieczoru. [Jego] matkę wraz z [jego] siostrami wysłał zaś do klasztoru Gastria, ufundowanego 
przez Teodorę832 i [odtąd w cesarstwie] rządził on sam. 

 

 

 

24. Rusowie nad Bosforem (ok. 907-946/957 r.) 

 

Powieść minionych lat (Повѣсть временьныхъ лѣтъ)833, 29.19-39.15 
The Povest’ vremennykh let: An Interlinear Collation and Paradosis, red. D. Ostrowski, wraz z D.J. Birnbaum  

i H.G. Lunt, t. 1, Cambridge 2003, s. 165-228 (tekst α). 

 

Въ лѣто 6411. Игореви възрастъшю, и хожаше по Ользѣ, и слушаше его,  

и приведоша ему жену отъ Пльскова, именьмь Ольгу. 

 
828 Jurewicz 2007, s. 246; Cichocka 2002e, s. 450. 
829 Tj. Michała III. 
830 Tj. Bazylego I. 
831 Tj. Michał. 
832 Por. Janin 1969: 67-68. 
833 Zob. Franklin 1991c, s. 1708-1709. Zob. też o samych traktatach rusko-bizantyńskich w: Kazhdan 1991t,  

s. 2111-2112; Сахаров 1980. 
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Въ лѣто 6412. 

Въ лѣто 6413. 

Въ лѣто 6414. 

Въ лѣто 6415. Иде Ольгъ на Грькы, Игоря оставивъ Кыевѣ; поя же мъножьство 

Варягъ и Словѣнъ и Чюдь и Кривичѣ и Мерю и Поляны и Сѣверъ и Деревляны  

и Радимичѣ и Хърваты и Дулѣбы и Тиверьцѣ, яже суть тълковины: си вьси зъвахуть ся 

Великая Скуѳь. И съ сими вьсѣми поиде Ольгъ на конихъ и въ кораблихъ, и бѣ числъмь 

корабль 2000. И прииде къ Цьсарюграду, и Грьци замъкоша Судъ, а градъ затвориша.  

И вылѣзе Ольгъ на брегъ, и повелѣ воемъ извлещи корабля на брегъ; и повоева около 

града, и мъного убииство сътвори Грькомъ; и полаты мъногы разбиша, и цьркъви 

пожьгоша; а ихъже имяху плѣньникы, овы посѣкаху, другыя же мучаху, иныя же 

растрѣляху, а другыя въ море въмѣтаху; и ина мънога зъла творяху Русь Грькомъ, 

еликоже ратьнии творять. И повелѣ Ольгъ воемъ своимъ колеса издѣлати и въставити 

корабля на колеса. И бывъшю покосьну вѣтру, въспяша пърѣ, и съ поля идоша къ граду. 

Видѣвъше же Грьци, и убояша ся, и рѣша высълавъше къ Ольгови: “Не погубляи града; 

имемъ ся по дань, якоже хощеши”. И устави Ольгъ воя. И вынесоша ему брашьно и вино; 

и не прия его; бѣ бо устроено съ отравою. И убояша ся Грьци, и рѣша: “Нѣсть сь Ольгъ, 

нъ святыи Дьмитрии, посъланъ на ны отъ Бога”. И заповѣда Ольгъ дань даяти на 2000 

корабль, по 12 гривьнѣ на человѣкъ, а въ корабли по 40 мужь. И яша ся Грьци по се,  

и почаша Грьци мира просити, да бы не воевалъ Грьчьскыя земля. Ольгъ же, мало 

отъступивъ отъ града, нача миръ творити съ цьсарема Грьчьскыма, съ Леонъмь  

и Александръмь, посъла къ нима въ градъ Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулава и Стемида, 

глаголя: “Имѣте ми ся по дань”. И рѣша Грьци: “Чего хощеши, дамы ти”. И заповѣда 

Ольгъ дати воемъ на 2000 корабль по 12 гривьнѣ на ключь, и потомь даяти уклады на 

Русьскыя грады: пьрвое на Кыевъ, таже на Чьрниговъ и на Переяславль и на Полотьскъ 

и на Ростовъ и на Любьчь и на прочая грады, по тѣмъ бо градомъ сѣдяху кънязи, подъ 

Ольгъмь суще. “Да приходять Русь съльбьное емлють, елико хотящи; а иже придутъ 

гостие, да емлють мѣсячину на 6 мѣсяць, и хлѣбъ и вино и мясо и рыбы и овощь. И да 

творять имъ мовь, елико хотять. И поидущи же Русь домови, да емлють у цьсаря вашего 

на путь брашьно и якоря и ужа и пърѣ, и елико надобѣ”. И яша ся Грьци. И рекоста цьсаря 

и боярьство вьсе: “Аще придуть Русь бес купля, да не възимають мѣсячьна. Да запретить 

кънязь словомъ своимъ и приходящимъ Руси сьде, да не творять пакости въ селѣхъ и въ 

странѣ нашеи; приходяще Русь да витають у святаго Мамы, и посълеть цьсарьство наше, 

да испишѹть имена ихъ, и тъгда възьмуть мѣсячьное свое, пьрвое отъ града Кыева,  

и пакы ис Чьрнигова и Переяславля и прочии гради. И да въходять въ градъ единѣми 

враты съ цьсаревъмь мужьмь, без оружия, мужь 50, и да творять куплю, яко же имъ 

надобѣ, не платяще мыта ни въ чемьже. Цьсарь же Леонъ съ Александръмь миръ 

сътвориста съ Ольгъмь, имъше ся по дань и ротѣ заходивъше межю собою, цѣловавъше 

крьстъ, а Ольга водивъше и мужа его на роту по Русьскому закону, кляша ся оружиемь 

своимь, и Перунъмь, богъмь своимь, и Волосъмь, скотиемь богъмь, и утвьрдиша миръ. 

И рече Ольгъ: “Ищиите пърѣ паволочиты Руси, а Словѣномъ кропиньныя”. И бысть тако.  

И повѣсиша щиты своя въ вратѣхъ показающе побѣду, и поиде отъ Цьсаряграда.  

И въспяша пърѣ паволочитыя, а Словѣни кропиньныя, и раздьра я вѣтръ. И рѣша 

Словѣни: “Имѣмъ ся своимъ тълстинамъ, не даны суть Словѣномъ пърѣ”. И приде Ольгъ 

къ Кыеву, неся злато и паволокы и овощи и вина и вьсяко узорочие. И прозъваша Ольга 

вѣщии: бяху бо людие погани и невѣгласи. 

Въ лѣто 6416. 

Въ лѣто 6417. 

Въ лѣто 6418. 

Въ лѣто 6419. Яви ся звѣзда велика на западѣ копиинъмь образъмь. 
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Въ лѣто 6420. Посъла Ольгъ мужи свои построитъ мира и положитъ рядъ межю 

Грькы и Русию, и посъла: “Равьно другаго съвещания, бывъшаго при тѣхъже цьсарихъ, 

Льва и Александра. Мы отъ рода Русьскаго, Карлы, Иньгелдъ, Фарлофъ, Верьмудъ, 

Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидуль, Фостъ, Стемидъ, 

иже посълани отъ Ольга, великаго кънязя Русьскаго, и отъ вьсѣхъ, иже суть подъ рукою 

его, свѣтлыхъ боляръ, къ вамъ, Львови и Александру и Костянтину, великымъ о Бозѣ 

самодьржьцемъ, цьсаремъ Грьчьскымъ, на удьржание и на извѣщение отъ мъногыхъ 

лѣтъ межю хрьстияны и Русию бывъшюю любъвь, похотѣниемь нашихъ кънязь и по 

повелѣнию отъ вьсѣхъ, иже суть подъ рукою его сущихъ Руси. Наша свѣтьлость, боле 

инѣхъ хотящи же о Бозѣ удьржати и извѣстити такую любъвь, бывъшюю межю 

хрьстияны и Русию, мъногашьды право судихомъ, но тъчию просто словесы,  

и писаниемь и клятвою твьрдою, кльнъше ся оружиемь своимь, такую любъвь извѣстити 

и утвьрдити по вѣрѣ и по закону нашему. Суть, яко понеже мы ся имали о Божьи вѣре  

и о любъви, главы таковыя. По пьрвому убо слову, да умиримъ ся съ вами, Грькы, да 

любимъ другъ друга отъ вьсея душа и изволения, и не въдадимъ, елико наше изволение, 

быти отъ сущихъ подъ рукою нашихъ свѣтьлыхъ никакомуже съблазну или винѣ, нъ 

потъщимъ ся, елико по силѣ, на съхранение прочихъ и вьсегда лѣтъ съ вами, Грькы, 

исповѣданиемъ и написаниемь съ клятъвою извѣщаемую любъвь непревратьну  

и непостыжьну. Тако же и вы, Грьци, да храните такуже любъвь къ къняземъ нашимъ 

свѣтьлымъ Русьскымъ и къ вьсѣмъ, иже суть подъ рукою свѣтьлаго кънязя нашего, 

несъблазньну и непреложьну вьсегда и въ вься лѣта. А о главахъ, аже ся ключить 

проказа, урядимъ сице: да елико явѣ будеть показании явлеными, да имѣють вѣрьное  

о тацѣхъ явление, а емуже начьнуть не яти вѣры, да кльнеть ся часть та, иже ищеть 

неятию вѣры; да егда кльнеть ся по вѣрѣ своеи, будеть казнь, якоже явить ся съгрешение 

о семь. Аще къто убьеть хрьстияна Русинъ или хрьстиянъ Русина, да умьреть, идѣже аще 

сътворить убииство. Аще ли убѣжить сътворивыи убииство, аще есть имовитъ, да часть 

его, сирѣчь еже его будеть по закону, да възьметь ближьнии убиенаго, а и жена 

убивъшаго да имѣеть толицѣмь же пребудеть, по закону. Аще ли есть неимовитъ 

сътворивыи убои и убѣжавъ, да дьржить ся тяжа, доньдеже обрящеть ся, да умьреть. Аще 

ли ударить мечьмъ или биеть кацѣмь любо съсудъмь, за то ударение или биение да 

въдасть литръ 5 сьребра по покону Русьскому; аще ли не имовитъ тако сътворивыи, да 

въдасть, елико можеть, и да съиметь съ себе и ты самыя пърты, въ нихъ же ходять,  

а опрочѣ да ротѣ ходить своею вѣрою, яко никако же иному помощи ему, да пребываеть 

тя жа отътолѣ не възискаема. О семь, аще украдеть Русинъ чьто любо у хрьстияна, или 

пакы хрьстиянинъ у Русина, и ятъ будеть томь часѣ тать, егда татьбу сътворить, отъ 

погубивъшаго чьто любо, аще приготовить ся татьбы творяи, и убиенъ будеть, да не 

възищеть ся съмьрть его ни отъ хрьстиянъ, ни отъ Руси, нъ паче убо да възьметь свое, 

иже будеть погубилъ. Аще въдасть руцѣ украдыи, да ятъ будеть тѣмьже, у негоже будеть 

украдено, и съвязанъ будеть, отъдасть то, еже смѣ сътворити, и сътворить триичи.  

О семь. Аще къто отъ хрьстиянъ или отъ Руси мучения образъмь искусъ сътворить,  

и насилиемь явѣ възьметь чьто любо дружьне, да въспятить трииче. Аще вывьржена 

будеть лодия вѣтръмь великъмь на землю чюжю, и обращуть ся тамо иже отъ насъ, Руси, 

да аще къто идеть сънабъдѣти лодию рухлъмь своимь, отъсълати пакы на землю 

хрьстианьскую; да проводимъ ю сквозѣ вьсяко страшьно мѣсто, доньдеже придеть въ 

бестрашьно мѣсто; аще ли таковая лодия, ли отъ буря, или боронения земьнаго 

боронима, не можеть възборонити ся въ своя си мѣста, съпотружаемъ ся гребьцемъ тоя 

лодия мы, Русь, допровадимъ ю съ куплею ихъ позъдраву; ти аще ключить ся близъ земля 

Грьчкы аще ли ключить ся такоже проказа лодии Русьстѣи, да проводимъ ю въ Русьскую 

землю, да продають рухло тоя лодия, аще чьто можеть продати отъ лодия, влачимъ мы, 

Русь; да егда ходимъ въ Грькы или съ куплею или въ съльбу къ цьсареви нашему, да 



 234 

пустимъ я съ чьстию проданое рухло лодия ихъ. Аще ли ключить ся кому отъ лодия 

убиену быти, отъ насъ Руси, или възяти чьто любо, да повиньни будуть то сътворьшии 

прежереченною епитемиею. О тѣхъ, аще полоняникъ обою страну дьржимъ есть или отъ 

Руси, или отъ Грькъ, проданъ въ ину страну, аще обрящеть ся ли Русинъ, ли Грьчинъ, да 

възвратять искупленое лице въ свою страну, и възьмуть цѣну его купящии, или мьнить 

ся въ куплю надъ нь челядиная цѣна. Тако же аще отъ рати ятъ будеть отъ тѣхъ Грькъ, 

тако же да възвратить ся въ свою страну, и отъ дана будеть цѣна его, якоже речено есть, 

якоже есть купля. Егда же требуеть на воину, и си хотять почьстити цьсаря вашего, да 

аще въ кое время елико ихъ придеть, и хотять оставити ся у цьсаря вашего своею волею, 

да будуть. О Руси о плѣненѣи. Мъногашьды отъ коея {любо | убо} страны пришьдъшемъ 

въ Русь и продаемомъ въ хрьстияны, и еще же и отъ хрьстиянъ отъ плѣненыхъ, 

мъногашьды отъ коея любо страны приходящемъ въ Русь, си продаеми бывають по 20 

злата, и да придуть въ Грькы. О томь. Аще украденъ будеть челядинъ Русьскыи, или 

въскочить, или по нужи проданъ будеть, и жаловати начьнуть Русь, покажеть ся таковое 

о челядинѣ, да поимуть и въ Русь; нъ и гостие, аще, погубивъше челядинъ, и жалують, 

да ищуть, обрѣтаемое да поимуть е. Аще ли къто искушения сего не дасть сътворити 

мьстьнику, да погубить правьду свою. О работающихъ въ Грьцѣхъ Руси  

у хрьстияньскаго цьсаря. Аще къто умьреть, не урядивъ своего имѣния, ци своихъ не 

имать, да възвратять имѣние къ малымъ ближикамъ въ Русь. Аще ли сътворить 

обряжение таковыи, възьметь уряженое его; кому будеть писалъ наслѣдити имѣние, да 

наслѣдить е. О възимающихъ куплю Руси. Отъ различьныхъ ходящихъ, въ Грькы  

и удължающихъ. Аще зълодѣи възратить ся въ Русь, да жалують Русь хрьстияньскому 

цьсарьству, и ятъ будеть таковыи, и възвращенъ будеть, не хотяи, въ Русь. Си же вься да 

творять Русь Грькомъ, идѣже аще ключить ся таково. На утвьржение же и неподвижение 

быти межю вами, хрьстияны, и Русию, бывъшии миръ сътворихомъ Ивановъмь 

написаниемь на дъвою харатию, цьсаря вашего и своею рукою, предълежащимь 

чьстьнымь крьстъмь и святою единосущьною Троицею единого истиньнаго Бога нашего, 

извѣсти и дасть нашимъ съломъ. Мы же кляхомъ ся къ цьсарю вашему, иже отъ Бога 

суще, яко Божию зьданию, по закону и по покону языка нашего, не преступити намъ, ни 

иному отъ страны нашея отъ уставленыхъ главъ мира и любъве. И таково написание 

дахомъ цьсарьства вашего на утвьржение обоему пребывати таковому съвѣщанию, на 

утвьржение и на извѣщение межю вами бывающаго мира. Мѣсяца сентября 2, недѣли 15, 

въ лѣто съзьдания миру 6420. 

Цьсарь же Леонъ почьсти сълы Русьскыя даръми, златъмь и паволоками  

и фофудиями, и пристави къ нимъ мужа своя показати имъ цьркъвьную красоту и полаты 

златыя и въ нихъ сущая богатьства, злата мъного и паволокы и камение драгое, и страсти 

Господьня вѣньць и гвоздие и хламиду багъряную и мощи святыхъ, учаще я къ вѣрѣ 

своеи, и показающе имъ истиньную вѣру. И тако отъпусти я въ свою землю съ чьстию 

великою. Посълании же Ольгъмь посъли придоша къ Ольгови, и повѣдаша вься рѣчи 

обою цьсарю, како сътвориша миръ, и урядъ положиша межю Грьчьскою землею  

и Русьскою, и клятвы не преступити ни Грькомъ, ни Руси. И живяше Ольгъ миръ имѣя 

къ вьсѣмъ странамъ, къняжа въ Кыевѣ. И приспѣ осень, и помяну Ольгъ конь свои, иже 

бѣ поставилъ кърмити и не въсѣдати на нь. Бѣ бо преже въпрашалъ вълхвъ и кудесьникъ: 

“Отъ чего ми есть умрети?” И рече ему единъ кудесьникъ: “Къняже! Конь, егоже 

любиши и ѣздиши на немь, отъ того ти умрети”. Ольгъ же, приимъ въ умѣ си, рече: 

“Николиже въсяду на нь, ни вижю его боле того”. И повелѣ кърмити и не водити его къ 

нему; и пребы нѣколико лѣтъ, не дѣя его, доньдеже на Грькы иде. И пришьдъшю ему къ 

Кыеву, и пребывъшю 4 лѣта, на пятое лѣто помяну конь, отъ негоже бяху рекли вълсви 

умрети, и призъва старѣишину конюхомъ, река: “Къде есть конь мои, егоже бѣхъ 

поставилъ кърмити и блюсти его?” Онъ же рече: “Умьрлъ есть”. Ольгъ же посмѣя ся,  
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и укори кудесьника, река: “Тоть неправо молвять вълсви, нъ вьсе лъжа есть: конь умьрлъ, 

а я живъ”. И повелѣ осѣдьлати конь: “Атъ вижю кости его”. И приѣха на мѣсто, идѣже 

бѣша лежаще кости его голы и лъбъ голъ, и сълѣзъ съ коня, посмѣя ся река: “Отъ сего ли 

лъба съмьрть мънѣ възяти?” И въступи ногою на лъбъ; и выникнучи змия, и уклюну въ 

ногу. И съ того разболѣ ся умьрѣ. И плакаша ся вьси людие плачьмь великъмь, и несоша 

и, и погребоша и на горѣ, иже глаголеть ся Щековица; есть же могыла его и до сего дьни, 

словеть могыла Ольгова. И бысть вьсѣхъ лѣтъ къняжения его 33. 

 

 

 

Tłumaczenie834 
za The Russian Primary Chronicle. Laurentian Text, t. S. Hazzard Cross, O.P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge 

1953, s. 64-69. 

 
6411 (903). As Igor’ grew up, he followed after Oleg, and obeyed his instructions.  

A wife, Olga by name, was brought to him from Pskov. 
6412-6415 (904-907). Leaving Igor’ in Kiev, Oleg attacked the Greeks. He took with him 

a multitude of Varangians, Slavs, Chuds, Krivichians, Merians, Polyanians, Severians, 
Derevlians, Radimichians, Croats, Dulebians, and Tivercians, who are pagans. All these tribes 
are known as Great Scythia by the Greeks. With this entire force, Oleg sallied forth by horse 
and by ship, and the number of his vessels was two thousand. He arrived before Tsar’grad, 
but the Greeks fortified the strait and closed up the city. Oleg disembarked upon the shore, 
and ordered his soldiery to beach the ships. They waged war around the city, and 
accomplished much slaughter of the Greeks. They also destroyed many palaces and burned 
the churches. Of the prisoners they captured, some they beheaded, some they tortured, 
some they shot, and still others they cast into the sea. The Russes inflicted many other woes 
upon the Greeks after the usual manner of soldiers. Oleg commanded his warriors to make 
wheels which they attached to the ships, and when the wind was favorable, they spread the 
sails and bore down upon the city from the open country. When the Greeks beheld this, they 
were afraid, and sending messengers to Oleg, they implored him not to destroy the city and 
offered to submit to such tribute as he should desire. Thus Oleg halted his troops. The Greeks 
then brought out to him food and wine, but he would not accept it, for it was mixed with 
poison. Then the Greeks were terrified, and exclaimed, "This is not Oleg, but St. Demetrius, 
whom God has sent upon us." So Oleg demanded that they pay tribute for his two thousand 
ships at the rate of twelve grivnÿ per man, with forty men reckoned to a ship. 

The Greeks assented to these terms and prayed for peace lest Oleg should conquer the 
land of Greece. Retiring thus a short distance from the city, Oleg concluded a peace with the 
Greek Emperors Leo and Alexander, and sent into the city to them Karl, Farulf, Vermund, 
Hrollaf, and Steinvith, with instructions to receive the tribute. The Greeks promised to satisfy 
their requirements. Oleg demanded that they should give to the troops on the two thousand 
ships twelve grivnÿ per bench, and pay in addition the sums required for the various Russian 
cities: first Kiev, then Chernigov, Pereyaslavl’, Polotsk, Rostov, Lyubech, and the other towns. 
In these cities lived great princes subject to Oleg. 

[The Russes proposed the following terms:] “The Russes who come hither shall receive 
as much grain as they require. Whosoever come as merchants shall receive supplies for six 
months, including bread, wine, meat, fish, and fruit. Baths shall be prepared for them in any 
volume they require. When the Russes return homeward, they shall receive from your 
Emperor food, anchors, cordage, and sails and whatever else is needed for the journey.” 

 
834 Choć istnieje kilka polskich przekładów „Powieści minionych lat” zdecydowano się podać tutaj angielskie 

tłumaczenie (autorstwa S. Hazzard Crossa i O.P. Sherbowitz-Wetzora), które w przytoczonych partiach tekstu 

wydaje się jednak bardziej precyzyjne. 
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The Greeks accepted these stipulations, and the Emperors and all the courtiers 
declared: 

“If Russes come hither without merchandise, they shall receive no provisions. Your 
prince shall personally lay injunction upon such Russes as journey hither that they shall do 
no violence in the towns and throughout our territory. Such Russes as arrive here shall dwell 
in the St. Mamas quarter. Our government will send officers to record their names, and they 
shall then receive their monthly allowance, first the natives of Kiev, then those from 
Chernigov, Pereyaslavl’, and the other cities. They shall not enter the city save through one 
gate, unarmed and fifty at a time, escorted by an agent of the Emperor. They may conduct 
business according to their requirements without payment of taxes.” 

Thus the Emperors Leo and Alexander made peace with Oleg, and after agreeing upon 
the tribute and mutually binding themselves by oath, they kissed the cross, and invited Oleg 
and his men to swear an oath likewise. According to the religion of the Russes, the latter 
swore by their weapons and by their god Perun, as well as by Volos, the god of cattle, and 
thus confirmed the treaty. 

Oleg gave orders that sails of brocade should be made for the Russes and silken ones 
for the Slavs, and his demand was satisfied. The Russes hung their shields upon the gates as 
a sign of victory, and Oleg then departed from Tsar’grad. The Russes unfurled their sails of 
brocade and the Slavs their sails of silk, but the wind tore them. Then the Slavs said, “Let us 
keep our canvas ones; silken sails are not made for the Slavs.” So Oleg came to Kiev, bearing 
palls, gold, fruit, and wine, along with every sort of adornment. The people called Oleg “the 
Sage,” for they were but pagans, and therefore ignorant. 

6416-6419 (908-911). A great star appeared in the west in the form of a spear. 
6420 (912). Oleg despatched his vassals to make peace and to draw up a treaty between 

the Greeks and the Russes. His envoys thus made declaration: 
“This is the copy of the treaty concluded under the Emperors Leo and Alexander. We 

of the Rus’ nation: Karl, Ingjald, Farulf, Vermund, Hrollaf, Gunnar, Harold, Karni, Frithleif, 
Hroarr, Angantyr, Throand, Leithulf, Fast, and Steinvith, are sent by Oleg, Great Prince of 
Rus’, and by all the serene and great princes and the great boyars under his sway, unto you, 
Leo and Alexander and Constantine, great Autocrats in God, Emperors of the Greeks, for the 
maintenance and proclamation of the long-standing amity which joins Greeks and Russes, in 
accordance with the desires of our Great Princes and at their command, and in behalf of all 
those Russes who are subject to the hand of our Prince. 

“Our serenity, above all desirous, through God’s help, of maintaining and proclaiming 
such amicable relations as now exist between Christians and Russians, has often deemed it 
proper to publish and confirm this amity not merely in words but also in writing and under  
a firm oath sworn upon our weapons according to our religion and our law. As we previously 
agreed in the name of God’s peace and amity, the articles of this convention are as follows: 

“First, that we shall conclude a peace with you Greeks, and love each other with all our 
heart and will, and as far as lies in our power, prevent any subject of our serene Princes from 
committing any crime or misdemeanor. Rather shall we exert ourselves as far as possible to 
maintain as irrevocable and immutable henceforth and forever the amity thus proclaimed 
by our agreement with you Greeks and ratified by signature and oath. May you Greeks on 
your part maintain as irrevocable and immutable henceforth and forever this same amity 
toward our serene Prince of Rus’ and toward all the subjects of our serene Prince. 

“In the matter of stipulations concerning damage, we subscribe to the following 
provisions: 

“If clear proofs of tort exist, there shall be a true declaration of such proofs. But if this 
declaration is contested, the dissenting party shall take oath to this effect, and after he shall 
have taken oath according to his faith, a penalty shall be assessed in proportion to the 
apparent trespass committed. 
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“Whatsoever Russ kills a Christian, or whatsoever Christian kills a Russ, shall die, since 
he has committed murder. If any man flee after committing a murder, in the case that he is 
well-to-do, the nearest relatives of the victim shall receive a legal portion of the culprit’s 
property, while the wife of the murderer shall receive a like amount, which is legally due her. 
But if the defendant is poor and has escaped, he shall be under distress until he returns, 
when he shall be executed. 

“If any man strike another with a sword or assault him with any other sort of weapon, 
he shall, according to Russian law, pay five pounds of silver for such blow or assault. If the 
defendant is poor, he shall pay as much as he is able, and be deprived even of the very 
clothes he wears, and he shall also declare upon oath that he has no one to aid him. 
Thereafter the case against him shall be discontinued. 

“If any Russ commit a theft against a Christian, or vice versa, and should the 
transgressor be caught in the act by the victim of the loss, and be killed while resisting arrest, 
no penalty shall be exacted for his death by either Greeks or Russes. The victim of the loss 
shall recover the stolen property. If the thief surrenders, he shall be taken and bound by the 
one upon whom the theft was committed, and the culprit shall return whatever he has dared 
to appropriate, making at the same time threefold restitution for it. 

“If any person, whether Greek or Russ, employs abusive treatment or violence against 
another and appropriates by force some articles of his property, he shall repay three times 
its value. 

“If a ship is detained by high winds upon a foreign shore, and one of us Russes is near 
by, the ship with its cargo shall be revictualed and sent on to Christian territory. We will pilot 
it through every dangerous passage until it arrives at a place of safety. But if any such ship 
thus detained by storm or by some terrestrial obstacle cannot possibly reach its destination, 
we Russes will extend aid to the crew of this ship, and conduct them with their merchandise 
in all security, in case such an event takes place near Greek territory. But if such an accident 
befalls near the Russian shore, the ship’s cargo shall be disposed of, and we Russes will 
remove whatever can be disposed of for the account of the owners. Then, when we proceed 
to Greece with merchandise or upon an embassy to your Emperor, we shall render up 
honorably the price of the sold cargo of the ship. But if anyone on that ship is killed or 
maltreated by us Russes, or if any object is stolen, then those who have committed such acts 
shall be subject to the previously provided penalty. 

“From this time forth, if a prisoner of either nation is in durance either of the Russes or 
of the Greeks, and then sold into another country, any Russ or Greek who happens to be in 
that locality shall purchase the prisoner and return the person thus purchased to his own 
native country. The purchaser shall be indemnified for the amount thus expended, or else 
the value of the prisoner’s daily labor shall be reckoned toward the purchase money. If any 
Russ be taken prisoner by the Greeks, he shall likewise be sent back to his native land, and 
his purchase price shall be repaid, as has been stipulated, according to his value. 

“Whenever you find it necessary to declare war, or when you are conducting  
a campaign, providing any Russes desirous of honoring your Emperor come at any time and 
wish to remain in his service, they shall be permitted in this respect to act according to their 
desire. 

“If a Russian prisoner from any region is sold among the Christians, or if any Christian 
prisoner is sold among the Russes, he shall be ransomed for twenty bezants and returned to 
his native land. 

“In case a Russian slave is stolen or escapes or is sold under compulsion, and if a Russ 
institutes a claim to this effect which is substantiated, the slave shall be returned to Rus’. If 
a merchant loses a slave and institutes a complaint, he shall search for this slave until he is 
found, but if any person refuses to allow him to make this search, the local officer shall forfeit 
his right of perquisition. 
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“With respect to the Russes professionally engaged in Greece under the orders of the 
Christian Emperor, if any one of them dies without setting his property in order and has no 
kinsfolk there, his estate shall be returned to his distant relatives in Rus’. But if he makes 
some disposition of his goods, the person whom he has designated in writing as his heir shall 
receive the property of which he thus disposed. Such shall be the due process of inheritance 
in the cases of Russes engaging in trade, of casual travelers in Greece, and of those having 
debts outstanding there. 

“If a criminal takes refuge in Greece, the Russes shall make complaint to the Christian 
Empire, and such criminal shall be arrested and returned to Rus’ regardless of his protests. 
The Russes shall perform the same service for the Greeks whenever the occasion arises. 

“As a convention and an inviolable pledge binding equally upon you Greeks and upon 
us Russes, we have caused the present treaty to be transcribed in vermillion script upon 
parchment in duplicate. In the name of the Holy Cross and the Holy and Indivisible Trinity of 
your one true God, your Emperor has confirmed it by his signature and handed it to our 
envoys. According to our own faith and the custom of our nation, we have sworn to your 
Emperor, who rules over you by the grace of God, that we will neither violate ourselves, nor 
allow any of our subjects to violate the peace and amity assured by the articles thus 
concluded between us. We have transmitted this document for the ratification of your 
Majesty in order to confirm and promulgate the treaty thus concluded between us this 
second of September, in the year of Creation 6420 (911), fifteenth of the indiction.” 

The Emperor Leo honored the Russian envoys with gifts of gold, palls, and robes, and 
placed his vassals at their disposition to show them the beauties of the churches, the golden 
palace, and the riches contained therein. They thus showed the Russes much gold and many 
palls and jewels, together with the relics of our Lord’s Passion: the crown, the nails, and the 
purple robe, as well as the bones of the Saints. They also instructed the Russes in their faith, 
and expounded to them the true belief. Thus the Emperor dismissed them to their native 
land with great honor. The envoys sent by Oleg returned to Kiev, and reported to him all the 
utterances of both Emperors. They recounted how they had made peace and established  
a covenant between Greece and Rus’, confirmed by oaths inviolable for the subjects of both 
countries. 

Thus Oleg ruled in Kiev, and dwelt at peace with all nations. 
Now autumn came, and Oleg bethought him of his horse that he had caused to be well 

fed, yet had never mounted. For on one occasion he had made inquiry of the wonder-
working magicians as to the ultimate cause of his death. One magician replied, “Oh Prince, 
it is from the steed which you love and on which you ride that you shall meet your death.” 
Oleg then reflected and determined never to mount this horse or even to look upon it again. 
So he gave command that the horse should be properly fed, but never led into his presence. 
He thus let several years pass until he had attacked the Greeks. After he returned to Kiev, 
four years elapsed, but in the fifth he thought of the horse through which the magicians had 
foretold that he should meet his death. He thus summoned his senior squire and inquired as 
to the whereabouts of the horse which he had ordered to be fed and well cared for. The 
squire answered that he was dead. Oleg laughed and mocked the magician, exclaiming, 
“Soothsayers tell untruths, and their words are naught but falsehood. This horse is dead, but 
I am still alive.” 

Then he commanded that a horse should be saddled. “Let me see his bones,” said he. 
He rode to the place where the bare bones and skull lay. Dismounting from his horse, he 
laughed and remarked, “So I was supposed to receive my death from this skull?” And he 
stamped upon the skull with his foot. But a serpent crawled forth from it and bit him in the 
foot, so that in consequence he sickened and died. All the people mourned for him in great 
grief. They bore him away and buried him upon the hill which is called Shchekovitsa. His 
tomb stands there to this day, and it is called the Tomb of Oleg. Now all the years of his reign 
were thirty-three. 



 239 

 

 

 

Powieść minionych lat (Повѣсть временьныхъ лѣтъ), 43,7-55,9 
The Povest’ vremennykh let…, t. 1, Cambridge 2003, s. 247-336 (tekst α). 

 

Въ лѣто 6428. Поставленъ Романъ цьсарь въ Грьцѣхъ. Игорь же воеваше на 

Печенѣгы. 

Въ лѣто 6429. 

Въ лѣто 6430. 

Въ лѣто 6431. 

Въ лѣто 6432. 

Въ лѣто 6433. 

Въ лѣто 6434. 

Въ лѣто 6435. 

Въ лѣто 6436. 

Въ лѣто 6437. Приде Семеонъ на Цьсарьградъ, и поплѣни Фракию и Макидонию, 

и приде къ Цьсарюграду въ силѣ велицѣ и въ гьрдости. И сътвори миръ съ Романъмь 

цьсарьмь, и възврати ся въ свояси. 

Въ лѣто 6438. 

Въ лѣто 6439. 

Въ лѣто 6440. 

Въ лѣто 6441. 

Въ лѣто 6442. Пьрвое придоша Угъри на Цьсарьградъ, и плѣняху вьсю Фракию. 

Романъ сътвори миръ съ Угъры. 

Въ лѣто 6443. 

Въ лѣто 6444. 

Въ лѣто 6445. 

Въ лѣто 6446. 

Въ лѣто 6447. 

Въ лѣто 6448. 

Въ лѣто 6449. Иде Игорь на Грькы. И яко посълаша Българе вѣсть къ цьсарю, яко 

идуть Русь на Цьсарьградъ, скѣдии 10 тысящь. Иже придоша, и приплуша, и почаша 

воевати Вифаньскыя страны, и плѣноваху по Понту до Ираклия и до Фофлагоньскы 

земля, и вьсю страну Никомидиискую поплѣнивша, и Судъ вьсь пожьгоша. Ихъ же 

имъше, овѣхъ растинаху, другыя {акы странь | же стража} поставляюще, стрѣлями 

растрѣляху; въ ня и изимаху, опакы руцѣ съвязавъше, и гвозди желѣзьны посреди главы 

въбивахуть имъ; мъного же святыхъ цьркъвии огневи предаша, манастыря и села, 

пожьгоша, и имѣния немало обою страну възяша. Потомь же, пришьдъшемъ воемъ отъ 

въстока, Панфиръ деместикъ съ четырьми десять тысящь, Фока же патрикии съ 

Македоняны, Феодоръ же Стратилатъ съ Фракы, съ ними же и сановьници болярьстии, 
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прочии възвратиша ся въ свояси. Тѣмьже, пришьдъшемъ въ землю свою, повѣдаху 

къжьдо своимъ о бывъшимь и о лядьнѣмь огни: “Якоже мълния, рече, иже на небесѣхъ, 

Грьци имуть у себе, и сию пущающе жьжаху насъ; и сего ради не одолѣхомъ имъ.” Игорь 
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же пришьдъ, нача съвъкупляти воя мъногы, и посъла по Варягы за море, вабя и на Грькы, 

пакы хотя поити на ня. 

Въ лѣто 6450. Семеонъ иде на Хърваты, и побѣженъ бысть Хърваты. И умьре, 

оставивъ Петра, сына своего, къняжити. 

Въ лѣто 6451. Пакы придоша Угъри на Цьсарьградъ и миръ сътворивъше съ 

Романъмь, възвратиша ся въ свояси. 

Въ лѣто 6452. Игорь съвъкупи воя мъногы, Варягы, и Русь, и Поляны, и Словѣни  

и Кривичѣ, и Тиверьцѣ, и Печенѣгы ная, и тали въ нихъ поемъ, поиде на Грькы въ 

лодияхъ и на конихъ, хотя мьстити себе. Се слышавъше Кърсуньци, посълаша къ Роману, 

глаголюще: “Се, идуть Русь, покрыли суть море корабли, бесчисла корабль”. Такоже  

и Българе посълаша вѣсть, глаголюще: “Идуть Русь, и наяли суть къ собѣ Печенѣги”. Се 

слышавъ цьсарь, посъла къ Игорю лучьшая боляры, моля и глаголя: “Не ходи, нъ възьми 

дань, юже ималъ Ольгъ, и придамь еще тои дани”. Такоже и къ Печенѣгомъ посъла 

паволокы и злато мъного. Игорь же, дошьдъ Дуная, съзъва дружину, и нача думати,  

и повѣда имъ рѣчь цьсареву. Рѣша же дружина Игорева: “Да аще сице глаголеть цьсарь, 

то чьто хощемъ боле того, не бивъше ся имати злато и сьребро и паволокы? Егда къто 

вѣсть, къто одолѣеть, мы ли, они ли? Ли съ морьмь къто съвѣтьнъ? Се бо не по земли 

ходимъ, нъ по глубинѣ морьстѣи, и обьща съмьрть вьсѣмъ”. И послуша ихъ Игорь,  

и повелѣ Печенѣгомъ воевати Българьску землю. А самъ възьмъ у Грькъ злато  

и паволокы, на вься воя, възврати ся въспять, и приде къ Кыеву въ свояси. 

В лѣто 6453. Присъла Романъ и Костянтинъ и Стефанъ посълы къ Игореви 

построитъ мира пьрваго. Игорь же глагола съ ними о мирѣ. Посъла Игорь мужи свои къ 

Роману. Романъ же съзъва боляры и сановьникы. И приведоша Русьскыя посълы,  

и велѣша глаголати и пьсати обоихъ рѣчи на харатию. “Равьно другаго съвѣщания, 

бывъшаго при цьсари Романѣ, и Костянтинѣ и Стефанѣ, христолюбивыхъ владыкахъ. 

Мы отъ рода Русьскаго посъли и гостие: Иворъ, сълъ Игоревъ, великаго кънязя 

Русьскаго, и обьщии посъли: Вуефастъ Святославль, сына Игорева; Искусеви Ольгы 

кънягыня; Слуды Игоревъ, нетия Игорева; Улѣбъ Володиславль; Каницаръ 

Предъславинъ; Шигъбернъ Сфандръ, жены Улѣбовы; Прастѣнъ Туръдуви; Либи 

Аръфастовъ; Гримъ Сфирковъ; Прастѣнъ Якунь, нетия Игоревъ; Кары Тудковъ; 

Каршевъ Тудоровъ; Егри Ерлисковъ; Воистъ Иковъ; Истръ Яминъдовъ; Ятвягъ 

Гунаревъ; Шибридъ Алдань; Колъ Клековъ; Стегги Етоновъ; Сфирка; Алвадъ Гудовъ; 

Фудри Тулбовъ; Муторъ Утинъ; купьць Адунь, Адолбъ, Ангивладъ, Улѣбъ, Фрутанъ, 

Гомолъ, Куци, Емигъ, Турбридъ, Фуръ, Стѣнъ, Бруны, Роалдъ, Гунастръ, Фрастѣнъ, 

Ингелдъ, Турбернъ и другыи Турбернъ, Улѣбъ, Турбенъ, Моны, Руалдъ, Свѣнь, Стиръ, 

Алданъ, Тилии, Апубкарь, Свѣнь, Вузелѣвъ Исинко Биричь, посълании отъ Игоря, 

великаго кънязя Русьскаго, и отъ вьсея къняжия и отъ вьсѣхъ людии Русьския земля.  

И отъ тѣхъ заповѣдано обновити ветъхыи миръ, и отъ ненавидящаго добра  

и вражьдолюбьца диявола разорити отъ мъногъ лѣтъ, утвьрдити любъвь межю Грькы  

и Русию. И великыи нашь кънязь Игорь и боляре его и людие вьси Русьстии посълаша 

ны къ Роману и Стефану и Костянтину великымъ цьсаремъ Грьчьскымъ, сътворити 

любъвь съ самѣми цьсари и съ вьсѣмь болярьствъмь и съ вьсѣми людьми Грьчьскыми на 

вься лѣта, доньдеже сълньце сияеть и вьсь миръ стоить. Иже помыслять отъ страны 

Русьскыя раздрушити такую любъвь, и елико ихъ свьщение прияли суть, да приимуть 

мьсть отъ Бога вьседьржителя, осужение и на погыбѣль и въ сь вѣкъ и въ будущии,  

а елико ихъ не крьщено есть, да не имуть помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитять 

ся щиты своими, и да посѣчени будуть мечи своими и отъ стрѣлъ и отъ иного оружия 

своего, и да будуть раби въ сь вѣкъ и въ будущии. А великыи кънязь Русьскыи и боляре 

его да посылають на то въ Грькы къ великымъ цьсаремъ Грьчьскымъ корабля, елико 

хотять, съ посълы своими и гостьми. Яко же имъ уставлено есть, ношаху посъли печати 
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златы, а гостие сьребряны; нынѣ же увѣдѣлъ есть кънязь нашь посылати грамоты къ 

цьсарьству вашему; иже посылаеми бывають отъ нихъ посъли и гостие, да приносять 

грамоту, пишюще сице: яко посълахъ корабль селико; и отъ тѣхъ да увѣмы и мы, оже съ 

миръмь приходять. Аще ли без грамоты придуть, и предани будуть намъ, дьржимъ  

и хранимъ, доньдеже възвѣстимъ кънязю вашему. Аще ли руку не дадять, и противять 

ся, да убиени будуть, да не изищеть ся съмьрть ихъ отъ кънязя вашего. Аще ли, 

убѣжавъше, придуть въ Русь, и мы напишемъ къ кънязю вашему, и яко имъ любо, тако 

сътворять. И аще придуть Русь бес купля, да не възимають мѣсячьна. И да запрѣтить 

кънязь словомъ своимъ и приходящимъ Руси сьде, да не творять бещиния въ селѣхъ, ни 

въ странѣ нашеи. И приходящемъ имъ, да витають у святаго Мамы, да посълеть 

цьсарьство ваше, да испишеть имена ихъ, и тъгда възьмуть мѣсячьное свое, посъли 

съльбьное свое, а гостье мѣсячьное свое; пьрвое отъ града Кыева, и пакы ис Чьрнигова 

и ис Переяславля, и прочии городы. И да въходять въ градъ единѣми враты съ 

цьсаревъмь мужьмь без оружья, 50 мужь, и да творять куплю, якоже имъ надобѣ, и пакы 

да исходять. И мужь цьсарьства вашего да хранить я, да аще къто отъ Руси или отъ Грькъ 

сътворить криво, да оправляеть то. Въходя же Русь въ градъ, да не творять пакости и не 

имѣють власти купити паволокъ лише по 50 златьникъ; и отъ тѣхъ паволокъ аще къто 

крьнеть, да показаеть цьсареву мужю, и ть я запечатаеть и дасть имъ. И отъходящи Руси 

отъсюду, възимають отъ насъ, еже надобѣ брашьно на путь, и еже надобѣ лодьямъ, якоже 

уставлено есть пьрвое, и да възвращають ся съ съпасениемь въ свою страну. И да не 

имѣють власти зимовати у святаго Мамы. Аще ускочить челядинъ отъ Руси, по ньже 

придуть въ страну цьсарьствия вашего, и отъ святаго Мамы, и аще будеть обрящеть ся, 

да поимуть и; аще ли не обрящеть ся, да на роту идуть наши хрьстьяная Русь, а не 

хрьстьянии по закону своему, ти тъгда възимають отъ насъ цѣну свою, якоже уставлено 

есть преже, 2 паволоцѣ за челядинъ. Аще ли къто отъ людии цьсарства вашего, или отъ 

рода вашего, или отъ инѣхъ градъ ускочить челядинъ нашь къ вамъ, и принесеть чьто, да 

възвратять и опять; а еже чьто принеслъ будеть, вьсе цѣло, да възьмуть отъ него 

златьника дъва имьчьнаго. Аще ли къто покусить ся възяти отъ Руси и отъ людии 

цьсарьства вашего, иже то сътворить, покажненъ будеть вельми; аще ли възялъ будеть, 

да заплатить сугубо. Аще ли сътворить тоже Грьчинъ Русину, да прииметь ту же казнь, 

якоже приялъ есть и онъ. Аще ли ключить ся украсти Русину отъ Грькъ чьто, или 

Грьчину отъ Руси, достоино есть, да възврать е не тъчью едино, нъ и цѣну его. Аще 

украденое обрящеть ся продаемо, да въдасть цѣну его сугубу, и тъ покажненъ будеть по 

закону Грьчьскому и по уставу Грьцкому, и по закону Русьскому. И елико хрьстьянъ отъ 

власти нашея плѣнена приведуть Русь, ту аще будеть уноша или дѣвица добра, да 

въдадять златьникъ 10, и поиметь и. Аще ли есть средовѣчь, да въдасть златьникъ 8,  

и поиметь и. Аще ли будетъ старъ, или дѣтищь, да въдасть златьникъ 5. Аще ли обрящуть 

ся Русь работающе у Грькъ, аще суть плѣньници, да искупають я Русь по 10 златьникъ. 

Аще ли купилъ и будетъ Грьчинъ, подъ крьстъмь достоить ему, да възьметь цѣну, 

еликоже далъ будеть на немь. О Кърсуньстѣи странѣ. Колико же есть градъ на тои части, 

да не имуть власти кънязи Русьскии, да воюеть на тѣхъ странахъ, а та страна не покаряеть 

ся вамъ, и тъгда, аще просить вои отъ насъ кънязь Русьскыи, дамы ему, елико ему будетъ 

требѣ, да воюеть. И о томь. Аще обрящють Русь кувару Грьчьску, вывьржену на коемь 

любо мѣстѣ, да не преобидять ея; аще ли отъ нея възьметь къто чьто, или человѣка 

поработить или убиеть, да будеть виньнъ закону Русьску и Грьчьску. Аще обрящють 

Русь Кърсуняны рыбы ловяща въ устьи Дънѣпра, да не творять имъ зъла никакогоже.  

И да не имѣють Русь власти зимовати въ устьи Дънѣпра, Бѣлобережии, ни у святаго 

Ельферья; нъ егда придеть осень да идуть въ домы своя, въ Русь. А о сихъ, иже то, 

приходять Чьрнии Българе, и воюють въ странѣ Кърсуньстѣи. И велимъ кънязю 

Русьскому, да ихъ не пущаеть и пакостять странѣ его. Или аще ключить ся проказа 
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нѣкака отъ Грькъ, сущихъ подъ властию цьсарьства нашего, да не имате власти казнити 

я, нъ повелѣньемь цьсарьства нашего да прииметь, якоже будеть сътворилъ. Аще убиеть 

хрьстьянинъ Русина или Русинъ хрьстьянина, да дьржимъ будеть сътворивыи убииство 

отъ ближьнихъ убиенаго, да убиють и. Аще ли ускочить сътворивыи убои, и убѣжить,  

и аще будеть имовитъ, да възьмуть имѣние его ближьнии убиенаго. Аще ли есть 

неимовитъ сътворивыи убииство, и ускочить, да ищють его, доньдеже обрящеть ся, аще 

ли обрящеть ся, да убиенъ будеть. Или аще ударить мечьмь или копиемь, или кацѣмь 

инымъ съсудомъ Русинъ Грьчина или Грьчинъ Русина, да того дѣля грѣха заплатить 

сьребра литръ 5 по закону Русьскому; аще ли есть неимовитъ, да како можеть, въ толико 

же проданъ будеть, яко да и пърты, въ нихъже ходить, и то съ него съняти, а опрочи да 

на роту ходить по своеи вѣрѣ, яко не имѣя ничьтоже, ти тако пущенъ будеть. Аще ли 

хотѣти начьнеть наше цьсарьство отъ васъ вои на противяща ся намъ, да пишють къ 

великому кънязю вашему, и посълеть къ намъ, елико хощемъ: и отътолѣ увѣдять иныя 

страны, каку любъвь имѣють Грьци съ Русью. Мы же съвѣщание вьсе {написахомъ | 

положихомъ} на дъвою харатью, и едина харатья есть у цьсарьства нашего, на неиже 

есть крьстъ и имена наша написана, а на другои посъли ваши и гостье ваши. А отъходяще 

посълъмь цьсарьства нашего, да допроводять къ великому кънязю Русьскому Игореви  

и къ людемъ его. И ти приимающе харатью, на роту идуть хранити истину, якоже мы 

съвѣщахомъ и написахомъ на харатью сию, на неиже суть написана имена наша. Мы же, 

елико насъ крьстили ся есмы, кляхомъ ся цьркъвью святаго Илиѣ въ съборьнѣи цьркъви 

и предълежащи чьстьнымь крьстъмь и харатьею сею, хранити же и вьсе, еже есть 

написано на неи, не преступати отъ того ничьтоже. А иже преступить се отъ страны 

нашея, или кънязь или инъ къто, или крьщенъ или не крьщенъ, да не имать помощи отъ 

Бога, и да будуть раби въ сь вѣкъ и въ будущии, и да заколенъ будеть своимь оружьемь. 

А не крьщении Русь полагають щиты своя и мечѣ своя нагы обручѣ своѣ и прочая 

оружья, и да кльнуть ся о вьсемь, и яже суть написана на харатьи сеи, и хранити отъ 

Игоря и отъ всѣхъ боляръ и отъ вьсѣхъ людии и отъ страны Русьскыя, въ прочая лѣта  

и всегда. Аще ли же къто отъ кънязь и отъ людии Русьскыхъ, или хрьстиянъ или не 

хрьстиянъ, преступить се, еже написано на харатьи сеи, и будеть достоинъ своимь 

оружьемь умрети, и да будеть клятъ отъ Бога и отъ Перуна, и яко преступи свою клятъву. 

Да обаче будеть добрѣ Игорь великыи кънязь да хранить любъвь вьсю правую, да не 

раздрушить ся, доньдеже сълньце сияеть, и вьсь миръ стоить, въ нынѣшьняя вѣкы и въ 

будущая”. Посълании же съли Игорьмь придоша къ Игореви съ сълы Грьчьскыми,  

и повѣдаша вься рѣчи цьсаря Романа. Игорь же призъва посълы Грьчьския, рече: 

“Мълвите, чьто вы казалъ цьсарь?” И рекоша сълы цьсареви: “Се посъла ны цьсарь, радъ 

есть миру, и хощеть миръ имѣти съ кънязьмъ Русьскымь и любъвь; и твои съли водили 

суть цьсаря нашего ротѣ, и насъ посълаша ротѣ водити тебе и мужь твоихъ”. И обѣща ся 

Игорь сице сътворити. И наутрия призъва Игорь сълы, и приде на хълмы, къде стояше 

Перунъ; и покладоша оружия своя и щиты и злато; и ходи Игорь ротѣ и мужи его, и елико 

поганыя Руси; а хрьстьяную Русь водиша ротѣ въ цьркъви святаго Илиѣ, яже есть надъ 

ручаемь, коньць Пасынъчѣ бесѣды: и Козарѣ. Се бо бѣ съборьная цьркы, мънози бо бѣша 

Варязи хрьстьяне. Игорь же, утвьрдивъ миръ съ Грькы, отъпусти сълы, одаривъ скорою 

и челядью и воскъмь, и отъпусти я. Сълы же придоша къ цьсареви, и повѣдаша вься рѣчи 

Игоревы и любъвь, юже къ Грькомъ. Игорь же нача къняжити въ Кыевѣ, миръ имѣя къ 

вьсѣмъ странамъ. И приспѣ осень, и нача мыслити на Деревляны, хотя примыслити 

большюю дань. 

Въ лѣто 6453. Въ {се | то} рекоша дружина Игореви: “Отроци Свѣнелжи изодѣли 

ся суть оружьемь и пърты, а мы нази. И поиди, къняже, съ нами въ дань, да и ты 

добудеши и мы”. И послуша ихъ Игорь; иде въ Дерева въ дань. И примышляше къ пьрвои 

дани, и насиляше имъ и мужи его. И възьма дань и поиде въ свои градъ. Идущю же ему 
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въспять, размысливъ, рече дружинѣ своеи: “Идѣте съ данью домови, а язъ възвращю ся 

и похожю еще”. И пусти дружину свою домови, съ малъмь же дружиною възврати ся, 

желая больша имѣния. Слышавъше же Деревляне, яко опять идеть, съдумавъше  

съ кънязьмь своимь Малъмь: “Аще ся въвадить вълкъ въ овьцѣ, то выносить вьсе стадо, 

аще не убиють его; тако и сь; аще не убиемъ его, то вься ны погубить”. И посълаша  

къ нему, глаголюще: “По чьто идеши опять? Поималъ еси вьсю дань”. И не послуша ихъ 

Игорь, и ишьдъше из града Искоростѣня Деревляне, и убиша Игоря и дружину его; бѣ 

бо ихъ мало. И погребенъ бысть Игорь; и есть могила его у Искоростѣня града  

въ Деревѣхъ и до сего дьне. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Russian Primary Chronicle…, s. 71-78. 

 
[…] 6428 […]-920). Romanus was set up as Emperor in Greece. Igor’ waged war against 

the Pechenegs. 
6429-6437 (921-929). Symeon attacked Tsar’grad, ravaged Thrace and Macedonia, and 

presumptuously appeared with a large force before Tsar’grad. He then made peace with the 
Emperor Romanus, and returned into his own country. 

6438-6442 (930-934). The Magyars attacked Tsar’grad for the first time, and ravaged 
the whole of Thrace. Romanus made peace with them. 

6443-6449 (935-941). Igor’ attacked the Greeks, and the Bulgarians sent word to the 
Emperor that the Russes were advancing upon Tsar’grad with ten thousand vessels. The 
Russes set out across the sea, and began to ravage Bithynia. They waged war along the 
Pontus as far as Heraclea and Paphlagonia, and laid waste the entire region of Nicomedia, 
burning everything along the gulf. Of the people they captured, some they butchered, others 
they set up as targets and shot at, some they seized upon, and after binding their hands 
behind their backs, they drove iron nails through their heads. Many sacred churches they 
gave to the flames, while they burned many monasteries and villages, and took no little 
booty on both sides of the sea. Then, when the army came out of the east, Pantherius the 
Domestic with forty thousand men, Phocas the Patrician with the Macedonians, and 
Theodore the General with the Thracians, supported by other illustrious nobles, surrounded 
the Russes. After taking counsel, the latter threw themselves upon the Greeks, and as the 
conflict between them was desperate, the Greeks experienced difficulty in winning the 
upper hand. The Russes returned at evening to their companions, embarked at night upon 
their vessels, and fled away. Theophanes pursued them in boats with Greek fire, and 
dropped it through pipes upon the Russian ships, so that a strange miracle was offered to 
view. 

Upon seeing the flames, the Russians cast themselves into the seawater, being anxious 
to escape, but the survivors returned home. When they came once more to their native land, 
where each one recounted to his kinsfolk the course of events and described the fire 
launched from the ships, they related that the Greeks had in their possession the lightning 
from heaven, and had set them on fire by pouring it forth, so that the Russes could not 
conquer them. Upon his return, Igor’ began to collect a great army, and sent many 
messengers after the Varangians beyond the sea, inviting them to attack the Greeks, for he 
desired to make war upon them. 

6450 (942). Symeon attacked the Croats and was beaten by them. He then died, leaving 
Peter, his son, as Prince of the Bulgarians. 

6451 (943). When the Magyars had attacked Tsar’grad, they returned homeward after 
they had made peace with Romanus. 
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6452 (944). After collecting many warriors among the Varangians, the Russes, the 
Polyanians, the Slavs, the Krivichians, the Tivercians, and the Pechenegs, and receiving 
hostages from them, Igor’ advanced upon the Greeks by ship and by horse, thirsting for 
revenge. The Khersonians, upon hearing of this expedition, reported to Romanus that the 
Russes were advancing with innumerable ships and covered the sea with their vessels. 
Likewise the Bulgarians sent tidings to the effect that the Russes were on the way, and that 
they had won the Pechenegs for their allies. When the Emperor heard this news, he sent to 
Igor’ his best boyars to entreat him to come no nearer, but rather to accept the tribute which 
Oleg had received, and to the amount of which something should even be added. He likewise 
sent palls and much gold to the Pechenegs. 

Now Igor’, when he came to the Danube, called together his retinue, and after some 
reflection communicated to them the Emperor’s offer. Igor’s retinue then replied, “If the 
Emperor speaks thus, what do we desire beyond receiving gold, silver, and palls without 
having to fight for them? Who knows who will be victorious, we or he? Who has the sea for 
his ally? For we are not marching by land, but through the depths of the sea. Death lies in 
wait for us all.” Igor’ heeded them, and bade the Pechenegs ravage Bulgaria. He himself, 
after receiving from the Greeks gold and palls sufficient for his whole army, returned again 
and came to Kiev in his native land. 

6453 (945). Romanus, Constantine, and Stephen sent envoys to Igor’ to renew the 
previous treaty, and Igor’ discussed the matter with them. Igor’ sent his own envoys to 
Romanus, and the Emperor called together his boyars and his dignitaries. The Russian envoys 
were introduced and bidden to speak, and it was commanded that the remarks of both 
parties should be inscribed upon parchment. A copy of the agreement concluded under the 
most Christian princes Romanus, Constantine, and Stephen follows: 

“We are the envoys from the Russian nation: Ivar, envoy of Igor’, Great Prince of Rus’, 
and the general envoys as follows: Vefast representing Svyatoslav, son of Igor’; Isgaut for the 
Princess Olga; Slothi for Igor’, nephew of Igor’; Oleif for Vladislav; Kanitzar for Predslava; 
Sigbjorn for Svanhild, wife of Oleif; Freystein for Thorth; Leif for Arfast; Grim for Sverki; 
Freystein for Haakon, nephew of Igor’; Kari for Stoething; Karlsefni for Thorth; Hegri for 
Efling; Voist for Voik; Eistr for Amund; Freystein for Bjorn; Yatving for Gunnar; Sigfrid for 
Halfdan; Kill for Klakki; Steggi for Jotun; Sverki; Hallvarth for Guthi; Frothi for Throand; 
Munthor for Ut; the merchants Authun, Authulf, Ingivald, Oleif, Frutan, Gamal, Kussi, 
Heming, Thorfrid, Thorstein, Bruni, Hroald, Gunnfast, Freystein, Ingjald, Thorbjorn, Manni, 
Hroald, Svein, Styr, Halfdan, Tirr, Askbrand, Visleif, Sveinki Borich: sent by Igor’, Great Prince 
of Rus’, and from each prince and all the people of the land of Rus’, by whom is ordained the 
renewal of the former peace to the confusion of the devil, who hates peace and loves 
discord, and to the establishment of concord between Greeks and Russes for many years to 
come. 

“Our Great Prince Igor’, and his princes and his boyars, and the whole people of Rus 
have sent us to Romanus, Constantine, and Stephen the mighty Emperors of Greece, to 
establish a bond of friendship with the Emperors themselves, as well as with all their boyars 
and the entire Greek nation henceforth and forever, as long as the sun shines and the world 
stands fixed. If any inhabitant of the land of Rus’ thinks to violate this amity, may such of 
these transgressors as have adopted the Christian faith incur condign punishment from 
Almighty God in the shape of damnation and destruction forevermore. If any of these 
transgressors be not baptized, may they receive help neither from God nor from Perun: may 
they not be protected by their own shields, but may they rather be slain by their own swords, 
laid low by their own arrows or by any of their own weapons, and may they be in bondage 
forever.” 

[The Greeks stipulated:] “The Great Prince of Rus’ and his boyars shall send to Greece 
to the great Greek Emperors as many ships as they desire with their agents and merchants, 
according to the prevailing usage. The agents hitherto carried gold seals, and the merchants 
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silver ones. But your Prince has now made known that he will forward a certificate to our 
government, and any agents or merchants thus sent by the Russians shall be provided with 
such a certificate to the effect that a given number of ships has been dispatched. By this 
means we shall be assured that they come with peaceful intent. 

“But if such persons come uncertified and are surrendered to us, we shall detain and 
hold them until we notify your Prince. If they do not surrender, but offer resistance, they 
shall be killed, and indemnity for their death shall not be exacted by your Prince. If, however, 
they flee to Rus’, we shall so inform your Prince, and he shall deal with them as he sees fit. 

“If Russes come without merchandise, they shall not be entitled to receive monthly 
allowance. Your Prince shall moreover prohibit his agents and such other Russes as come 
hither from the commission of violence in our villages and territory. Such Russes as come 
hither shall dwell by St. Mamas’s Church. Our authorities shall note their names, and they 
shall then receive their monthly allowance, the agents the amount proper to their position, 
and the merchants the usual amount; first, those from Kiev, then those from Chernigov and 
Pereyaslavl’. They shall enter the city through one gate in groups of fifty without weapons, 
and shall dispose of their merchandise as they require, after which they shall depart. An 
officer of our government shall guard them, in order that, if any Russ or Greek does wrong, 
he may redress it. 

“When the Russes enter the city, they shall not have the right to buy silk above the 
value of fifty bezants. Whoever purchases such silks shall exhibit them to the imperial officer, 
who will stamp and return them. When the Russes depart hence, they shall receive from us 
as many provisions as they require for the journey, and what they need for their ships (as 
has been previously determined), and they shall return home in safety. They shall not have 
the privilege of wintering in the St. Mamas quarter. 

“If any slave runs away from the Russes and while they are within the territory of our 
Empire, or from the St. Mamas quarter, he shall be apprehended if found in Greek territory. 
If he is not found, the Christian Russes shall so swear according to their faith, and the non-
Christians after their custom, and they shall then receive from us their due, two pieces of 
silk per slave, according to previous stipulations. If, among the people of our Empire, 
whether from our city or elsewhere, any slave of ours escapes among you and takes anything 
with him, the Russes shall send him back again. If what he has appropriated is intact, the 
finders shall receive two bezants from its value. 

“If any Russ attempts to commit theft upon the subjects of our Empire, he who so acts 
shall be severely punished, and he shall pay double the value of what he has stolen. If a Greek 
so transgress against a Russ, he shall receive the same punishment that the latter would 
suffer for a like offence. If a Russ commits a theft upon a Greek, or a Greek upon a Russ, he 
must return not only the stolen article, but also its value. If the stolen article is found to have 
been sold, he shall return double the price, and also shall be punished both by Greek law 
and statute and by the law of the Russes. 

“If the Russes bring in young men or grown girls who have been taken prisoners from 
our dominions, the Greeks shall pay a ransom of ten bezants each and recover the captives. 
If the latter are of middle age, the Greeks shall recover them on payment of eight bezants 
each. But in the case that the captives are old persons or young children, the ransom shall 
be five bezants. If any Russes are found laboring as slaves in Greece, providing they are 
prisoners of war, the Russes shall ransom them for ten bezants each. But if a Greek has 
actually purchased any such prisoner, and so declares under oath, he shall receive in return 
the full purchase price paid for the prisoner. 

“In the matter of the country of Kherson and all the cities in that region, the Prince of 
Rus’ shall not have the right to harass these localities, nor shall that district be subject to 
you. If the Prince of Rus’ calls on us for soldiers wherewith to wage war, we agree to supply 
him with any number required. 



 246 

“In case the Russes find a Greek ship cast ashore, they shall not harm it, and if any 
person remove any object therefrom or enslave a member of the crew, or kill him, he shall 
be amenable to both Russian and Greek law. If Russian subjects meet with Khersonian 
fishermen at the mouth of Dnieper, they shall not harm them in any wise. The Russes shall, 
moreover, not have the right to winter at the mouth of Dnieper, either at Belobereg or by 
St. Eleutherius, but when autumn comes, they shall return home to Rus.' Regarding the Black 
Bulgarians, who come and ravage the Kherson district, we enjoin the Prince of Rus’ not to 
allow them to injure that region. 

“If any crime is committed by a Greek subject to our Empire, the Russes shall not have 
the right to punish him, but according to the legislation of our Empire, he shall suffer in 
proportion to his misdeed. 

“If a Christian kill a Russ, or a Russ a Christian, he who has committed the murder shall 
be held by the relatives of the deceased that they may kill him. If he who has committed 
murder runs away and escapes, the relatives of the murdered man shall receive the 
murderer's property in the case that he is wealthy. But if the escaped culprit is poor, he shall 
be pursued till found, and when he is found, he shall be executed. 

“If a Russ assault a Greek, or a Greek a Russ, with sword, spear, or any other weapon, 
he who has committed this crime shall pay five pounds of silver according to the Russian law, 
but if he is poor, all his available property shall be sold, even to the garments he walks in, 
and these too shall be taken from him. Finally he shall swear upon his faith that he has no 
possessions, and then he shall be released. 

“If our government shall desire of you military assistance for use against our 
adversaries, they shall communicate with your Great Prince, and he shall send us as many 
soldiers as we require. From this fact, other countries shall learn what amity the Greeks and 
the Russes entertain toward each other. 

“By common consent, we have thus inscribed all this convention upon a double 
parchment, one portion of which remains in the hands of our government, with a cross and 
our names subscribed thereon, while your merchants and agents have signed the other. Your 
representatives shall go forth with the envoys of our government and conduct them before 
Igor’, Great Prince of Rus’, and to his subjects. Upon receipt of this document, they shall then 
bind themselves by oath to observe the truth as agreed upon between us and inscribed upon 
this parchment, wherein our names are written.” 

[The Russes thus bound themselves:] “Those of us who are baptized have sworn in the 
Cathedral, by the church of St. Elias, upon the Holy Cross set before us, and upon this 
parchment, to abide by all that is written herein, and not to violate any of its stipulations. 
May whosoever of our compatriots, Prince or common, baptized or unbaptized, who does 
so violate them, have no succor from God, but may he be slave in this life and in the life to 
come, and may he perish by his own arms. 

“The unbaptized Russes shall lay down their shields, their naked swords, their armlets, 
and their other weapons, and shall swear to all that is inscribed upon this parchment, to be 
faithfully observed forever by Igor’, all his boyars, and all the people from the land of Rus’. If 
any of the princes or any Russian subject, whether Christian or non-Christian, violates the 
terms of this instrument, he shall merit death by his own weapons, and be accursed of God 
and of Perun because he violated his oath. So be it good that the Great Prince Igor’ shall 
rightly maintain these friendly relations that they may never be interrupted, as long as the 
sun shines and the world endures henceforth and forevermore.” 

The agents sent by Igor’ returned to him with the Greek envoys, and reported all the 
words of the Emperor Romanus. Then Igor’ called the Greek envoys before him, and bade 
them report what injunction the Emperor had laid upon them. The Emperor’s envoys replied, 
“The Emperor has sent us. He loves peace, and desires to maintain concord and amity with 
the Prince of Rus’. Your envoys have received the pledge of our Emperors, and they have 
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sent us to receive your oath and that of your followers.” Igor’ promised to comply with their 
request. 

In the morning, Igor’ summoned the envoys, and went to a hill on which there was  
a statue of Perun. The Russes laid down their weapons, their shields, and their gold 
ornaments, and Igor’ and his people took oath (at least, such as were pagans), while the 
Christian Russes took oath in the church of St. Elias, which is above the creek, in the vicinity 
of the Pasÿncha square and the quarter of the Khazars. This was, in fact, a parish church, 
since many of the Varangians were Christians. 

Igor’, after confirming the treaty with the Greeks, dismissed their envoys, bestowing 
upon them furs, slaves, and wax, and sent them away. The envoys then returned to the 
Emperor, and reported all the words of Igor’ and his affection for the Greeks. Thus Igor’ 
began to rule in Kiev, enjoying peaceful relations with all nations. But when autumn came, 
he thought of the Derevlians, and wished to collect from them a still larger tribute. 

6453 (945). In this year, Igor’s retinue said to him, “The servants of Sveinald are adorned 
with weapons and fine raiment, but we are naked. Go forth with us, oh Prince, after tribute, 
that both you and we may profit thereby.” Igor’ heeded their words, and he attacked Dereva 
in search of tribute. He sought to increase the previous tribute and collected it by violence 
from the people with the assistance of his followers. After thus gathering the tribute, he 
returned to his city. On his homeward way, he said to his followers, after some reflection, 
“Go forward with the tribute. I shall turn back, and rejoin you later.” He dismissed his 
retainers on their journey homeward, but being desirous of still greater booty he returned 
on his tracks with a few of his followers. 

The Derevlians heard that he was again approaching, and consulted with Mal, their 
prince, saying, “If a wolf come among the sheep, he will take away the whole flock one by 
one, unless he be killed. If we do not thus kill him now, he will destroy us all.” They then sent 
forward to Igor’ inquiring why he had returned, since he had collected all the tribute. But 
Igor’ did not heed them, and the Derevlians came forth from the city of Iskorosten’ and slew 
Igor’ and his company, for the number of the latter was few. So Igor’ was buried, and his 
tomb is near the city of Iskorosten’ in Dereva even to this day. 

 

 

 

Powieść minionych lat (Повѣсть временьныхъ лѣтъ), 60,25-63,4 
The Povest’ vremennykh let…, t. 1, Cambridge 2003, s. 389-411 (tekst α). 

 

Въ лѣто 6463. Иде Ольга въ Грькы, и приде къ Цьсарюграду. И бѣ тъгда цьсарь 

Костянтинъ, сынъ Леоновъ. И приде къ нему Ольга, и видѣвъ ю добру сущю лицьмь  

и съмысльну, и удививъ ся цьсарь разуму ея, бесѣдова къ неи, и рекъ еи: “Подобьна еси 

цьсарьствовати въ градѣ семъ съ нами”. Она же, разумѣвъши, рече къ цьсарю: “Азъ 

погана есмь; да аще мя хощеши крьстити, то крьсти мя самъ; аще ли, то не крьщю ся”.  

И крьсти ю цьсарь съ патриархъмь. Просвѣщена же бывъши, радоваше ся душею  

и тѣлъмь. И поучи ю патриархъ о вѣрѣ, и рече еи: “Благословена ты въ женахъ 

Русьскыхъ, яко възлюби свѣть, а тьму остави; благословити тя имуть сынове Русьстии  

и въ послѣдьнии родъ вънукъ твоихъ”. И заповѣда еи о цьркъвьнѣмь уставѣ и о молитвѣ 

и о постѣ и о милостыни и о въздьржании тѣла чиста. Она же, поклонивъши главу, 

стояше, акы губа напаяема, вънимающи учению. И поклонивъши ся патриарху, 

глаголющи: “Молитвами твоими, владыко, да съхранена буду отъ сѣти неприязньны”. 

Бѣ же имя еи наречено въ крьщении Олена, якоже и древьняя цьсарица, мати великаго 

Костянтина. И благослови ю патриархъ, и отъпусти ю. И по крьщении призъва ю цьсарь, 

и рече еи: “Хощю тя пояти женѣ”. Она же рече: “Како мя хощеши пояти, а крьстивъ мя 

самъ, и нарекъ мя дъщерь? А въ хрьстиянѣхъ того нѣсть закона, а ты самъ вѣси”. И рече 
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цьсарь: “Преклюкала мя Ольга”. И въдасть еи дары мъногы, злато и сьребро и паволокы 

и съсуды разьноличьныя; и отъпусти ю, нарекъ ю дъщерь собѣ. Она же, хотящи домови, 

приде къ патриарху, благословенья просящи на домъ, и рече ему: “Людие мои погани  

и сынъ мои, да бы мя Богъ съблюлъ отъ вьсего зъла”. И рече патриархъ: “Чадо вѣрьное! 

Въ Христа крьстила ся еси, и въ Христа облече ся, Христосъ имать съхранити тя: якоже 

съхрани Еноха въ пьрвыя роды, и потомь Ноя въ ковьчезѣ, Аврама отъ Авимелеха, Лота 

отъ Содомлянъ, Моисѣя отъ Фараона, Давыда отъ Саула, три отрокы отъ пещи, Данила 

отъ звѣрии, тако и тя избавить отъ неприязни и отъ сѣтии его”. И благослови  

ю патриархъ. И иде съ миръмь въ землю свою, и приде къ Кыеву. Се же бысть яко при 

Соломанѣ: приде цьсарица Ефиопьская къ Соломону, слышати хотящи премудрость 

Соломоню мъногу мудрость видѣти и знаменья. Тако и си блаженая Ольга искаше 

добрыѣ мудрости Божия, нъ она человѣчьски, а си Божия. “Ищющи бо премудрости 

обрящють”. “Премудрость на исходищихъ поеть ся, на путьхъ же дьрзновение водить. 

На краихъ же забральныхъ проповѣдаеть ся, въ вратѣхъ же градьныхъ дьрзающи 

глаголеть. Елико бо лѣтъ незълобивии дьржать ся по правьду”. Си бо отъ възраста 

блаженая Ольга искаше мудростью, вьсего въ свѣтѣ семь; и налѣзе бисьръ 

мъногоцѣньнъ, еже есть Христосъ. Рече бо Соломонъ: “Желание благовѣрьныхъ 

наслажаеть душю”; и: “Приложиши сьрдьце твое въ разумъ”. “Азъ бо любящая мя 

люблю, а ищющии мене обрящуть мя”. Ибо Господь рече: “Приходящаго къ мънѣ не 

иждену вънъ”. Си же Ольга приде къ Кыеву, якоже рѣхомъ, и присъла къ неи цьсарь 

Грьчьскыи, глаголя, яко “Мъного дарихъ тя; ты глаголаше ми, яко аще възвращю ся въ 

Русь, мъногы дары посълю ти: челядь и воскъ и скору, и воя въ помощь”. Отъвѣщавъши 

Ольга, и рече къ съломъ: “Аще ты, рьци, такоже постоиши у мене въ Почаинѣ, якоже азъ 

въ Суду, то тъгда ти дамь”. И отъпусти сълы, си рекъши. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Russian Primary Chronicle…, s. 82-83. 

 
[]-6463 […]-955). Olga went to Greece, and arrived at Tsar’grad. The reigning Emperor 

was named Constantine, son of Leo. Olga came before him, and when he saw that she was 
very fair of countenance and wise as well, the Emperor wondered at her intellect. He 
conversed with her and remarked that she was worthy to reign with him in his city. When 
Olga heard his words, she replied that she was still a pagan, and that if he desired to baptize 
her, he should perform this function himself; otherwise, she was unwilling to accept baptism. 
The Emperor, with the assistance of the Patriarch, accordingly baptized her. 

When Olga was enlightened, she rejoiced in soul and body. The Patriarch, who 
instructed her in the faith, said to her, “Blessed art thou among the women of Rus’, for thou 
hast loved the light, and quit the darkness. The sons of Rus’ shall bless thee to the last 
generation of thy descendants.” He taught her the doctrine of the Church, and instructed 
her in prayer and fasting, in almsgiving, and in the maintenance of chastity. She bowed her 
head, and like a sponge absorbing water, she eagerly drank in his teachings. The Princess 
bowed before the Patriarch, saying, “Through thy prayers, Holy Father, may I be preserved 
from the crafts and assaults of the devil!” At her baptism she was christened Helena, after 
the ancient Empress, mother of Constantine the Great. The Patriarch then blessed her and 
dismissed her. 

After her baptism, the Emperor summoned Olga and made known to her that he wished 
her to become his wife. But she replied, “How can you marry me, after yourself baptizing me 
and calling me your daughter? For among Christians that is unlawful, as you yourself must 
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know.” Then the Emperior said, “Olga, you have outwitted me.” He gave her many gifts of 
gold, silver, silks, and various vases, and dismissed her, still calling her his daughter. 

Since Olga was anxious to return home, she went to the Patriarch to request his 
benediction for the homeward journey, and said to him, “My people and my son are 
heathen. May God protect me from all evil!” The Patriarch replied, “Child of the faith, thou 
hast been baptized into Christ and hast put on Christ. Christ shall therefore save thee. Even 
as he saved Abraham from Abimelech, Lot from the Sodomites, Moses from Pharaoh, David 
from Saul, the Three Children from the fiery furnace, and Daniel from the wild beasts, he will 
preserve thee likewise from the devil and his snares.” So the Patriarch blessed her, and she 
returned in peace to her own country, and arrived in Kiev. 

Thus it was when the Queen of Ethiopia came to Solomon, wishing to hear his words of 
wisdom, and beheld much wisdom and many wonders. Even so, the sainted Olga sought the 
blessed wisdom of God. But the Queen sought human wisdom, while Olga sought divine 
wisdom. For those who seek for wisdom shall find it. “Wisdom is celebrated in places of 
concourse, she lifteth up her voice in the streets; she crieth at the entrance to the walls, at 
the gates of cities she uttereth speech. For as many years as the just cleave to wisdom, they 
shall not be ashamed.” (Prov., i, 20-22). 

From her youth up, the sainted Olga always sought wisdom in this world, and she found 
a pearl of great price, which is Christ. For Solomon has said, “The accomplished desire of the 
faithful is sweet to the soul” (Prov., xiii, 19); and, “Incline thine heart to wisdom; I love them 
that love me, and those that seek me shall find me” (ibid., xi, 2). And the Lord saith, “He who 
cometh to me I will not cast out” (John, vi, 38). 

Thus Olga arrived in Kiev, and the Greek Emperor sent a message to her, saying, 
“Inasmuch as I bestowed many gifts upon you, you promised me that on your return to Rus’ 
you would send me many presents of slaves, wax, and furs, and despatch soldiery to aid me.” 
Olga made answer to the envoys that if the Emperor would spend as long a time with her in 
the Pochayna as she had remained on the Bosporus, she would grant his request. With these 
words, she dismissed the envoys. 

 

 

 

25. Bunt Konstantyna Dukasa (913 r.) 

 

Grzegorz835, Żywot świętego Bazylego Młodszego836, [BHG 263], I.18   
{cod. Mosq. synod. gr. 249837} 
The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, red.  

D.F. Sullivan, A.M. Talbot, S. McGrath, [Dumbarton Oaks Studies 45], Washington, D.C. 2014, s. 98, w. 1-13,  

s. 100, w. 14-39, s. 102, w. 40-49. 

 

Οἱ δὲ ἐν τοῖς βασιλείοις τάχει πολλῷ περιαθροίσαντες ταξεώτας μετὰ παντοίων ὅπλων 

καὶ βελῶν τοξεύειν προσέταξαν ἀπὸ τῶν διαχώρων καὶ τῶν ὀπῶν τῶν πυλῶν. Ὡς δὲ οἱ περὶ τὸν 

Δοῦκα ἐπλήττοντο τοῖς βέλεσι, ἔφασκον αὐτῷ· “Ἔασον ἡμᾶς ὅπως καὶ ἡμεῖς αὐτοῖς 

ἀντιμαχεσώμεθα.” Τοῦ δὲ μὴ παρεῶντος αὐτούς, ἐν ὅσῳ ταῦτα ἔφασκε, τις τῶν εὐστοχωτάτων 

τοξοτῶν, μαθὼν ἀπὸ τῆς ὀπῆς τοῦ πυλῶνος ὁποῖός ἐστιν ὁ Δούξ, τείνας ἀνδρείως τὸ τόξον 

αὐτοῦ, ἔπληξεν αὐτὸν ὑποκάτω τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ χειρὸς ἐπὶ τὴν πλευράν. Ὁ δὲ τὸ “Οὐαί μοι 

τῷ ἀθλίῳ,” μεγάλως ἐπιφωνήσας, “κακῶς ἐληλύθαμεν ἐνταῦθα,” κάτεισιν εὐθὺς ἕως τοῦ 

 
835 Uczeń św. Bazylego Młodszego. Zob. więcej w: Sullivan, Talbot, McGrath 2014, s. 15-19. 
836 Zob. Introduction, (w:) Sullivan, Talbot, McGrath 2014, s. 1-61; Żywot św. Bazylego Młodszego, s. 7-221, zwł. 

s. 9-14. 
837 Manuskrypt ten pochodzi z XVI w. Zob. więcej w: Sullivan, Talbot, McGrath 2014, s. 1-2; Рукописи, (w:) 

Żywot św. Bazylego Młodszego, s. 149-159, zwł. s. 157-158. 
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ἐδάφους. Πάντων δὲ δειλίᾳ συσχεθέντων καὶ πρὸς τὰ ὄπισθεν ἀρξαμένων ἀναποδίζειν, θάρσος 

οἱ ἔνδοθεν δεξάμενοι καὶ τὰ ξίφη αὐτῶν γυμνώσαντες πολλῇ τῇ παρρησίᾳ πρὸς αὐτοὺς 

ἐξεπήδησαν τὰς πύλας ἀναπετάσαντες. Καὶ κτείνουσι μὲν ἐν πρώτοις τὸν αὐτοῦ 

πρωτοστράτορα, εἶθ’ οὕτως καὶ ἑτέρους πλείονας, εἶτα κἀκεῖνον. Μετὰ δὲ τὴν σφαγὴν αὐτοῦ 

τοὺς λοιποὺς ἀποδιδράσκοντας καὶ συμποδιζομένους, δίκην ἀσταχύων ἐξεθέριζον. Ἱκανοὶ δὲ 

ἀπὸ τῶν φευγόντων διαδράσαι κατίσχυσαν, ἀλλ’ οἱ ἀνηλεεῖς ἐκεῖνοι καὶ ἄσπλαγχνοι τὸ τάχος 

ἀποστείλαντες καὶ τὰς πύλας τῆς πόλεως ἁπάσης ἀσφαλισάμενοι καὶ σφραγίσαντες ἀκριβῶς 

ἐκέλευσαν ἔρευναν ποιήσασθαι ἀκριβῆ τῶν διαδράντων. Πολλῶν δὲ ἀνακαλυφθέντων 

μαγίστρων τε καὶ πατρικίων καθεζομένων ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ, οἷς μὲν προσέταττον ξίφει 

ἀναιρεῖσθαι, οἷς δὲ ἔξω τῶν τειχέων φουρκίζεσθαι, καὶ οὕτω λυγρῶν τελευτᾶν. Ὧν δὲ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐξορύττειν, ἑτέροις νευροκοπεῖσθαι, οὓς δὲ ῥάβδοις καὶ βουνεύροις μαστίζεσθαι, 

καὶ τοὺς μηδὲν ἠδικηκότας, καὶ ἄλλους εἰς δεσμωτήρια ἀπέκλεισαν, οὓς δὲ ἐξώρισαν, ἄλλων 

τὰς ὑποστάσεις εἰσεκόμισαν, καὶ πάνδεινα αὐτοῖς κακὰ ἐνεδείξαντο. Οἱ οὖν ἀνελόντες τὸν 

Δοῦκαν, ἀποτεμόντες τὰς κάρας αὐτοῦ τε καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰσεκόμισαν αὐτὰς ἐνώπιον τοῦ 

ἀρχιεπισκόπου Νικολάου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ἅσπερ θεασάμενοι καὶ γνωρίσαντες, τιμὰς καὶ 

δωρεὰς οὐ τὰς τυχούσας τοῖς ταῦτα δράσασιν ἀπένειμαν. Καὶ προστάττουσι τῷ ὑπάρχῳ τῆς 

πόλεως, ἵνα ἀρθῶσι πάντων τῶν ἀναιρεθέντων τὰ λείψανα καὶ ῥιφῶσιν εἰς τὴν θάλασσαν. Καὶ 

οὔτε ὡς Χριστιανοὺς ᾤκτειραν αὐτοὺς ὅπως κἂν τῇ ταφῇ παραδώσωσι τὰ ἐκείνων σκηνώματα, 

ἀλλ’ ἐπὶ ἁμάξας τιθέντες αὐτοὺς οἱ ἀνήμεροι θῆρες ἡμιτμήτους, γεγυμνωμένους, 

μεσολελωβημένους, οὕτω δημοσίᾳ σύραντες ἐν πόντῳ τὰ σώματα αὐτῶν οἷά τινων κυνῶν 

ἐνέβαλον. Φασὶ δέ τινες, ὅτι πλέον ἢ τρισχιλίους τῷ τηνικαῦτα ἀναιρεθῆναι ὑπ’ αὐτῶν, οἵτινες 

ἐπέδωκαν ἑαυτοὺς τῷ θανάτῳ, μηδὲ εἷς ἐξ αὐτῶν σπασάμενος ῥομφαίαν, μηδὲ τὸ οἱονοῦν ξίφος 

κατά τινος, διὰ τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ Δούξ, ἀσφαλισάμενος αὐτοὺς μὴ δεῖν τεῖναι 

βέλος κατὰ Χριστιανοῦ ὁμοπίστου καὶ ἐκχέαι αἷμα ἀθῷον ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὰ 

βασίλεια. Ὅσους δὲ πόρρω τοῦ ἄστεος ἐν φούρκαις ἐκρέμασαν ἱκανοὶ ἀξιόπιστοι περὶ τούτων 

μεμαρτυρήκασιν, ὡς ἐν ταῖς νυξὶν ἑωράκασιν ὑπεράνω αὐτῶν καθ’ ἕνα ἕκαστον ἀστέρα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ κατερχόμενον καὶ μέχρι πρωΐας φαίνοντα ἐπάνω τῶν ἐν ταῖς φούρκαις κρεμαμένων 

ἀνδρῶν, δεικνύντος τοῦ Θεοῦ παραδόξοις σημείοις, ὅτι εἰς μάτην αὐτοὺς ἀνεῖλον οἱ ἀνήμεροι 

ἐκεῖνοι καὶ ψευδώνυμοι Χριστιανοί (ἅπαξ γὰρ τοῦ Δουκὸς ἀναιρεθέντος ὑπ’ αὐτῶν δέον τῶν 

ἄλλων φείσασθαι, οὐκ ἀνισταμένων, οὐ χεῖρα αἰρόντων, οὐκ ἐριζόντων, οὐ κραυγαζόντων)· οἱ 

δὲ ἀνοήτως καὶ ἀνημέρως (φεῦ τῆς ἐκείνων ἀθλιότητος!) αἷμα ἀθῷον ἐξέχεαν. Οὐαὶ αὐτοῖς 

κατὰ τὴν φρικτὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ὅτι τὸ αἷμα τῶν Χριστιανῶν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν 

ἐκζητήσει ὁ Κύριος καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς Αὐτοῦ ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐφυλάξαντο τὸ οὐκ 

ἀνταποδώσεις κακὸν ἀντὶ κακοῦ, καὶ ὅτι ὁ ἐκχέων αἷμα ἀδίκως κἀκείνου τὸ αἷμα ἐκχυθήσεται. 

Ἄνδρα τε αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Life of Saint Basil the Younger…, s. 99, 101, 103. 

 
The defeat and slaughter of Doukas and his followers. 

18. Those in the palace very quickly gathered soldiers with all kinds of weapons and 
arrows and ordered them to shoot from the crenellations and openings in the gates. When 
those around Doux were being struck by arrows, they said to him, “Let us fight back against 
them.” But he did not grant them permission, and while he was saying these words, one of 
the most skilled archers, learning which man was Doux by looking through the opening in 
the gate, vigorously stretching his bow, struck him on the side below his right hand. Doux 
cried out loudly, “Woe is wretched me, we have come here to our demise,” and straightaway 
collapsed to the ground. As all the attackers were overwhelmed with cowardice and began 
to retreat, those inside took heart and, drawing their swords with great boldness, attacked 
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them after throwing open the gates. First they killed the protostrator and then in the same 
way many others, and then Doux himself. After he was slaughtered, they cut down the rest 
like stalks of grain as they ran away and fell over one another. A significant number of 
fugitives were momentarily able to escape, but those merciless and cruel men quickly gave 
orders to secure all the gates of the city, and sealing them carefully they ordered  
a precise search to be made for the fugitives. When many magistroi and patrikioi were 
discovered huddled in the Hippodrome, they ordered some of them put to the sword, some 
hung on phourkas outside the walls, and thus to die mournfully. They put out the eyes of 
some, cut the hamstrings of others, some they whipped with rods and oxhide straps, even 
those who had done no wrong, and others they locked in prison. Some they exiled, they 
seized the property of others and subjected them to the worst fates. Those who killed 
Doukas cut off his head and that of his son and brought them to the archbishop Nikolaos and 
his entourage. When he saw and recognized them, he gave the perpetrators extraordinary 
honors and gifts. They then ordered the hyparch of the city to collect the remains of all those 
killed and throw them into the sea. They did not take pity on them as Christians so as to 
grant their bodies burial, but the savage beasts, placing them on wagons, severed in two, 
naked, wounded in the midsection, dragged them in public view and threw the bodies in the 
sea as if they were dogs. Some say that at that time more than 3,000 were slain by them, 
men who gave themselves up to death with not a single one drawing his broad sword, nor 
any sword at all against anyone, on account of the oath which Doux made them swear, 
ensuring that they should not shoot an arrow against a fellow Christian and shed innocent 
blood when they entered the palace. A number of trustworthy men gave witness about how 
many they hanged on phourkas far from the city, that by night they saw above each one of 
these men a star coming down from the heavens and shining until dawn above the men hung 
on the phourkas, God showing by wondrous signs that those savages and false Christians 
killed them in vain (for once they had killed Doux, they ought to have spared the others who 
offered no resistance, did not raise a hand, did not contend, nor even cry out); and they in 
their insanity and cruelty (woe to their wretchedness!) shed innocent blood. Woe to them 
on the frightful day of judgment, for the Lord will require the blood of Christians at their 
hands, [Ezek. 3:20] and will render judgment to His enemies because they did not keep <the 
rule> that you shall recompense no man evil for evil, and because he that sheds blood [Deut. 
32:41; Rom. 12:17, etc.] unjustly, even that man's blood will be shed. The Lord abhors the 
bloody and deceitful man. [Gen. 9:6; Ps. 5:6] 

 

 

 

Grzegorz, Żywot świętego Bazylego Młodszego, [BHG 263], I.18  
{cod. Athous Dionysiou 107838} 

Vita Basilii Iunioris. Versio Palaeoslavica e codice Mosquensi Egorov 162 cum textu Graeco e codice Athous 

Dionysiou 107, t. 1, red. T.V. Pentkovskaya, L.I. Shchegoleva, S.A. Ivanov, Moscoviae 2019 = Житие Василия 

Нового В Древнейшем Славянском Переводе. По рукописи РГБ, собрание Е. Е. Егорова 162  

с параллельным греческим текстом по рукописи Athous Dionysiou 107, t. 1, red. Т.В. Пентковская,  

Л.И. Щеголева, С.А. Иванов, Москва 2019, s. 248, w. 44 – s. 250, w. 55. 

 

[…] Tῶν δὲ πόρρω τοῦ ἄστεως ἐν ταῖς φουρκέλλαις τεθνηξάντων, οἷον ἐν ταῖς Πηγαῖς, καὶ ἐν 

τῷ Καστελλίῳ, καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι, καὶ ἐν Ἁρμονιαναῖς, καὶ ἐν τῇ Χρυσοπόλει, καὶ ἐν τῷ 

Δαμαλίῳ ἄντικρυς Ἀκροπόλεως, καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ Φωκᾷ, καὶ ἐν τῷ λεγομένῳ Κλειδίῳ καὶ ἐν τῇ 

Καλχηδόνι, καὶ ἐν τῇ <Ἱ>ερείᾳ καὶ καθ᾿ ἑκάστην πύλην τῆς πόλεως. Εὐπρέπειαν γὰρ τῇ πόλει 

 
838 Manuskrypt ten datowany na 1327/8 r., jest dużo bliższy oryginalnemu tekstowi niż cod. Mosq. synod. gr. 249, 

wykorzystany w wydaniu z Dumbarton Oaks z 2014 r. Zob. Żywot św. Bazylego Młodszego, s. 147-218, zwł.  

s. 154-155, 203-204. 
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αὐτῶν ἀντεισφέροντες οἱ ὀλετῆρες τὸν ἔχθιστον ἐκείνων θάνατον ἐλογίζοντο, μάλα τε τῶν 

ἀθώων. […] 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[…] Zabitych [buntowników839 umieszczono] zaś na słupach (fourkéllē)840 z dala od Miasta841, 
tak jak w Pēgai842 i w Kastellion843 i w [dzielnicy] świętego Mamasa i w Harmonianai844,  

 
839 Zob. więcej o buncie Konstantyna Dukasa (PmbZ, #23817; Kazhdan, Cultler 1991, s. 657) zakończonym  

w czerwcu 913 r. w: Polemis 1968, s. 21-25. 
840 W wersji z cod. Mosq. synod. gr. 249 – φοῦρκα, ‑ης, ἡ, od łac. furca, ae (dosł. widły, podpórka). Było to 

narzędzie kary w kształcie litery Y lub V/∀, które od czasów Konstantyna Wielkiego zajęło miejsce ukrzyżowania. 

W tym konkretnym przypadku mowa najpewniej o przywiązaniu rozciągniętych ciał buntowników do podwójnych 

kawałków drewna/δίδυμον ξύλον (jak opisują źródła powiązane z Kroniką Logotety, zob. przyp. niżej)  

i wystawieniu ich na widok publiczny. Zob. też o innych formach wykorzystywania tego narzędzia wraz  

z przykładami w: Granger Cook 2014, s. 37-45, 294-310 oraz fig. 16 na s. 462. 
841 Wg Ivanova, władze obawiając się, że w stolicy wciąż mogli pozostawać jacyś sympatycy buntowników, 

zdecydowały o rozmieszczeniu ciał wyłącznie na przedmieściach. Tam bowiem zmaltretowane zwłoki będąc 

jednocześnie doskonale widoczne na wysokich słupach, pozostawały jednak już mniej dostępne. Zob.  

С.А. Иванов, Топография в Жития Василия Нового: новые данные редакции D, (w:) Żywot św. Bazylego 

Młodszego, s. 211. Tak czy inaczej, warto podkreślić, iż wszystkie wymienione tutaj miejsca od ‘Kleidion’, aż po 

‘Leukatē’ (zob. Kronika Logotety, 135.9, s. 300, w. 59-62 oraz przyp. niżej) znajdują się przy samych brzegach 

Bosforu i Morza Marmara. Wymownie świadczy to o istotności transportu morskiego wokół Konstantynopola, 

bowiem władze z powodzeniem mogły przecież zdecydować o rozmieszczeniu słupów z buntownikami np. 

wzdłuż Via Egnatia.  
842 Ob. Kasımpaşa (Beyoğlu). Zob. Janin 1964, s. 463-464; Külzer 2008, s. 572-573. 
843 W okolicy ob. Karaköy. Zob. Janin 1964, s. 460-461; Külzer 2008, s. 361-367. 
844 Obszar znany dotychczas jedynie jako miejsce zesłania patriarchy Focjusza I we wrześniu 886 r. Wygnany 

hierarcha miał bowiem do swojej śmierci przebywać w klasztorze τῶν Ἀρμενιανῶν (Ἁρμονιανῶν), τοῦ 

Βόρδονος/Βόρδου (Γόρδονος); zob. Kronika Logotety, 133.3, (s. 271, w. 12-15); Leon Gramatyk, s. 263, w. 5-8; 

Teodozjusz Melitenos, s. 183; Kontynuacja Jerzego Mnicha, s. 849, w. 11-14; Kontynuacja Teofanesa, (red.  

I. Bekker), VI.2, s. 354, w. 1-5; Pseudo-Symeon, LeoVI.1, s. 700, w. 14-16, s. 701, w. 4-6; Jan Skylitzes, LeoVI.1, 

s. 171, w. 72-74; Jerzy Kedrenos, red. I. Bekker, t. 2, s. 249, w. 9-12; Jan Zonaras, XVI.12.1-3, s. 440, w. 10-15. 

Z kolei w świetle Żywot Eutymiusza patriarchy, 2, (s. 11, w. 19-23), miejscem wygnania patriarchy była ‘Hieria’. 

Według wydawcy tego ostatniego źródła (s. 52-53, 57) obie tradycje mówią o jednym i tym samym miejscu 

zlokalizowanym właśnie w Hierii. Por. Tougher 1997, s. 73-74. Janin natomiast nie wykluczał możliwości, 

początkowego przebywania Focjusza w Hierii, skąd później przeniósł się do innego klasztoru, gdzie dokonał 

swego żywota. Tak czy inaczej autor ten wskazywał, iż biorąc pod uwagę ogólną praktykę zesłań kościelnych 

hierarchów miejsca tego nie należałoby szukać w zbyt dużej odległości od (azjatyckich brzegów) Bosforu. Zob. 

Janin 1975, s. 84-85. 

     Lista toponimów zawiera zarówno Hierię, jak i ‘Harmonianai’. Fakt ten zdaje się wykluczać możliwość 

utożsamiania ze sobą tych dwóch obszarów. Analizując kolejność opisywanych miejsc Ivanov stwierdza, że autor 

rozpoczynając od terenów najbliżej Miasta (tj. ‘Pēgai’) wymienia najpierw wszystkie miejsca widoczne  

z perspektywy stolicy. Zatacza zatem krąg widoczności idąc od przeciwległych brzegów Złotego Rogu na północ 

aż do dzielnicy św. Mamasa, a następnie, przenosząc się na azjatycki brzeg Bosforu, od strony północnej wymienia 

kolejne miejsca od ‘Harmonianai’ do ‘Damalis’. Kolejno autor przekazuje informacje o dalej położonych terenach, 

nie będących już w zasięgu wzroku. Ponownie rozpoczynając przegląd od strony zachodniej, idzie dalej na północ 

od dzielnicy św. Mamasa do [dzielnicy] św. Fokasa i następnie do ‘Kleidion’, po czym kontynuuje opis azjatyckich 

brzegów zmierzając na południe od ‘Damalis’ przez ‘Chalkedon’ aż do Hierii. Ivanov nie tłumaczy wprost, 

dlaczego umiejscowił tereny ‘Harmonianai’ na azjatyckim brzegu Bosforu, naprzeciw dzielnicy św. Mamasa. 

Jednakże łącząc ww. proponowaną rekonstrukcję perspektywy opisu autora z wcześniejszymi danymi na temat 

tego obszaru, lokalizacja ta wydaje się całkiem możliwa. Zob. С.А. Иванов, Топография…, (w:) Żywot św. 

Bazylego Młodszego, s. 209-211. 
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i w Chryzopolu845 i w Damalis846 naprzeciw Akropolu847, jak również w [dzielnicy] świętego 
Fokasa848 i w tak zwanym Kleidion849 oraz w Chalkedonie (Kalchēdṓn)850 i w Hierii (Hiereīa)851, 
jak i przy każdej bramie Miasta852. Mordercy liczyli bowiem na to, że ich okrutną (échthistos) 
śmiercią – zupełnie przecież niewinnych – przywracają godność swemu Miastu. […] 

 

 

 

26. Dzielnica św. Mamasa w kalendarzach kościelnych (IX-X w.) 

 

Typikon Wielkiego Kościoła853, 2 IX 
Le Typicon de la Grande Église, t. 1: Le cycle des douze mois, red. J. Mateos, [Orientalia Christiana Analecta 

165], Rome 1962, s. 10, w. 11-14. 

 

Μηνὶ τῷ αὐτῷ βʹ, ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀειθαλᾶ, ⸢Ἰουνία⸣, Φιλίππου καὶ 

Θεοδότου, καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος [...]. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

αὐτοῦ μαρτυρίῳ τῷ ὄντι ἐν τῷ Σίγματι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[2 IX]  Drugiego dnia tego miesiąca [obchodzona jest] uroczystość [ku czci] świętych 

męczenników Aeithalasa, ⸢Juniasa⸣, Filipa i Teodota, a także uroczystość [ku czci] świętego 
męczennika Mamasa […]. Liturgia ku jego czci sprawowana jest w jego martyrionie, 
znajdującym się w Sigma854. 

 
845 Ob. Üsküdar. Zob. Janin 1964, s. 494-495. 
846 Najdalej wysunięty na zachód cypel w ob. dzielnicy Doğancılar (Üsküdar). Zob. Janin 1964, s. 495-496. 
847 Zlokalizowanego na cyplu ob. Sarayburnu (Seraglio Point), na terenie ob. pałacu Topkapı. Zob. Janin 1964,  

s. 304-305. 
848 Ob. Ortaköy. Zob. Janin 1964, s. 476-477; Külzer 2008, s. 490. W powyższym tłumaczeniu dodano słowo 

„dzielnica”, gdyż (podobnie jak w przypadku dzielnicy św. Mamasa) autor nie miał w tym miejscu na myśli 

żadnego centrum kultu tego świętego, a ogólny obszar określany tym właśnie imieniem. 
849 Ob. Defter(dar) burnu. Zob. Janin 1964, s. 472; Külzer 2008, s. 455-456. 
850 Ob. Kadıköy. Zob. Janin 1964, s. 493-494. 
851 Ob. Fenerbahçe. Zob. Janin 1964, s. 498-499. Źródła zależne od Kroniki Logotety mówią o umieszczaniu 

buntowników na słupach od ‘Damalis’ w Chryzopolu, jeszcze dalej aż po ‘Leukatē’, ob. Yelkenkaya burnu 

(Darıca), por. Janin 1964, s. 500-501; Janin 1975, s. 95, 425. Zob. m.in. Kronika Logotety, 135.9, (s. 300, w. 59-

62); Kontynuacja Jerzego Mnicha, s. 877, w. 2-5; Kontynuacja Teofanesa, VI.4, (red. I. Bekker, s. 384, w. 16-19); 

Pseudo-Symeon, Const.VII.4, s. 721, w. 2-3; Jan Skylitzes, Const.VII.2, s. 199, w. 96 – s. 200, w. 4; Jan Zonaras, 

s. 460, w. 17 – s. 461, w. 1. 
852 Ww. informacje topograficzne co do rozmieszczenia ciał zwolenników Konstantyna Dukasa pojawiają się 

jedynie w manuskrypcie Dionysiou 107 oraz XI w. starosłowiańskim tłumaczeniu żywotu z cod. Mosq. Egorov 

162 (XV w.). Niewątpliwie jednak (jak wskazywała już w 2004 r. Pentkovskaya) toponimy te znajdowały się  

w pierwotnej wersji tekstu, co potwierdzałyby również dane przekazywane przez źródła powiązane  

z Kroniką Logotety. Zob. Пентковская 2004, s. 119; С.А. Иванов, Топография…, (w:) Żywot św. Bazylego 

Młodszego, s. 210-211 oraz mapka na s. 209. Zob. również więcej o ww. starosłowiańskim tłumaczeniu żywotu, 

jak i też sam przekład interesującego nas passusu w: Żywot św. Bazylego Młodszego, s. 204-208, 249, 251. 
853 Taft, Kazhdan 1991, s. 2132-2133. 
854 Znane są trzy miejsca o tej nazwie w Konstantynopolu: 1. Na terenie Wielkiego Pałacu, w okolicy kościoła 

Trzykonchowego; 2. W III regionie, w okolicy portu Juliana/Zofii; 3. Na południe od cysterny Mocjusza,  

w okolicy klasztorów św. Mari Peribleptos i św. Andrzeja in Krisei. Wiele wskazuje, że wszystkie te miejsca 

wzięły swą nazwę od półokrągłych portyków/kolumnad, które swym kształtem przypominały grecką literę sigma 

(zapisywanej nie jako Σ, a jako С). Patria opisuje, że taką formę miały również portyki na Forum Konstantyna 

(II.45) oraz przy porcie Prosforion (III.149). Nazwą ‘Sigma’ określano również partię murów przy Bramie 

‘Kalagros’/Trzeciej Bramie Militarnej. Zob. Janin 1964, s. 424-426. 
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Typikon Wielkiego Kościoła, 6 V 
Le Typicon…, s. 282, w. 14-15. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Παχωμίου, Ἱλαρίωνος καὶ Μάμαντος. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις πέραν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[6 V]  Tego samego dnia [obchodzone jest] wspomnienie naszych świętych ojców 
Pachomiusza, Hilariona i Mamasa. Liturgia ku ich czci sprawowana jest po drugiej stronie 
(péran). 

 

 

 

Typikon Wielkiego Kościoła, 13 VII 

Le Typicon…, s. 338, w. 9-11. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀνδρέου τοῦ στρατιώτου, Ἡρακλείου, 

Φαύστου, Μηνᾶ, καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν, καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος πέραν ἐν 

τῷ Σίγματι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[13 VII]  Tego samego dnia [obchodzona jest] uroczystość świętych męczenników 
Andrzeja Żołnierza, Herakliusza, Fausta, Menasa i ich towarzyszy, a także wspomnienie 
świętego męczennika Mamasa [sprawowane] po drugiej stronie (péran) w Sigma. 

 

 

 
      Biorąc pod uwagę tylko ten odosobniony passus można by stwierdzić, że może być tu mowa tu o centrum 

kultu św. Mamasa niedaleko portu Zofii, bądź też o klasztor w pobliżu Bramy Ksylokerkos. Jednakże należy 

pamiętać, że lokalizacja tego pierwszego określana jest w Typikonie Wielkiego Kościoła, jak i Synaksarionie 

Konstantynopola względem terenów ‘Sofianai’ oraz ‘ta Dareiou’, a tego drugiego względem (bramy) 

Ksylokerkos. Z kolei w źródłach tych występuje inne centrum kultu św. Mamasa lokalizowane w ‘Sigma’, tyle że 

po drugiej stronie (πέραν). Z tego też powodu najpewniej to z tym właśnie miejscem powinien ten passus łączony. 

Na podstawie specyfiki występowania terminu ‘Sigma’ w Konstantynopolu, Janin, a za nim Külzer, stwierdzają, 

że może tutaj chodzić o portyk wybudowany w dzielnicy św. Mamasa jeszcze przez Leona I. Zob. Janin 1964,  

s. 478; Janin 1969, s. 314; Külzer 2008, s. 649. Dodatkowo Külzer opisując tereny ‘Diplokionion’ (zlokalizowane 

najpewniej niedaleko dzielnicy św. Mamasa) stwierdza, że nazwa Διπλοκιώνιον, występująca od XII w., (διπλόος 

– podwójny; κίων/κιόνιον – kolumna/mała kolumna) może odnosić się do pozostałości pałacu, czy też właśnie 

portyku zlokalizowanego w dzielnicy św. Mamasa. Zob. Külzer 2008, s. 335. Koncepcję tę zaproponował już 

wcześniej Berger w: Berger 1988: 700-701. Zob. Patria, III.165, s. 267, w. 10-12: „Τὰ δὲ ζευκτὰ κιόνια· εἶχον 

ἐκεῖσε τοὺς τιμίους σταυροὺς τοὺς ὄντας νυνὶ εἰς τὴν Βώνου Ἰουστῖνος δὲ ἐποίησεν τοὺς σταυρούς.”. [Tłum. za 

Berger 2013, s. 209: „The Yoked Columns. – There they kept the venerable crosses which are now at <the cistern 

of> Bonos. Justin (II, 565-578) made the crosses.”]. Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988,  

s. 700-701. 
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Typikon Wielkiego Kościoła, 25 VII 

Le Typicon…, s. 350, w. 9-12. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ρξεʹ πατέρων ἡμῶν ἐν τῇ εʹ συνελθόντων τῶν 

συνόδων, καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἑρμογένους, καὶ σύναξις τῆς ἁγίας Παρθένου πέραν 

ἐν τῷ Παγιδίῳ, πλησίον τοῦ Νέου Ἐμβόλου. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[25 VII]  Tego samego dnia [obchodzone jest] wspomnienie 165 świętych naszych ojców 
zgromadzonych na V z soborów [powszechnych]855, a także uroczystość świętego 
męczennika Hermogenesa oraz liturgia [ku czci] świętej Dziewicy [sprawowana] po drugiej 
stronie (péran) w Pagidion856, nieopodal Nowego Portyku857. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), 2 IX, 1 
Synaxarium…, s. 5, w. 19 – s. 7, w. 15. 

 

Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. Οὗτος ἦν ἐκ τῆς τῶν Παφλαγόνων πόλεως 

Γάγγρας γονέων χριστιανῶν, Θεοδότου συγκλητικοῦ καὶ Ῥουφίνης, ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ 

βασιλέως κατασχεθέντων καὶ ἐμφυλακισθέντων διὰ τὴν εὐσέβειαν· ἐγκύμονος οὔσης τῆς 

μητρός, ἐν τῇ φυλακῇ οὗτος ἀπετέχθη. Τῶν δὲ γονέων τελειωθέντων, ὁ μάρτυς υἱοθετήθη 

γυναικί τινι συγκλητικῇ Ματρώνῃ· ἣν καὶ συχνάκις τῷ ψελλίσματι μάμαν καλῶν, τουτέστιν 

μητέρα, Μάμας ἐκλήθη. Ἐτῶν δὲ γενόμενος πεντεκαίδεκα, τοῦ διὰ Χριστὸν μαρτυρίου 

κατήρξατο, πρῶτον παραδοθεὶς Δημοκρίτῳ ἡγεμόνι τῆς Καισαρέων, ἔπειτα δὲ Αὐρηλιανῷ τῷ 

βασιλεῖ παραπεμφθείς. Μετὰ δὲ πολλὰς βασάνους καὶ τὴν εἰς βυθὸν θαλάσσης ῥιφὴν 

παραδόξως ὑπὸ ἀγγέλου διασωθεὶς καὶ παρ’ αὐτοῦ εἴς τι ὄρος τῶν ἐν Καισαρείᾳ ὁδηγηθεὶς 

κἀκεῖσε μετὰ θηρίων ἀγρίων διάξας καὶ γάλακτι τούτων ἐκτρεφόμενος κηρύσσων τε τὸ 

εὐαγγέλιον, ὃ ἐκ τῶν τῆς γῆς λαγόνων ἐκείνῳ τότε ἀνεδόθη, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν προδοθεὶς 

Ἀλεξάνδρῳ ἡγεμόνι Καππαδοκίας καὶ πολλὰ τιμωρηθείς, τέλος δὲ καὶ τριαίνῃ σιδηρᾷ τὰ 

σπλάγχνα διαπαρεὶς καὶ ταῦτα ἰδίαις χερσὶ διαβαστάζων καὶ τῆς πόλεως ἐξελθών, οὕτω τῷ 

 
855 Mowa tu o Soborze Konstantynopolitańskim II (553 r.), gdzie miało się zebrać 152 duchownych. Zob. 

Synaksarion Konstantynopola, 25 VII, 2, (s. 842-843). 
856 Zob. Janin 1964, s. 475-476; Janin 1969, s. 208. Külzer najwyraźniej łącząc to miejsce z terenami Λιθόστρωτος 

(zob. przyp. niżej), stwierdził nawet, że dookreślenie – „nieopodal Nowego Portyku” wskazuje, że Παγίδιον należy 

łączyć z mostem św. Mamasa. Zob. Külzer 2008, s. 555.  
857 Nazwa ta pojawia się jedynie w kontekście portyku, jaki miał zbudować w dzielnicy św. Mamasa Leon I 

podczas swego 6-miesięcznego tam pobytu po pożarze Miasta w 464 r. Zob. Jan Malalas, XIV.43; Kronika 

wielkanocna, s. 598, w. 9-19 (rok 469); Patria, III.159. 

     Janin podaje, że określenie to występuje również w kontekście obszaru zwanego Λιθόστρωτος. Jednakże, o ile 

w istocie miejsce to zlokalizowane było również po drugiej stronie (πέραν), to w żadnym z podawanych przez 

autora źródeł nie ma treści πλησίον τοῦ νέου ἐμβόλου, którą on cytuje. Dodatkowo Janin stwierdza, że sama nazwa 

Λιθόστρωτος (λίθος – kamień; στρωτός – obłożony/okryty), dobrze koresponduje z bagnistymi terenami mostu 

św. Mamasa, gdzie była potrzeba konstrukcji mostu o 12 łukach i jak najbardziej mogła też zaistnieć droga 

obłożona kamieniami. Zob. Janin 1964, s. 473; Janin 1969, s. 195, 343, 404. Tezę tę, wbrew wskazania jasnych 

przesłanek łączących tereny Λιθόστρωτος z dzielnicą św. Mamasa, utrzymuje Külzer lokalizując w tym miejscu 

most św. Mamasa. Zob. Külzer 2008, s. 495, 512, mapa Sonderkarte Bosporos/Goldenes Horn 1:100 000  

(A. Külzer, E. Beer), (w:) Külzer 2008. 
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Κυρίῳ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι ἐν 

τῷ Σίγματι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[2 IX] Uroczystość [ku czci] świętego męczennika Mamasa858. Pochodził on  
z paflagońskiego miasta Gangry859, z chrześcijańskich rodziców – senatora Teodota  
i Rufiny860, [którzy] za panowania cesarza Aureliana861 zostali pojmani i uwięzieni z powodu 
[swej] pobożności. Ponieważ [jego] matka była [w tym czasie] brzemienna, urodził się on  
w więzieniu. Po śmierci rodziców, męczennik został adoptowany862 przez Matronę863 – żonę 
pewnego senatora, którą często niewyraźnym głosem wołał – „mama”864, to jest [jako] 
matkę, [stąd też] został nazwany „Mamas”. Gdy skończył zaś piętnaście lat, rozpoczęło się 
[jego] męczeństwo z powodu [wiary w] Chrystusa: najpierw został wydany Demokrytowi, 
namiestnikowi Cezarei865, a następnie przekazany cesarzowi Aurelianowi. Po wielu torturach 
i wrzuceniu w morskie głębiny został cudownie ocalony przez anioła i zaprowadzony przez 
niego do pewnej góry w Cezarei866; tam żył pośród dzikich zwierząt, żywiąc się ich mlekiem  
i głosząc Ewangelię, która w tym czasie została mu wydana z czeluści ziemi. Z tego też 
powodu ponownie został wydany [, tym razem] Aleksandrowi, namiestnikowi Kapadocji  
i surowo ukarany; a na koniec przebito mu wnętrzności żelaznym trójzębem. [On zaś] 
wziąwszy je we własne ręce i opuściwszy miasto867 w ten sposób oddał ducha Panu. Liturgia 
ku jego czci sprawowana jest w jego martyrionie, znajdującym się w Sigma. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (2 IX) 
Synaxarium…, s. 5, w. 50-52. 

 

Fa : 1 : Μάμαντος. Ὃς ἦν Γάγγρας πόλεως Παφλαγόνων. Ὃς διὰ τὸ ψελλιζούσῃ φωνῇ λέγειν 

μαμᾶ, Μάμας ώνομάσθη καὶ πολλαῖς βασάνων αἰκίαις δοκιμασθεὶς καὶ σιδήρῳ τὰ σπλάγχνα 

διαπαρεὶς τὸ πνεῦμα κατέλιπεν. 

 

 
858 Przedstawiona tutaj skrócona wersja żywotu św. Mamasa, bazuje na tradycji żywotów z tzw. rodziny β (oraz 

γ) [a także μ (?)], na którym to etapie została połączona już opowieść o górskim pasetrzu z okolic Cezarei z synem 

arystokratów z Gangry. Zob. więcej o żywotach świętego i ich wzajemnych relacjach w: Berger 2002, s. 241-310, 

zwł. s. 266, 273-274, 275. 
859 Γάγγρα, ob. Çankırı, ok. 140 km na płn.-wsch. od Ankary; również Germanicopolis/Germanopolis 

(Γερμανικόπολις/Γερμανόπολις). Zob. więcej w Belke, Mersich 1996, s. 196-199. 
860 Ich wspomnienie (wraz ze wspomnieniem wdowy o imieniu Ammia, która miała wychować św. Mamasa po 

śmierci rodziców) obchodzone jest 31 sierpnia. 
861 Panował w latach 270-275. Skoro męczeństwo św. Mamasa miałoby miejsce za panowania tego cesarza, to 

śmierć jego rodziców należałoby umiejcawiać raczej kilkanaście lat wcześniej, np. za panowania Waleriana I (253-

260 r.) 
862 Tłum. „υἱοθετήθη”. Dosł. „wzięty na syna/usynowiony”. 
863 Tj. wdowę o imieniu Ammia (Ἀμμία). W niektórych wersjach żywotu kobietę tę określa się po prostu jako 

„Matronę”. Zob. Berger 2002, s. 268, 275. 
864 W niektórych wersjach żywotu słowa te przybrały formę „amma” (Ἀμμά). Zob. Berger 2002, s. 4, 269, 273. 
865 Tj. Cezarei Kapadockiej, ob. Kayseri. Zob. więcej w: Hild, Restle 1981, s. 65-69, 82-84, 96-98, 100-103, 112-

114, 193-196. 
866 Mowa tu o wygasłym wulkanie/górze Argaios, 25 km na południe od Cezarei. Zob. Hild, Restle 1981, s. 149. 

Zob. też Berger 2002, s. 247-248. 
867 Tj. Cezareę Kapadocką. 
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Tłumaczenie 

 
[2 IX] [Uroczystość ku czci świętego] Mamasa. Pochodził z Gangry, miasta paflagońskiego.  
Z powodu, że niewyraźnym głosem mówił [słowo] „mama” został nazwany Mamas; 
doświadczywszy wielu upokarzających tortur i po przebiciu mu wnętrzności żelazem 
wyzionął ducha. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (2 IX) 
Synaxarium…, s. 8, w. 41-45. 

 

O : 1 et 4 : Μάμαντος, Ἀειθαλᾶ, Ἰουλιανοῦ, Φιλίππου καὶ Θεοδότου μαρτυρήσαντος ἐπὶ 

Αὐρηλιανοῦ βασιλέως. Ὁ δὲ τρόπος τῆς μαρτυρίας <οὗτος>. Μετὰ τὸ πολλὰς διελθεῖν 

βασάνων ἰδέας, τὸ τελευταῖον καταλευσθεὶς ἐπὶ λόγχας ἐκκεντηθεὶς τὸν στέφανον ἐκομίσατο. 

Ἠν δὲ πατρὸς Θεοδότου καὶ μητρὸς Ῥουφίνας τῆς Παφλαγόνων χώρας, πόλεως Γάγγρας. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Σίγματι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[2 IX] [Uroczystości ku czci świętych] Mamasa, Aeithalasa, Juliana, Filipa i Teodota, którzy 
ponieśli śmierć męczeńską za panowania cesarza Aureliana. Przebieg <jego868> męczeństwa: 
Po przebyciu wielu różnych tortur, został ostatecznie ukamieniowany i nabity na włócznie, 
[czym] zapewnił sobie wieniec [męczeństwa]. Jego ojciec zaś Teodot i matka Rufina 
pochodzili z ziemi paflagońskiej, miasta Gangry. Liturgia ku jego czci sprawowana jest w jego 
martyrionie, znajdującym się w Sigma. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (6 V) 
Synaxarium…, s. 660, w. 57 - s. 661, w. 44. 

 

H : 1. – Παχωμίου, Ἱλαρίωνος καὶ Μάμαντος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις πέραν (cf. Mai 74). 

[…]. P : […] – Παχωμίου καὶ Ἱλαρίωνος καὶ τοῦ ὁσίου Μάμαντος πέραν ἐν Ὀχείαις [org. 

αἰνοχίαις]. – […] C : 1. – Τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Παχωμίου, Ἱλαρίωνος καὶ Μάμαντος. […] 

– Ra : 1. – Παχωμίου καὶ Ἱλαρίωνος καὶ τοῦ ὁσίου Μάμαντος πέραν ἐν Ὀχείαις. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[6 V] [Wspomnienie] Pachomiusza, Hilariona i Mamasa. Liturgia ku ich czci sprawowana jest 
po drugiej stronie (péran). […] 

 
868 Tj. św. Mamasa. 
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[Liturgia ku czci] Pachomiusza i Hilariona i świętego Mamasa [sprawowana jest] po drugiej 
stronie (péran) w Ocheiai869. […] 
[Wspomnienie] naszych świętych ojców Pachomiusza, Hilariona i Mamasa. […] 
[Liturgia ku czci] Pachomiusza i Hilariona i świętego Mamasa [sprawowana jest] po drugiej 
stronie (péran) w Ocheiai. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (6 VII) 
Synaxarium…, s. 801, w. 35-49.  

 

C : […] – 4. 3 : Τοῦ ἁγίου Φωκᾶ εἰς Λουρδὴν καὶ ἐν τῷ νέῳ Παλατίῳ εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. 

[…] Cg : […] – 4. 3 : Φωκᾶ εἰς Λουρδὴν καὶ ἐν τῷ νέῳ Παλατίῳ εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα. […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[6 VII] [Liturgia ku czci] świętego Fokasa [sprawowana jest] w Lourdē870 oraz w nowym Pałacu 
w [dzielnicy] świętego Mamasa. 
[Liturgia ku czci świętego] Fokasa [sprawowana jest] w Lourdē oraz w nowym Pałacu  
w [dzielnicy] świętego Mamasa. […]. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (12 VII) 
Synaxarium…, s. 817, w. 43-45. 

 

Ra : 1. – […] Μάμαντος (Iul. 134). […]. Mv : 1. – […] Μάμαντος πέραν ἐν τῷ Σίγματι (Iul. 

134). […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[12 VII] […] [Wspomnienie świętego męczennika] Mamasa. […] 
[…] [Wspomnienie świętego męczennika] Mamasa [sprawowane jest] po drugiej stronie 
(péran) w Sigma. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), 13 VII, 3-4 
Synaxarium…, s. 818, w. 24-28. 

 

 
869 Termin ‘Ocheiai’ (Ὀχεῖαι) łączony jest przez badaczy z hipodromem, który miał znajdować się w dzielnicy św. 

Mamasa. Zob. Janin 1964, s. 475; Janin 1969, s. 314; Berger 1988, s. 696; Külzer 2008, s. 512.  

[Jurewicz: ὀχεία, ἡ – dzierżycielka, kotwica; ὀχεῖον, τό – ogier, wóz/rydwan (ὄχημα, ατος, τό); ὄχησις, εως, ἡ – 

jazda, podróż, jazda konna; ὀχεύς, έως – coś, na czym się niesie lub czym się przymocowuje, pasek, rzemyk, stery, 

lejce; LBG: ὀχεία, ἡ – Lenken (der Pferde), Reiten] 
870 Być może mowa tu o centrum kultu tego świętego zlokalizowanym na terenie ob. Ortaköy (Janin 1964, s. 476-

477; Janin 1969, s. 497-499; Külzer 2008, s. 590). Zob. Janin 1964, s. 473; Külzer 2008, s. 497. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ στρατιώτου, Ἡρακλείου, Φαύστου, 

Μηνᾶ καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 

Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος πέραν ἐν τῷ Σίγματι. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[13 VII]  Tego samego dnia [obchodzona jest] uroczystość [ku czci] świętego Andrzeja 
Żołnierza, Herakliusza, Faustusa, Menasa i ich towarzyszy. 

Oraz wspomnienie świętego męczennika Mamasa [sprawowane] po drugiej stronie 
(péran) w Sigma. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), 25 VII, 3 
Synaxarium…, s. 844, w. 1-3. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ σύναξις τῆς ἁγίας καὶ παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου πέραν 

ἐν τῷ Παγιδίῳ, πλησίον τοῦ νέου ἐμβόλου. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[25 VII]  Tego samego dnia [sprawowana jest] liturgia [ku czci] świętej i wszech-
niepokalanej Pani naszej Bogurodzicy po drugiej stronie (péran) w Pagidion, nieopodal 
nowego portyku. 

 

 

 

27. Wojska II krucjaty nad Bosforem (1147 r.) 

 

Manganeios Prodromos871, Wiersz 24 – Od Miasta do autokratora, kiedy przybyli królowie 

Alemanii i Francji872, w. 142-159 

 
871 Zob. Kazhdan 1991k, s. 1726. 
872 RHC Grec, II, s. 758 A: „Ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς τὸν αὐτοκράτορα, ὅτε κατέλαβον οἱ ῥῆγες ὁ Ἀλαμανίας καὶ  

ὁ Φραγκίας.” Por. Jeffreys&Jeffreys 2001, s. 103, przyp. 6: „Ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς τὸν αὐτοκράτορα ὅτε κατέλαβον 

οἱ ῥῆγες ὁ Ἀλαμανίας καὶ ὁ Φραγγίας.” 

     Wydarzenia opisywane w utworze miały miejsce we wrześniu 1147 r. w trakcie przemarszu uczestników  

II krucjaty pod wodzą Konrada III Hohenstaufa przez tereny Cesarstwa Bizantyńskiego. Jak podkreśla E. Jeffreys 

i M. Jeffreys wiersz ten skomponowany zaraz po tych wydarzeniach (najpewniej pod koniec października), pisany 

był przez naocznego świadka dla naocznych świadków. Adresatem jest tu cesarz Manuel I Komnen, któremu 

wyrazy wdzięczności wznosi samo upersonifikowane Miasto – Konstantynopol, uratowane przezeń przed 

„dzikimi bestiami” z Zachodu. W perspektywie cesarskiej propagandy (wśród której twórczość Manganeiosa 

zdaje się być najbardziej zajadła) owi niegodni krzyżowcy pod wodzą Konrada III (Alemanowie) przybyli na 

tereny cesarstwa zachęceni wizją słabości Konstantynopola. Jednak za sprawą cesarza stare mury zostały 

odnowione, a dumna niemiecka armia jeszcze przed dotarciem do Miasta została ukarana przez Boga powodzią, 

jakiej doświadczyła pod ‘Choirobakchoi’ (prawdopodobnie w okolicy ob. Bahşayiş nad jeziorem Büyükçekmece). 

Około 10 IX zdziesiątkowani i przemęczeni krzyżowcy przybyli pod mury Miasta przebywając początkowo  

w okolicy ‘Filopation’ (zob. Janin 1964, s. 143-145, 452-453), a następnie po drugiej stronie Złotego Rogu  

w ‘Pikridion’ (prawdopodobnie w okolicy ob. Hasköy). Barbarzyńcy czyniąc wiele szkód na przedmieściach 

stolicy sprowokowali militarną reakcję cesarstwa. Po totalnej klęsce w bitwie, jaką Bizantyńczycy wydali 
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Ex Theodori Prodromi Carminibus Ineditis, (fol. 36 ro), (w:) Recueil des Historiens des Croisades. Historiens 

Grecs, t. 2, red. E. Miller, Paris 1881, s. 758 C, w. 142-159 (cod. Marcianus graecus XI 22, fol. 36 ro). 

 

Πόθεν ὡρμήθης, βασιλεῦ, ἐκεῖθεν ναυλοχήσαι, 

Ὅθεν οἱ βαρβαρόφρονες ἐποίουν τὸν ἀπόπλουν· 

Ὑπολαμβάνω, δέσποτα, τὸ μέλλον ἐμαντεύσω· 

Ὁπόσοι γὰρ ἐπέρασαν ἐκεῖθεν ἀκουσίως 

Ἐκ τῶν μερῶν τοῦ Μάμαντος τοῦ νῦν περιβοήτου, 

Πάντες αὐτὸν ἐζήτησαν καὶ νῦν ζητοῦσιν ἔτι, 

Καὶ ψηλαφοῦσι Μάμαντα καὶ Μάμαντα φωνοῦσι, 

Καὶ Μάμας οὐχ εὑρίσκεται καὶ τοῦ λιμοῦ ψοφοῦσιν. 

Οἱ τῆς μονῆς τοῦ Μάμαντος τοῦ περιθρυλλουμένου, 

Ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρέπεσθε τοὺς Ἀλαμανοτζέχους· 

Ἐκεῖνοι γὰρ ὑπὲρ ὑμᾶς ἐπόθησαν τὸν ἄνδρα, 

Καὶ πάλιν καὶ περάσαντες ἐπικαλοῦνται τοῦτον, 

Καὶ τῆς ἑβδόμης ψάλλουσιν ᾠδῆς τὴν ἱκεσίαν, 

Καὶ χεῖρας πρὸς τὸν Μάμαντα νῦν αἴροντες βοῶσιν· 

«Ἐν ὅλῃ νῦν καρδίᾳ σοι προσπίπτομεν, ὦ Μάμα, 

«Φοβούμεθά σε, μὴ κρυβῇς καὶ νῦν ἀκολουθοῦμεν, 

«Ζητοῦμεν σου τὸ πρόσωπον, κἂν οὐχ εὑρίσκομέν σε· 

«Μὴ καταισχύνῃς νῦν ἡμᾶς, ἠγαπημένε Μάμα.» 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Jak wpadłeś, cesarzu873, by czekać na kotwicy [właśnie] tam, 

skąd ci o barbarzyńskich umysłach (barbarófrones)874 szykowali się do odpłynięcia?875 
Podejrzewam panie, że musiałeś to przewidzieć876. 

 
krzyżowcom ci – zmarnowani, przerażeni i głodni – w końcu zdecydowali się na pośpieszną przeprawę przez 

Bosfor na azjatycki brzeg. Jak podkreśla Niketas Choniates, opuszczenie przez krzyżowców przedmieść Miasta 

Bizantyńczycy odebrali z wielką ulgą – niczym oddalenie się jakiejś złowróżbnej grozy z nieba (Niketas 

Choniates, Historia, s. 66, w. 10-11). Zob. więcej o utworach Manganeiosa opisujących te wydarzenia (tj. wiersz 

nr 20 i 24) oraz o jego postrzeganiu przybyszy z Zachodu w: Jeffreys&Jeffreys 2001, s. 101-116; Stephenson 

2004, s. 218-222; Roche 2015, s. 183–216; Jeffreys 2019, s. 128-140, zwł. s. 131. Por. też Runciman 1997, s. 244. 
873 Mowa tu o Manuelu I Komnenie (cesarzu w latach 1143-1180). Zob. więcej w: Dąbrowska 2002b, s. 326-327; 

Magdalino 2002. 
874 Tj. Konrad III Hohenstauf i przybyli wraz z nim członkowie II wyprawy krzyżowej. Zob. więcej o Konradzie 

III w: PBW (2016): Conrad 53; Brand 1991, s. 495. 
875 Pargoire przywołując te dwa pierwsze wersy uznał, iż świadczą one o przebywaniu cesarza nad Bosforem 

niedługo po odpłynięciu stamtąd krzyżowców (zob. Pargoire 1904, s. 303). Niemniej w swoim kolejnym artykule 

na ten temat autor ten nie wraca już do tej dyskusyjnej kwestii, rozpoczynając tłumaczenie tego utworu od 

następnych wersów (zob. Pargoire 1908, s. 209). 
876 Autor ma zapewne tutaj na myśli zorganizowanie przez Manuela I przeprawy przez Bosfor dla wojsk Konrada 

III i przybyłych z nim pielgrzymów (zob. np. Niketas Choniates, Historia, s. 65, w. 94 – s. 66, w. 9; por. Jan 

Kinnamos, II.16, s. 79, w. 1-5; 21-23; s. 80, w. 9-13). Oczywiście miejsce przeprawy było uprzednio przygotowane  

i najpewniej wyznaczone przez samego cesarza (zob. np. o kwestionowanym wcześniejszym przygotowaniu 

przeprawy krzyżowców przez Dunaj w: Jan Kinnamos, II.12, s. 69, w. 13-20). Por. w źródłach łacińskich: Annales 

Herbipolenses, s. 5, w. 14-18; Helmold, I.60, (s. 116, w. 30-32); Romuald z Salerno, s. 424, w. 40-43; Wilhelm  

z Tyru, XVI.20, (s. 743-744). 

      Jak wskazują E. Jeffreys i M. Jeffreys, o ile wiadomo, iż punktem docelowym przeprawy była tutaj ‘Damalis’ 

(najbardziej wysunięty na zachód cypel Chryzopola, ob. Üsküdar; zob. np. Manganeios, wiersz 20, w. 333-334, 

tj. 455-456, (w:) RHC Grec, II, s. 757 B), to żadne inne źródło nie mówi, skąd dokładnie krzyżowcy się tam 

udawali. Wątpliwości ww. autorów, czy istotnie punktem początkowym była dzielnica św. Mamasa wynikają  
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Jak wielu877 bowiem przedostało się stąd [na drugi brzeg] mimowolnie 
z dzielnicy878 słynnego [już] teraz Mamasa; 
wszyscy go szukali i [do] teraz jeszcze szukają, 
i [jak] po omacku szukają Mamasa, i Mamasa wołają879, 
a Mamas się nie znajduje i [wciąż] umierają z głodu. 
Wy z klasztoru sławetnego Mamasa880, 

 
z wykorzystania przez Manganeiosa tej nazwy do gry słownej wyszydzającej Alemanów (podobnie jak w wierszu 

nr 20 nazw ‘Choirobakchoi’ czy ‘Pikridion’; zob. Jeffreys&Jeffreys 2001, s. 109, 113-114; Jeffreys 2019, s. 131). 

Należy jednak wskazać, że to nie kwestie stricte retoryczne zdecydowały o pojawieniu się u Manganeiosa nazw 

typu ‘Choirobakchoi’ czy ‘Pikridion’, gdyż o przebywaniu armii Konrada III w tych miejscach wspominają także 

inne źródła. Ponadto, ciężko sobie wyobrazić, że w obliczu bardzo świeżej pamięci naocznych świadków poeta 

pozwoliłby sobie na beztroskie przeniesienie miejsca przeprawy w zupełnie inne miejsce. Biorąc również pod 

uwagę, że krzyżowcy przedostawali się konkretnie do ‘Damalis’, punkt początkowy ich wędrówki nie mógł być 

bardzo oddalony od terenów ob. Beşiktaş, gdzie i dziś funkcjonuje przeprawa promowa do Üsküdar. 
877 Istotnie krzyżowców, którzy (w drugiej połowie września 1147 r.) wraz z Konradem III przekraczali Bosfor 

było najprawdopodobniej bardzo wielu. Choniates wspomina, że cesarz wyznaczył nawet sekretarzy/ 

rachmistrzów (ἀπογραφεῖς) do spisywania każdego, kto przeprawiał się na drugą stronę, co ostatecznie miało się 

jednak nie udać z powodu zbyt dużej ilości tych osób (zob. Niketas Choniates, Historia, s. 65, w. 5 – s. 66, w. 9). 

Do tych rachunków nawiązuje jednak Odon z Deuil, stwierdzając, że „Grecy” przeprowadzający ten spis podali 

liczbę: 900 566 ludzi (zob. Odon z Deuil, III, s. 50). Podobne informacje spotykamy u Kinnamosa, który mimo 

przeniesienia lokalizacji z Bosforu nad Dunaj, stwierdza, że cesarscy podsekretarze (ὑπογραμματεῖς), stojący po 

obu stronach rzeki, przestali liczyć przy liczbie 900 000 ludzi (zob. Jan Kinnamos, II.12, s. 69, w. 13-20). Dbając  

o propagandę ów autor właśnie tę przeprawę porównuje z tą dokonaną przez Kserksesa na Hellesponcie, 

ograniczając opis przekraczania Bosforu do świadectwa o pośpiesznej ewakuacji Konrada III na jakiejś nędznej 

łódce wyciągniętej na brzeg (zob. Jan Kinnamos, II.16, s. 80, w. 9-13). Runciman mimo wcześniejszego 

oszacowania liczebności wyprawy Konrada III na „blisko dwadzieścia tysięcy ludzi”, komentując ww. 

świadectwo Odona z Deuil stwierdził jednak, że w przypadku przeprawy przez Bosfor „przypuszczalnie 9566 jest 

liczbą prawidłową” (zob. Runciman 1997, s. 235, 466, przyp. 4). Z kolei inne źródła łacińskie, które jakkolwiek 

określają liczbę krzyżowców przekraczających „ramię św. Jerzego” podają już dużo niższe szacunki, tj. od ponad 

50 000 do 70 000 osób (zob. Sigebert z Gembloux, s. 460, w. 1-3; Annales Palidenses, s. 82, w. 51-53). Por. 

Kugler 1866, s. 130-131, przyp. 50; Böhmer J. F., Niederkorn J. P., Hruza, K. 2008, n. 509, s. 218-219. 
878 Tłum. „μερῶν τοῦ Μάμαντος” (dosł. „części [św.] Mamasa”). Określenie to (τά μέρη τοῦ ἁγίου Μάμαντος) 

pojawia się w tej samej formie również w Krótkie zapiski, 15; 21 oraz w Patria, II.100. 
879 W wierszu tym Manganeios wykorzystuje fakt, że imię Mamas (Μάμας, ‑αντος) to lallname, pochodzący od 

dźwięków, jakie dziecko wymawia próbując wołać swoją matkę, gdy jest głodne (μάμμη, ἡ - mama, matczyna 

pierś; μαμμᾶν αἰτεῖν – wołać o jedzenie/matczyną pierś). Por. z genezą imienia świętego w jego żywotach: BHG 

1019, 5, (w:) Berger 2002, s. 284, w. 10-11 oraz komentarz na s. 244, 256, 259-260. Imię świętego zatem stworzyło 

autorowi świetną okazję do zredukowania wyniosłych i dumnych krzyżowców, zagrażających bezpieczeństwu 

Miasta do przerażonych i wygłodniałych dzieci, szlochających za ‘mamą’. Por. jak w podobny sposób w wierszu 

nr 20, porównywał ich już do świń (χοῖρος) w ‘Choirobakchoi’ (w. 132-134, 181-189, tj. 254-256, 303-311, (w:) 

RHC Grec, II, s. 222-23), czy nawiązywał do ich gorzkiego (πικρός) losu w ‘Pikridion’ (w. 298-307, tj. 420-429 

(w:) RHC Grec, II, s. 229). 
880 Większość badaczy uznaje, iż passus ten świadczy o funkcjonowaniu nad Bosforem we wrześniu 1147 r. 

męskiego klasztoru św. Mamasa (zob. Pargoire 1904, s. 304; Pargoire 1908, s. 210; Berger 1988, s. 697; 

Jeffreys&Jeffreys 2001, s. 103, 109, 114; Külzer 2008, s. 512; Jeffreys 2019, s. 131). O ile istnienie w tym czasie 

tego typu wspólnoty w dzielnicy św. Mamasa nie byłoby niczym dziwnym, to jednak, zgodnie ze wskazaniem 

Pargoire’a, nie można wykluczyć, że autor mógł zwracać się tutaj do mnichów z klasztoru w Mieście (zob. 

Pargoire 1908, s. 304). Należy zaznaczyć jednak, że w tym konkretnym czasie miejski konwent przechodził niemal 

totalną rekonstrukcję pod zarządem Jerzego Kappadokesa, który nabył ‘charistikē’ od patriarchy Kosmasa II 

(kwiecień 1146 – luty 1147 r.). Podnoszenie klasztoru z ruin (zarówno lokalowych, jak i osobowych) na pewno 

nie zakończyło się jeszcze, gdy Kappadokes uwolnił konwent od zarządu patriarchalnego za czasów Mikołaja IV 

(od grudnia 1147 r.). Sam zarządca bowiem, który zmarł jakiś czas później miał nie doczekać końca budowy (zob. 

Typikon klasztoru św. Mamasa, s. 306, w. 56 – s. 307, w. 68). Jeśli istotnie więc Manganeios odnosił się do 

miejskiego zgromadzenia św. Mamasa, to zgodnie z informacjami z jego typikonu, bardzo możliwe, że w tym 

okresie ledwo można byłoby mówić o tamtejszych mnichach w liczbie mnogiej (zakonników było dwóch  

i w ogóle nie przebywali oni na terenie klasztoru; zob. Typikon klasztoru św. Mamasa, s. 305, w. 26 – s. 306,  

w. 28). Poza tym, zdaje się, że mimo jasnej gry słownej krzyżowcy nie mieli nawoływać i wyciągać ręce  

z azjatyckiego brzegu do jakiegoś tam Mamasa, ale konkretnie do Mamasa z sąsiedniego brzegu, skąd 
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wstydźcie się teraz z powodu tych Alemano-Czechów (Alamanotzéchoi)881! 
Oni bowiem bardziej niż wy łaknęli [tego] męża882, 
i przedostawszy się [na drugą stronę] znów go przyzywają, 
i śpiewają siódmą odę błagalną883, 
i wyciągając teraz ręce do Mamasa wykrzykują: 
„Z całego serca padamy teraz przed tobą, Mamasie, 
tobie oddajemy cześć, [za tobą] podążamy, nie pozostawaj więc w ukryciu; 
choć cię nie znajdujemy, [to wciąż] szukamy twego oblicza. 
Nie gardź nami teraz, umiłowany Mamasie.” 

 

 

 
„mimowolnie” przeprawili się na drugą stronę. Dzięki pokonaniu przez nich cieśniny w tym miejscu to właśnie  

o tym konkretnym ośrodku kultu św. Mamasa stało się teraz (νῦν; ἔτι) głośno (περιβόητος; περιθρυλλούμενος). 

Wydaje się więc, że potencjalnie to bardziej mnisi znad Bosforu mogliby czuć się zawstydzeni atencją 

krzyżowców dla ich patrona. 
881 Manganeios potwierdzałby tym samym przynależność etniczną członków wyprawy Konrada III. Prócz 

dostojników niemieckich (oraz hufca z Lotaryngii), król bowiem zabrał ze sobą na wyprawę również Władysława 

II Przemyślidę, władcę Czech w latach 1140-1172 (zob. Annales Palidenses, s. 82, w. 24-32; Wincenty z Pragi,  

s. 663, w. 1-11; Otton z Fryzyngi, I.42 (40), s. 60, w. 30 – s. 61, w. 2; Jan Kinnamos, V.7, s. 218, w. 6-12; zob. też 

Runciman 1997, s. 235-236; PBW (2016): Vladislav 17001). Jak przekazuje Kinnamos, gdy władca Czech 

wyruszał wraz z Konradem III z Konstantynopola do Azji, podobnie jak wielu innych władców złożył hołd lenny 

Manuelowi I, o czym cesarz przypomniał mu w 1164 r. podczas interwencji na Węgrzech (zob. Jan Kinnamos, 

V.8, s. 223, w. 2-8; Wincenty z Pragi, s. 681, w. 30-37). Najwyraźniej po wspólnym przekroczeniu Bosforu (bez 

hufca z Lotaryngii) oddziały czeskie oddzieliły się od trzonu armii Konrada III, z którym połączyły się dopiero po 

bitwie pod Doryleum (ok. 25 X) w Nicei. Tam, na początku listopada, pozostałe siły niemieckie spotkały się  

z wojskami francuskimi oraz dwoma dużymi oddziałami prowadzonymi przez władców Czech i Polski (zob. Jan 

Kinnamos, II.18, s. 84, w. 5-13). Połączone siły krucjaty udały się do Efezu, gdzie w grudniu Konrad III tak bardzo 

podupadł na zdrowiu, że został zabrany przez cesarski statek do Konstantynopola, pozostając tam do marca 1148 

r. Najpewniej to w tym mniej więcej czasie wojska Władysława II, po odniesieniu ciężkich strat, zakończyły swoje 

wysiłki krucjatowe, wracając jeszcze w 1148 r. do Czech drogą przez Ruś (zob. Wincenty z Pragi, s. 663, w. 40-

47). Zob. więcej o udziale Czechów w ruchu krucjatowym w: Hrochová, Hroch 1992; Iwańczak 1995, s. 118-125. 

Zob. też. Franklin, Kazhdan 1991, s. 574-575. 

     Nie sposób stwierdzić czy wojska prowadzone przez bezimiennego władcę Polski (ῥήξ τῶν Λέχων) wyruszyły 

wraz z głównymi oddziałami Konrada III, czy też dołączyły do nich później. Prawdopodobne wydaje się jednak, 

że siły te mogły współdziałać blisko z wojskami czeskimi. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w drodze 

powrotnej Władysław II najpewniej musiał przejść przez ziemię Sandomierską, Małopolskę i Śląsk. Zob. dyskusję 

na ten temat wraz z argumentacją nad potencjalnym uczestnictwem poszczególnych polskich książąt w tych 

wydarzeniach (tj. Bolesław IV Kędzierzawy, Władysław II Wygnaniec, Bolesław Wysoki, Henryk Sandomierski) 

w: Mendys 1927; Zientara 1971, s. 367-396; Gładysz 2012, s. 39-65; Von Güttner-Sporzyński 2015, s. 115-154, 

zwł. s. 148-153. Zob. też. Franklin 1991b, s. 1691; PBW (2016): Boleslav 17001. 
882 Manganeios wykorzystując dwuznaczność czasownika ποθέω (pragnąć, żądać, łaknąć, tęsknić) umiejętnie 

zestawia ze sobą poszukiwania strawy fizycznej z poszukiwaniem strawy duchowej/oddaniem świętemu 

patronowi. 
883 Mowa tutaj najwyraźniej o jednej z od (kantyków) z liturgicznego kanonu św. Mamasa, wykonywanego zwykle 

w dzień wspomnienia świętego. Ody będące częścią konkretnych kanonów swoją treścią bazowały na dziewięciu 

tradycyjnych odach, wykonywanych do dziś w poszczególne dni roku liturgicznego. Zob. więcej w: Wellesz 2006, 

s. 221-270. Treść siódmej ody, gdzie znajdziemy wyrażenia typu: „podążamy za Tobą”, czy „szukamy Twego 

oblicza” bardzo dobrze wpasowywała się w kontekst wygłodniałych krzyżowców podążających wszędzie w 

poszukiwaniu pożywienia (tj. Mamasa). Zob. LXX, Oda 7, w. 41(-42): καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ 

φοβούμεθά σε καὶ ζητοῦμεν τὸ πρόσωπόν σου, μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, (ἀλλὰ ποίησον μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν 

ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέου σου); w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, tj. Dn 3, 41(-42): „Teraz zaś 

postępujemy za Tobą | z całego serca, | odczuwamy lęk przed Tobą | i szukamy Twego oblicza. | Nie zawstydzaj 

nas, ( | lecz postępuj z nami | według swej łagodności | i według wielkiego swego miłosierdzia)”; por. Kronika 

wielkanocna, s. 249, w. 8-11 (AM 4894). Mimo wszystko nie możemy jednak do końca wykluczyć ingerencji 

samego Manganeiosa w tekst przytoczonej tu ody, gdzie autor mógł uwypuklić treści potrzebne mu w danej chwili. 

Zob. trzy inne wersje tej ody w kanonach św. Mamasa zebranych w: Analecta hymnica graeca, s. 52-87 (2 IX); 

zob. też Berger 2002, s. 272-273. 
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b.) klasztor św. Mamasa 

 

1. Początki klasztoru i tragiczny los rodziny cesarza Maurycjusza (ok. 550 – ok. 605 r.) 

 

 

Teofilakt Simokatta884, Historia powszechna, VIII.15.1885 
Theophylacti Simocattae historiae, red. C. de Boor, P. Wirth, Stuttgart 1972, s. 313, w. 13-16. 

 

Κωνσταντῖναν τοιγαροῦν τὴν παῖδα Τιβερίου τοῦ αὐτοκράτορος ἅμα τρισὶ θυγατράσιν 

ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ τινὶ κατάκλειστον ὁ τύραννος ἐποιήσατο· Λέοντος δ’ ὁ οἶκος προσηγορεύετο. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Teofilakt Simokatta, Historia powszechna, tłum. A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań 2016, s. 393. 

 
Tyran rozkazał, aby Konstantyna, córka imperatora Tyberiusza, razem z trzema córkami 
została zamknięta we własnym domu. Był to tzw. dom Leona. 

 

 

 

Kronika wielkanocna (Chronicon paschale), rok 603 
Chronicon paschale…, s. 695, w. 1-5. 

 

Ἰνδ. ϛʹ. αʹ. ὑπ. Φωκᾶ Αὐγούστου μόνου. Τούτῳ τῷ ἔτει Κωνσταντῖνα ἡ ἀπὸ βασιλισσῶν 

ἐβλήθη ἐν μοναστηρίῳ. καὶ γεγόνασι κληρικοὶ Φιλιππικὸς ὁ πατρίκιος καὶ κόμης ἐξκουβιτόρων 

καὶ Γερμανὸς ὁ πατρίκιος, πενθερὸς γενόμενος Θεοδοσίου τοῦ υἱοῦ Μαυρικίου. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Chronicon Paschale 284–628…, s. 144. 

 
603 Indiction 6, year 1, sole consulship of Phocas Augustus. 
In this year Constantina the former queen was put into a monastery. And Philippicus 

the patrician and comes excubitorum, and Germanus, the patrician and father-in-law of 
Theodosius son of Maurice, were made clerics. 

 

 

 

Jan z Nikiu, Kronika świata, CIII.8 
Chronique de Jean, évêque de Nikiou…, s. 183-184. 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of John, Bishop of Nikiu…, s. 165. 

 

 
884 Zob. Jurewicz 2007, s. 95-98; Por. Teofilakt Simokatta (tłum. Kotłowska, Różycki), s. 9 seq. 
885 Por. Focjusz, Biblioteka, 65.33b, s. 98: „Καὶ ὅπως ὁ τύραννος Κωνσταντῖναν τὴν τοῦ βασιλέως Μαυρικίου 

γυναῖκα ἅμα ταῖς θυγατράσιν ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ ἐνέκλεισε.” [Tłum. za Focjusz, Biblioteka (tłum. Jurewicz), s. 75: 

„[...] że uzurpator zamknął we własnym domu żonę cesarza Maurycjusza, Konstantynę, wraz z jej córkami.” 
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And they stripped the empress Constantina and her two daughters and the wife of her son 
Theodosius of their imperial robes, and clothed them in servants' apparel, and placed them 
in a convent for virgins. 

 

 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6095 (AD 602/603) 
Theophanis…, s. 291, w. 14-16. 
 

Κωνσταντῖναν δὲ τὴν βασίλισσαν ἅμα ταῖς τρισὶ θυγατράσι ἐν οἰκίᾳ ἰδιωτικῇ, ἐπιλεγομένῃ τῶν 

Λέοντος, ὁ τύραννος κατέστησεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 419. 

 
As for the empress Constantina, the usurper confined her, together with her three 
daughters, in a private house known as that of Leo. 

 

 

 

Teofanes Wyznawca, Kronika, AM 6098 (AD 605/606) 
Theophanis…, s. 293, w. 8-11, 16-23. 

 

Τούτῳ τῷ ἔτει σχολαστικὸς εὐνοῦχος, ἀνὴρ ἔνδοξος τοῦ παλατίου, μεσούσης νυκτὸς 

Κωνσταντῖναν τὴν δέσποιναν σὺν ταῖς τρισὶ θυγατράσιν αὐτῆς λαβὼν εἰς τὴν μεγάλην 

ἐκκλησίαν κατέφυγε τῇ βουλῇ Γερμανοῦ τοῦ πατρικίου, ὀρεγομένου τῆς βασιλείας. […] ὁ δὲ 

τύραννος ἔπεμψεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἀποσπάσαι τὰ γύναια· ὁ δὲ πατριάρχης Κυριακὸς 

ἀντεκαθίστατο τῷ τυράννῳ μὴ καταδεξάμενος ἐκ τοῦ ναοῦ ἀποσπάσαι τὰ γύναια τυραννικῶς. 

ὅρκοις δὲ βεβαιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Φωκᾶ, ὡς οὐκ ἀδικήσει αὐτάς, ἐξάγονται τοῦ ἁγίου τεμένους καὶ 

ἐν μοναστηρίῳ ἐγκλείονται· τὸν δὲ Γερμανὸν ἀποκείρας ἐν ἱερεῦσι κατέταξε καὶ ἐν τῷ ἰδίῳ 

οἴκῳ παρεφύλαττεν. τότε καὶ Φιλιππικὸς τὴν κόμην ἑλόμενος ἱερωσύνης ἀξίαν ἀνέλαβε καὶ ἐν 

Χρυσοπόλει ἐν τῷ μοναστηρίῳ, ὃ ἔκτισεν, διέτριβεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Chronicle of Theophanes…, s. 421-422. 

 
In this year the eunuch Scholastikos, a titled man from the palace, in the middle of the night 
took the empress Constantina and her three daughters and sought asylum in the Great 
Church at the instigation of the patrician Germanus, who was reaching after the imperial 
office. […] The usurper sent men to the church to remove the women, but the patriarch 
Kyriakos opposed him because he did not consent that the women should be removed from 
the church by force. Only when he had been assured by Phokas under oath that the latter 
would not harm them, were they brought out of the holy church and confined to  
a monastery. As for Germanus, Phokas had him tonsured and ordained a priest; and he kept 
him under guard in his own house. At that time Philippikos, too, cut off his hair and took holy 
orders and dwelt at the monastery at Chrysopolis which he had built. 
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Konstantyn Porfirogeneta, O ceremoniach dworu bizantyńskiego, II.42(43) 
Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Ceremoniis Aulae Byzantinae libri duo, t. 1, red. J.J. Reiske, [Corpus 

Scriptorum Historiae Byzantinae 16], Bonnae 1829, s. 646, w. 19 – s. 647, w. 6. 

 

ἰστέον, ὅτι ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Μάμαντος πλησίον τῆς πόρτης τῆς ξυλοκέρκου, ἐν τῷ νάρθηκι 

τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ἐξ ἀριστερῶν ἵσταται λάρναξ ἀπὸ λίθου ἑκατονταλίθου, ἐν ᾧ ἀπόκειται  

ἡ τοῦ Μαυρικίου γυνὴ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. ἐν δὲ τῇ καταφυγῇ τῆς αὐτῆς μονῆς ἐξ 

ἀριστερῶν πρὸς ἀνατολὴν ἵσταται λάρναξ ἀπὸ λίθου, ἐν ᾧ ἀπόκειται Μαυρίκιος ὁ βασιλεύς886. 

 

 

 

Tłumaczenie 
 

Warto zauważyć887, że w klasztorze świętego Mamasa nieopodal bramy Ksylokerkos888,  
w narteksie tamtejszego kościoła po lewej umieszczony jest sarkofag (lárnax) z zielonej 
brekcji egipskiej889, w którym pochowana jest żona Maurycjusza890 wraz ze swoimi dziećmi.  
W krypcie891 tego klasztoru z lewej strony od wschodu umieszczony jest sarkofag (lárnax)  
z kamienia, w którym pochowany jest cesarz Maurycjusz892. 

 

 

 
886 Passus ten został opublikowany również w nieco innej formie [codex Regio (C)] w De sepulcris, s. 207, w. 9-

15: „Ἰστέον ὅτι ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Μάμαντος, πλησίον τοῦ τείχους τῆς πόρτης τῆς Ξυλοκέρκου, ἐν τῷ νάρθηκι 

τῆς ἐκκλησίας ἐξ ἀριστεροῦ μέρους ἵσταται λάρναξ ἀπὸ λίθου ἑκατονταλίθου, ἐν ᾗ ἀπόκειται Κωνσταντία ἡ τοῦ 

Μαυρικίου γυνὴ μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ. ἐν δὲ τῇ καταφυγῇ τῆς αὐτῆς μονῆς πρὸς ἀνατολὰς ἐξ ἀριστερῶν ἵσταται 

λάρναξ, ἐν ᾗ ἀπόκειται τὸ σῶμα Μαυρικίου σφαγέντος ἀπὸ Φωκᾶ.” [Tłum.: „Warto zauważyć, że  

w klasztorze świętego Mamasa nieopodal muru bramy Ksylokerkos, w narteksie kościoła po lewej stronie 

umieszczony jest sarkofag z zielonej brekcji egipskiej, w którym pochowana jest Konstancja [sic!] żona 

Maurycjusza wraz z jego dziećmi. W krypcie tego klasztoru od wschodu po lewej stronie umieszczony jest 

sarkofag, w którym pochowane jest ciało Maurycjusza zabitego przez Fokasa.”] 
887 Tłum. „ἰστέον, ὅτι” – wyrażenia charakterystycznego dla dzieł napisanych, czy też zleconych przez 

Konstantyna VII. Zob. znaczenie wykorzystywania tego zwrotu w badaniach nad tzw. traktatami militarnymi tego 

cesarza w: Konstantyn Porfirogeneta, Trzy traktaty, s. 60, 62-63.  
888 Ob. Belgrat Kapısı. Najprawdopodobniej nazwa bramy pochodzi od miejsca, które Konstantyn Wielki jeszcze 

przed założeniem Miasta oczyścił i otoczył drewnem dla urządzenia cyrku. Tam też za murami Miasta spotykali 

się zwolennicy wygnanego Jana Chryzostoma (Sozomen, VIII.21.4), zwani nawet w Chronicon paschale 

„Ksylokerkitami” (Ξυλοκερκῆται) (Kronika wielkanocna, s. 568, w. 16-17). To tam została w końcu nadziana na 

pal głowa Dengizeka – syna Attyli, po paradzie przez miasto (Kronika wielkanocna, s. 598, w. 6-7). Więcej  

o bramie Ksylokerkos (Drewnianego cyrku) w: Pargoire 1904, s. 285-291; Janin 1964, s. 195, 273-275, 440-441; 

Meyer-Plath, Schneider 1943, s. 63; Asutay-Effenberger 2007, zwł. s. 86 przyp. 349. 
889 Tłum. „λίθου ἑκατονταλίθου. Dosł. z kamienia zawierającego w sobie sto innych kamieni. Zob. LBG: aus 

hundert (= vielen) Steinen bestehend“; Moffatt i Tall (Konstantyn Porfirogeneta, DC, s. 647) tłumaczą to jako 

variegated stone. Zob. więcej o tym materiale w: Malacrino 2010: 28.  
890 Tj. Konstantyna, córka cesarza Tyberiusza II Konstantyna. Niedługo po śmierci ojca w 582 r. wyszła za jego 

następcę Maurycego. Miała z nim aż dziewięcioro dzieci; sześciu synów – Teodozjusza, Tyberiusza, Piotra, Pawła, 

Justyna i Justyniana oraz trzy córki – Anastazję, Teoktystę i Kleopatrę. Jej synowie zostali straceni wraz  

z Maurycjuszem na rozkaz Fokasa w 602 r., w porcie Eutropiusza w Chalkedonie. Po tym wydarzeniu Konstantyna 

wraz z córkami miała przebywać w tzw. domu Leona, a następnie w klasztorze ‘Nea Metanoia’. Ok. 605 r. 

Konstantyna po nieudanym spisku przeciw Fokasowi została stracona wraz z córkami w porcie Eutropiusza, gdzie 

kilka lat wcześniej zostali zamordowani jej najbliżsi. Cesarzowa została pochowana wraz z mężem i dziećmi  

w założonym przez jej szwagierkę, klasztorze św. Mamasa. Zob. Leszka 2002, s. 21-32; Leszka 2017, s. 252-263. 
891 Tłum. „καταφυγῇ”. Sophocles tłumaczy to słowo w tym konkretnym passusie jako „secret place of  

a building”. Z kolei LBG podaje tutaj słowo „Krypta”. 
892 Cesarz bizantyński w latach 582-602. Zob. Salamon 2002o, s. 334-335; Whitby 1988. 
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Symeon Magister i Logoteta (Leon Gramatyk), Kronika powszechna  
Λέοντος Γραμματικού…, s. 144, w. 17 - s. 145, w. 12. 

 

τὸ δὲ σῶμα Μαυρικίου καὶ τὸ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν ἐτέθησαν ἐν τῷ 

σεμνείῳ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος, ὅπερ ἔκτισε Φαρασμένης ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ 

βασιλέως Ἰουστίνου, πλησίον τῆς ξηροκέρκου πόρτης. ἐπεγράφη δὲ τῷ τάφῳ αὐτῶν ἐλεγεῖον 

τόδε.  

Ἅδ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα καὶ ἀμφοτέρων βασιλήων, 

Τιβερίου θυγάτηρ Μαυρικίου τε δάμαρ, 

ἡ πολύπαις βασίλεια, καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη, 

κεῖμαι σὺν τεκέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παρακοίτῃ, 

δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίῃ στρατιῆς. 

ἔτλην τῆς Ἑκάβης πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοκάστης. 

αἲ αἲ τῆς Νιόβης ἔμπνοός εἰμι νέκυς. 

ναὶ ναὶ τὸν γενέτην. τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτειναν, 

ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα; 

ἡμετέροις πετάλοισι κατάσκιος οὐκέτι Ῥώμη· 

ῥίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. 

Ἔκτοτε δὲ Φιλιππικὸς ἀποκειράμενος καὶ ἱερωσύνην λαβών, ἐν Χρυσουπόλει διατελῶν 

ἡσύχως ἐτελεύτησε. 

 

 

 

Tłumaczenie 
 

Ciało zaś Maurycjusza oraz [ciała] jego żony i dzieci zostały umieszczone w świętym 
przybytku893 świętego męczennika Mamasa, który ufundował Farasmanes (Farasménēs)894, 
epi tou koitonos cesarza Justyna895 nieopodal bramy Ksylokerkos (Ksērókerkos). Na ich grobie 
została wyryta taka elegia896: 

Tutaj ja po trzykroć nieszczęsna, z obojgiem cesarzy [związana] 
Tyberiusza897 córka, Maurycjusza zaś żona; 

 
893 Tłum. „σεμνείῳ”. W niektórych przypadkach tym słowem określa się również klasztor. Inne źródła umieszczają 

jednak groby Maurycjusza i jego rodziny w świątyni, która istotnie mogła być również częścią zabudowań 

klasztornych. Zob. Abramowiczówna: w Egipcie, przybytek praktyk religijnych; LBG: Kloster; LSJ Suppl.: room 

or building for private or communal worship; Lampe: 1. sacred place or room, 2. monastery, convent. 
894 Imię Farasmanes/P'arsman pojawia się najczęściej w kontekście północno-wschodnich granic cesarstwa 

(Armenia/Iberia/Lazyka). To z tych obszarów mógł pochodzić wymieniony tutaj fundator świątyni. Zob. PLRE 

III: 1016 <Pharasmanes>. W V w. pojawia się też pałacowy eunuch Farismanios (Φαρισμάνιος), 

najprawdopodobniej funkcjonujący również jako cubicularius. Zob. PLRE II: 872 <Pharismanius 1>. Zob. też 

Cecota 2011, s. 34-37. 
895 Tj. Justyna I (cesarza w latach 518–527), bądź Justyna II (panującego w latach 565–578). Zob. Krupczyński 

2002b, s. 247-248; Krupczyński 2002c, s. 248. Z kolei Jan Zonaras, Teodor Skutariotes oraz Nicefor Ksantopulos 

mówią w tym miejscu o Justynianie I. Tak jak wskazywał już Grierson pomylenie imienia Justyna z Justynianem 

(Ἰουστίνου/Ἰουστινιανοῦ), podobnie jak w przypadku Konstantyna i Konstancjusza, jest tak powszechne, że nie 

wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Należy jednak powiedzieć, że podczas panowania wszystkich ww. władców, 

miały miejsce walki o wpływy w północno-wschodnich granicach cesarstwa (Armenia/Iberia/Lazyka), stąd też 

ciężko stwierdzić, o którym władcy tutaj mowa. Zob. Grierson 1962, s. 46. 
896 Zob. więcej o tej inskrypcji w dystychu elegijnym, jej wariantach, jak i o jej domniemanym autorze Agatiaszu 

(Ἀγαθίου εἰς Μαυρίκιον βασιλέα) znanym z Vindob. 165 oraz Vat.gr 29: Reiske, Leich 1830, s. 772; Dilthey 1891, 

s. 18-23; Preger 1891, s. 21-23 (#27); Cameron 1993, s. 69-75. 
897 Tj. Tyberiusza II Konstantyna, cesarza w latach 578-582. Zob. więcej w Salamon 2002u, s. 484-485. 
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wielodzietna cesarzowa, pokazująca swym potomstwem898 
jak i [nawet] władza wielu (polykoiraniē), staje się dobra899; 

leżę wraz z dziećmi i małżonkiem moim 
[przez] zuchwalstwo ludu i wojska szaleństwo. 

Wycierpiałam dużo więcej niż Hekabe900, niż Jokasta901, 
Ach! [więcej] niż Niobe902, jestem [już tylko] oddychającym ciałem903. 

Na Stwórcę! Dlaczego bez powodu uśmiercili noworodki, 
nieznające niczego z ludzkiego zła?904 

 
898 Tłum. „λοχείῃ”. Dosł.: „pokazująca porodem/przez wydanie potomstwa”. 
899 Można tu zauważyć nawiązanie do słynnego passusu z Homer, Iliada, II.204-205: „οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· 

εἷς κοίρανος ἔστω, | εἷς βασιλεύς” (Tłum. KS: „niedobra jest władza wielu (‘polykoiraniē’); jeden niech będzie 

władca, jeden król”); (por. Arystoteles, Metafizyka, 1076a; Polityka, 1292a), wykorzystywanego przez autorów 

chrześcijańskich do faworyzowania monarchii/monoteizmu (w opozycji do wielowładztwa/politeizmu) w ramach 

teologii politycznej. Zob. np. Euzebiusz, O męczennikach palestyńskich (brevior), I.1; Synaksarion 

Konstantynopola, 22 XI, 2; Niketas Choniates, Mowy, I.10.17; Johnson 2006, s. 175-176; Bediako 1999, s. 428-

429; Kahlos 2016, s. 140. 
900 Zob. Hekabe, (w:) Grimal, s. 120-121: „Hekabe (῾Εκάβη) – druga żona Priama. […] Hekabe wsławiła się 

płodnością. Niektórzy twierdzą, że dała Priamowi dziewiętnaścioro dzieci, Eurypides podnosi tę liczbę do 

pięćdziesięciu. Apollodor wymienia czternaścioro […] U Homera Hekabe jest na dalszym planie. Stara się 

powściągnąć odwagę Hektora, płacze nad zabitym, błaga Atenę o odwrócenie zguby od miasta. Lecz w epopejach 

cyklicznych, a zwłaszcza u tragików, postać Hekabe potężnieje, stając się symbolem rozpaczy. Opowiadano, że 

przed urodzeniem drugiego syna miała dziwaczny sen: śniło się jej, że urodziła głownię, od której spłonęła Troja 

i lasy na górze Ida. Zapytani wróżbici oświadczyli, że dziecko, które ma się narodzić, przyniesie zgubę miastu. 

[…] Opowieść o śnie Hekabe ma obciążyć ją odpowiedzialnością za zagładę miasta bądź przez fakt, że była matką 

Parysa, bądź też, że nie zgodziła się mimo wyroku bogów na śmierć niemowlęcia. W ten sposób zostały 

usprawiedliwione w pewnej mierze późniejsze klęski, które ją dotknęły. W czasie oblężenia Troi straciła już 

prawie wszystkich swych synów. Jednego z nich, Polydorosa, Priam powierzył był Polymestorowi, królowi 

Chersonezu. […] Chciał go w ten sposób ocalić. Równocześnie Priam powierzył Polymestorowi znaczne skarby 

dla syna. Lecz po upadku Troi i po śmierci Priama Polymestor postanowił przywłaszczyć sobie skarby, których 

był strażnikiem. Zabiwszy Polydorosa wrzucił zwłoki do morza […] Trupa morze wyrzuciło na wybrzeże Troady, 

w chwili gdy Hekabe, […] miała wejść na okręt. Stara królowa rozpoznała zwłoki syna. Natychmiast postanowiła 

go pomścić. […] Jeszcze inny wariant podaje, że Hekabe została przemieniona w sukę na okręcie, który ja wiózł 

do Grecji, i że rzuciła się w morze […]”. 
901 Zob. Jokasta, (w:) Grimal, s. 169: „Jokasta (Ἰοκάστη) – w tragedii imię żony Edypa. […] Córka tebańczyka 

Menojkeusa, siostra Hipponome i Kreona, za pierwszym razem poślubiła Lajosa, z którym miała syna Edypa. 

Później, nie rozpoznawszy własnego syna i nie będąc przez niego rozpoznana, poślubiła Edypa i dała mu kilkoro 

dzieci. Gdy dowiedziała się o popełnionym kazirodztwie, powiesiła się. […]”. 
902 Zob. Niobe, (w:) Grimal, s. 252: „Niobe (Νιόβη) – imię dwóch różnych heroin, które jednak w opowieściach 

nieraz mylono. 1. Argejka, córka Foroneusa i nimfy Teledike […]. Była pierwszą z kobiet śmiertelnych, którą 

posiadł Zeus. Poczęła z nim Argosa i […] Pelasgosa. Niobe córka pierwszego człowieka, była pierwszą 

kobietą śmiertelną, „matką żywych”. 2. Córka Tantala i siostra Pelopsa. Zaślubiła Amfiona, króla Teb, i dała mu 

[…] siedmiu synów i siedem córek. […] Szczęśliwa i dumna ze swego [licznego] potomstwa, Niobe pyszniła się 

raz, że jest lepsza od Latony, która miała tylko jednego syna i jedną córkę. Bogini usłyszawszy to poczuła się 

znieważona i zażądała od Apollona i Artemidy, by ją pomścili. Rodzeństwo dokonało zemsty rażąc strzałami 

potomstwo Niobe. […] Podawano, że tylko dwoje dzieci ocalało, jeden chłopiec i jedna dziewczyna. […]  

W późniejszym ujęciu podania Niobe, pogrążona w bólu schroniła się do swego ojca Tantala w Sipylos […], gdzie 

bogowie przemienili ją w skałę. Z oczu jej nie przestały płynąć łzy i można było oglądać skałę, dawną Niobe,  

i źródło płynące z tej skały. Istniało też inne podanie o Niobe, które odmiennie tłumaczyło zabójstwo jej dzieci. 

Wedle niego Niobe była córką Assaona, który wydał ją za mąż za Asyryjczyka Filottosa; zginął on podczas 

polowania, a Assaon zakochał się w swej córce. Niobe nie chciała się oddać ojcu; Assaon wtedy zaprosił swoich 

wnuków […], podczas uczty wzniecił pożar w pałacu i wszyscy spłonęli. Trapiony wyrzutami sumienia Assaon 

popełnił samobójstwo. Niobe albo została przemieniona w skałę, albo też rzuciła się ze szczytu góry.” 
903 Preger na podstawie Vindob. 165 zamiast νέκυς (ciało/trup) podawał tu słowo λίθος (kamień), co jeszcze 

bardziej upodabniałoby cesarzową do nieszczęsnej Niobe. Zob. Preger 1891, s. 21-22. 
904 Tłum. „ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα;”. Dosł.: „zła ludzi wcale nieznające/niebędące w stanie [do]”. 

Jakkolwiek by nie tłumaczyć tego wersu, ma on wyrażać fakt, że owe dzieci były tak małe, że nie znały (jeszcze), 

ani nie były zdolne do uczynienia żadnego zła. Być może ἀνθρώπων κακίης możnaby odczytywać nawet jako 

genetivus obiectivus, co pozwalałoby na interpretację: „które nie były w stanie ludziom żadnej [wyrządzić] 
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Nasze liście nie zacieniają już Rzymu; 
korzeń bowiem został złamany trackimi wiatrami. 

Filipik905 zaś, od tamtej pory, po scięciu włosów906 i przyjęciu kapłaństwa zmarł w spokoju, 
spędzając resztę swojgo życia w Chryzopolu. 

 

 

 

Starożytności Konstantynopola (Patria Constantinopoleos), III.185 
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως…, s. 274, w. 4-14. 

 

Ἡ δὲ μονὴ τῆς Ξηροκέρκου, ὁ ἅγιος Μάμας, παρὰ τῆς ἀδελφῆς Μαυρικίου ἐκτίσθη· 

μετὰ γὰρ τὸ ἀποτμηθῆναι τὸν Μαυρίκιον εἰς τὸν Εὐτροπίου λιμένα σὺν τοῖς τέκνοις αὐτοῦ 

λαβοῦσα τὰ σώματα αὐτῶν κατέθετο ἐκεῖσε ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ· τὴν δὲ γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰς 

τρεῖς αὐτοῦ θυγατέρας εἰς τὴν νῦν μονὴν τῆς Νέας Μετανοίας ἐκάθισεν πρὸς ὀλίγον. Καὶ εἶθ’ 

οὕτως καὶ αὐτὰς διὰ ξίφους ἀπέκτινεν ὁ Φωκᾶς. Τῆν δὲ γυναῖκα αὐτοῦ ταφῆς οὐκ ἠξίωσεν, 

ἀλλ’ εἰς τὴν θάλασσαν ἔρριψεν ἀποκεφαλίσας καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συγγένειαν Φωκᾶς  

ὁ παράνομος ὤλεσεν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Klasztor Ksylokerkos (Ksērókerkos), święty Mamas907 został zaś ufundowany przez 

siostrę Maurycjusza908; bowiem po ścięciu Maurycjusza wraz z jego dziećmi w porcie 
Eutropiusza909 jego siostra zabrawszy ich ciała, pogrzebała je w tym miejscu. Jego żonę i trzy 
jego córki [Fokas910] umieścił na krótki czas w obecnym klasztorze Nea Metanoia911; po czym 

 
krzywdy?”. Inna wersja tego wersu z Vindob. 165: „ἀμπλακίης μερόπων οὐδὲν/μηδὲν ἐπιστάμενα”; podkreśla 

również, że dzieci te nie znały (jeszcze) ani mowy, ani grzechu. Zob. Dilthey 1891, s. 20-22; Preger 1891, s. 21-

22. 
905 Generał w służbie cesarza Maurycego oraz jego szwagier. Ożenił się bowiem z siostą cesarza – Gordią, której 

w literaturze przedmiotu przypisuje się założenie klasztoru św. Mamasa przy Bramie Ksylokerkos. On sam pod 

koniec VI w. miał ufundować klasztor w Chryzopolu, w którym został również pochowany ok. 613/614 r. Zob. 

Kaegi 1991, s. 1654. O jego konwencie w Chyzopolu zob.: Janin 1975, s. 24-25. 
906 Tj. tonsura jako znak przynależności do duchowieństwa. 
907 Por. Patria, III.222 (rec. C), s. 301, w. 16-17: „Περὶ τῆς μονῆς τὰ Ξυλοκέρκου, ὁ ἅ. Μάμας. III 185.” [Tłum. 

„O klasztorze Ksylokerkos, św. Mamas.”]; Patria, III.224 (rec. M), s. 311: „Περὶ τῆς μονῆς τῆς Ξυλοκέρκου. III 

185.” [Tłum.: „O klasztorze Ksylokerkos”]. 
908 Maurycjusz miał dwie siostry: Teoktystę i Gordię. W literaturze to ta druga jest jasno wskazywana jako 

fundatorka tego klasztoru (np. Janin 1969, s. 314; PLRE II: 542 <Gordia 2>; Berger 1988, s. 659; Whitby 1988,  

s. 20). Z kolei z narracji znanych nam źródeł Teoktysta jako wdowa cechująca się wielką pobożnością była 

członkiem najbliższego otoczenia cesarzowej i jej dzieci, nad którymi sprawowała stałą pieczę. Porównując 

działalność filantropijno-fundacyjną obu sióstr, ciężko byłoby też faworyzować w tej mierze którókolwiek z nich. 

Jeżeli mielibyśmy wskazywać na którąkolwiek z nich jako prawdopodobną fundatorkę klasztoru św. Mamasa,  

w żadnym wypadku nie należy zapominać więc o Teoktyście. Uznając bowiem, że Maurycjusz został pochowany 

wraz z synami zaraz po egzekucji, nie byłoby niczym dziwnym, że zaaranżowała to osoba z najbliższego otoczenia 

małych książąt i ich matki, która zapewne również brała w tym udział (por. epitafium Konstantyny). Zob. PLRE 

III: 1225 <Theoctista 2>; Grzegorz Wielki, Listy, VII.23. 
909 Port w Chalkedonie, ob. Kalamış (Fenerbahçe). Zob. Janin 1964, s. 238-239, 497. 
910 Cesarz w latach 602-610. Zob. więcej w: Kaegi, Kazhdan 1991, s. 1666. 
911 Dosł. nowa pokuta/skrucha. W Konstantynopolu i jego okolicach znane są nam trzy klasztory posiadające  

w swej nazwie termin μετάνοια, tj. klasztor ufundowany przez Justyniana i Teodorę na azjatyckim brzegu Bosforu 

na terenie ob. Kuleli (Janin 1964, s. 151; Janin 1975, s. 20-21); dom publiczny przekształcony w klasztor,  

a następnie w ‘ksenodocheion’ na obszarze ‘Zeugma’ (Janin 1964, s. 391; Janin 1969, s. 263) oraz cesarska 

fundacja funkcjonująca co najmniej od VII do X w. zwana ‘Nea Metanoia’ o nieznanej nam lokalizacji (Janin 

1969, s. 332). Ten ostatni konwent, o którym mowa w tym passusie, pojawia się jeszcze tylko raz w Kronice 
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wkrótce również i je zabił mieczem w ten sposób. Niegodziwy Fokas nie uznał, że jego żona 
jest godna pogrzebu, lecz po ścięciu jej głowy wrzucił ją do morza i zgładził wszystkich jego 
krewnych912. 

 

 

 

Niketas Stethatos, Żywot Symeona Nowego Teologa, 34.2, (zob. b4) 

 

 

 

Jerzy Kedrenos, (Zwięzła) kronika powszechna, 433.2 
Georgii Cedreni…, s. 678, w. 77 – s. 679, w. 89. 

 
ἃς καὶ τοῖς σώμασιν αὐτῶν προσέμιξαν οἱ φιλόχριστοι, θάψαντες ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος πλησίον τῆς Ξυλοκέρκου πόρτης. ἐπέγραψαν δὲ τῷ τάφῳ αὐτῶν ἐλεγεῖον τόδε· 

«Ἅδ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα, καὶ ἀμφοτέρων βασιλείων, /Τιβερίου θυγάτηρ Μαυρικίου τε δάμαρ, / 

ἡ πολύπαις βασίλεια καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ, / ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη, / κεῖμαι σὺν 

τεκέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παρακοίτῃ / δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίῃ στρατιῆς. / αἲ αἲ τῆς Νιόβης 

ἔμπνοός εἰμι νέκυς, / τῆς Ἑκάβης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοκάστης. / ναὶ ναὶ τὸν γενέτην· τί 

μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτειναν, / ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα; / ἡμετέροις πετάλοις 

κατάσκιος οὐκέτι Ῥώμη· / ῥίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις.» ὁ δὲ Φιλιππικός, 

ἀποκειράμενος καὶ ἱερωσύνην λαβών, ἐν Χρυσουπόλει διατελῶν ἡσύχως ἐτελεύτησεν. 
 
 

Tłumaczenie 
 

Pobożni zebrali913 ich ciała i pochowali w świątyni świętego Mamasa, nieopodal bramy 
Ksylokerkos (Κsylókerkos). Na ich grobie wyryli taką [oto] elegię: „Tutaj ja po trzykroć 
nieszczęsna, z obojgiem cesarzy [związana] / Tyberiusza córka, Maurycjusza zaś żona; / 
wielodzietna cesarzowa, pokazująca swym potomstwem / jak i [nawet] władza wielu 
(polykoiraniē), staje się dobra; / leżę wraz z dziećmi i małżonkiem moim / [przez] 
zuchwalstwo ludu i wojska szaleństwo. / Wycierpiałam dużo więcej niż Hekabe, niż Jokasta, 

 
Teofanesa Wyznawcy (AM 6102), jako miejsce, gdzie Fokas zamknął narzeczoną i matkę swego rywala 

Herakliusza. Niestety najprawdopodobniej za sprawą pracy Whitby’ego (I wydanie z 1988 r., s. 18, 27) twór ten 

jest niekiedy utożsamiany z klasztorem św. Mamasa (zob. np. Leszka 2002, s. 29, przyp. 37; Nicholson 2018,  

s. 382). Zob. też jak Whitby jeszcze bardziej gmatwając sprawę stara się połączyć wszystkie trzy miejsca 

przebywania Konstantyny po śmierci męża (tj. tzw. dom Leona, ‘Nea Metanoia’ i klasztor św. Mamasa): Whitby 

1988, s. 18, przyp. 32; por. Whitby&Whitby 1997, s. 234, przyp. 89. 
912 Zob. również komentarz do tego passusu w: Berger 1988, s. 658-660. Zob. też Patria, III.139, s. 259, w. 3-6: 

„Ἡ δὲ Ξυλόκερκος· διὰ τὸ εὑρεῖν πολλὰ ὕδατα τοὺς τεχνίτας καὶ πλημμύραν ὑδάτων, εἰς τὸ θεμελιῶσαι ἔρριψαν 

λίθους καὶ ἐποίησαν παντούρωσιν ξύλων πολλῶν. (B: Ἡ Ξυλόκερκος πόρτα διὰ τοῦτο ἐκλήθη οὕτως, ὅτι ἐν τῷ 

τόπῳ εὑρόντες ὑδάτων βερέντων (sic; ?) καὶ μὴ δυνάμενοι θήσειν τεῖχος διὰ τὴν πολλὴν πλημμύραν, κέρκους καὶ 

παντουρώματα μετὰ ξύλων ποιήσαντες τεθείκασι τὸ θεμέλιον.)” [Tłum. za Berger 2013, s. 197: „The Xylokerkos 

<Gate>. – Because the workmen found much water and a great flood of water there, they threw stones into the 

foundation and made a foundation of a heavy framework of many wood timbers.”]. Por. Patria, III.193 (rec. C), 

s. 300, w. 10-11: „Περὶ τῶν πορτῶν τῆς Χαρσίου καὶ τῆς Ξυλοκέρκου. III 138, 139.” [Tłum.: „O bramach 

Charyzjusza i Ksylokerkos”]; Patria, III.235 (rec. M), s. 312: „Περὶ τῆς πόρτης τῆς Ξυλοκέρκου. III 139.” [Tłum.:  

„O bramie Ksylokerkos.”]. Zob. też komentarz do passusu o bramie Ksylokerkos w: Berger 1988, s. 621-622. 
913 Tłum. „προσέμιξαν”. Dosł. pobożni (φιλόχριστοι) połączyli ich rozczłonkowane ciała. Jak wskazuje 

wcześniejsza część tekstu głowy Maurycjusza i jego synów były wystawione na widok publiczny na Campus 

tribunalis w Hebdomonie. Zob. np. Leon Gramatyk, s. 144, w. 8-13; Jerzy Kedrenos, (red. L. Tartaglia), 433.2,  

s. 678, w. 76. 
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/ Ach! [więcej] niż Niobe, jestem [już tylko] oddychającym ciałem914. / Na Stwórcę! Dlaczego 
bez powodu uśmiercili noworodki, / nieznające niczego z ludzkiego zła? / Nasze liście nie 
zacieniają już Rzymu; / korzeń bowiem został złamany trackimi wiatrami.” Filipik zaś po 
scięciu włosów i przyjęciu kapłaństwa, zmarł w spokoju, spędzając resztę swojgo życia  
w Chryzopolu. 

 

 

 

Jan Zonaras, Skrót historii, XIV.14.10.15 
Ioannis Zonarae…, s. 197, w. 10 – s. 198, w. 14. 

 

λέγεται δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Θεοδόσιον ἀπιόντα πρὸς Χοσρόην κατασχεθῆναι καὶ ἀχθέντα 

πρὸς Φωκᾶν ἀναιρεθῆναι καὶ τὴν βασίλισσαν Κωνσταντῖναν καὶ τὰς τρεῖς θυγατέρας αὐτῆς, 

καὶ ταφῆναι ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος, τῷ πλησίον τοῦ τείχους, ὃν ἔκτισε Φαρασμάνης 

ἐκτομίας, ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος γεγονὼς Ἰουστινιανοῦ. ἐπεγράφησαν δὲ τῷ τάφῳ αὐτῆς τὰ 

ἡρωελεγεῖα ταῦτα· 

ἅδ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα καὶ ἀμφοτέρων βασιλήων 

Τιβερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου δὲ δάμαρ, 

ἡ πολύπαις βασίλεια καὶ ᾗ δείξασα λοχείῃ 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη, 

κεῖμαι σὺν τεκέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παρακοίτῃ 

δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίῃ στρατιῆς. 

τῆς Ἑκάβης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοκάστης, 

αἲ αἲ τῆς Νιόβης ἔμπνοός εἰμι νέκυς. 

ναὶ ναὶ τὸν γενέτην· τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτειναν 

ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα; 

ἁμετέροις πετάλοισι κατάσκιος οὐκέτι Ῥώμη· 

ῥίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηικίοις ἀνέμοις. 

ἔθανε δὲ Μαυρίκιος ἐτῶν ἑξήκοντα καὶ τριῶν, εἴκοσι βασιλεύσας ἐνιαυτούς. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Mówi się, że również jego syna Teodozjusza915 udającego się do Chosroesa916 zatrzymano  
i zaprowadziwszy do Fokasa stracono, a cesarzową Konstantynę wraz z jej trzema córkami 
pochowano w świątyni świętego Mamasa, nieopodal murów, którą ufundował eunuch 
Farasmanes (Farasmánes), będący epi tou koitōnos Justyniana917. Na jej grobie wyryto zaś 
takie [wersy] w dystychu elegijnym918: 

[…]919 

 
914 W najnowszym wydaniu Tartaglia zamienił kolejność dwóch ostatnich wersów, co jednak nie zmienia sensu 

całego zdania. Por. Jerzy Kedrenos, (red. I. Bekker), t. 1, s. 707, w. 20-21. 
915 Syn cesarza Maurycjusza, ur. w 583 bądź 585 r.; od 587 cezar, a od 590 r. współwładca z tytułem augusta; 

stracony przez Fokasa w 602 r. niedługo po egzekucji swego ojca i braci. Zob. więcej w: Salamon 2002t, s. 465; 

PLRE III: 1293-1294 <Theodosius 13>. 
916 Tj. Chosroesa II Parwisa, króla perskiego w latach 591-628. Zob. więcej w Krupczyński 2002a, s. 120-121; 

PLRE III: 306-308 <Chosroes II Parwez>. 
917 Tj. Justyniana I (cesarza w latach 527-565). Zob. Krupczyński 2002d, s. 248-249. 
918 Zob. dystych, (w:) Mała encyklopedia, s. 208. 
919 W celu uniknięcia zbędnych powtórzeń w dalszych tłumaczeniach passusów zawierających ww. inskrypcję 

pominięto jej treść, która w stosunku do wcześniejszych przekazów ulega jedynie niewielkim zmianom  

o charakterze stylistycznym. 
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Maurycjusz zmarł w wieku sześćdziesięciu trzech lat, po dwudziestu latach rządów. 

 

 

 

Tzw. Necrologium imperatorum (et catalogus eorum sepulchrorum) 
Origo Civitatum Italiae…, s. 107, w. 13-16.  
 

Mense novembris, .XXIII. die, exclusus est Mauricius de imperio a Foca tyranno, et 

capite truncatus in Eutropi portu cum filiis suis, in sanctuario Sancti martyris Minantis, qui 

supra nomen dicitur Faras manus. Constantina, uxor eius, [****]. regnavit ann. .XX. 

 

 

 

Tłumaczenie 
 

23 dnia miesiąca listopada920 Maurycjusz został odsunięty od władzy przez tyrana 
Fokasa i ścięto mu głowę wraz z jego synami w porcie Eutropiusza; [został pochowany]  
w sanktuarium świętego męczennika Mamasa, które znane jest pod nazwą Faras manus921. 
Jego żona Konstantyna922 […]. panował 20 lat. 

 

 

 

Teodor Skutariotes, Kronika923, II.191-192. 
Theodori Scutariotae chronica, red. R. Tocci, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 46], Berlin 2015, s. 119,  

w. 9 – s. 120, w. 13. 

 

καὶ θάπτεται μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος πλησίον τοῦ 

τείχους, ὃν ἔκτισε Φαρσαμάνης εὐνοῦχος ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ. 

ταῦτα δὲ ἐγράφη τῷ τάφῳ τοῦ Μαυρικίου· 

ἅδ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα καὶ ἀμφοτέρων βασιλήων 

Τιβερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου δὲ δάμαρ, 

ἡ πολύπαις βασίλισσα καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη, 

κεῖμαι σὺν τεκέεσσι καὶ ⎛ἀγαθῷ⎞ παρακοίτῃ 

δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίῃ στρατιῆς. 

⎛αἲ αἲ τῆς Νιόβης ἔμπνοός εἰμι νέκυς, 

τῆς Ἑκάβης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοκάστης.⎞ 

ναὶ ναὶ τὸν γενέτην· τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτεινεν 

 
920 Z niezrozumiałych przyczyn Grierson przekazuje, że Necrologium podaje w tym miejscu datę 25 listopada. 

Zob. Grierson 1962, s. 18, 47. Najbardziej precyzjną chronologię wydarzeń przedstawia Kronika wielkanocna,  

s. 693-694: noc z 22/23 listopada – ucieczka Maurycjusza z rodziną; 23 listopada – koronacja Fokasa; 25 listopada 

– uroczysta procesja Fokasa z Hebdomonu do pałacu w Konstantynopolu; 27 listopada – egzekucja Maurycjusza 

i jego synów. Data podana więc przez Necrologium jest jak najbardziej poprawna, uznając koronację Fokasa za 

oficjalne odsunięcie od władzy jego poprzednika. 
921 Najwyraźniej w łaciński przekład greckiego oryginału, nieco zniekształca tutaj przekaz o pierwotnym założeniu 

kościoła pw. św. Mamasa przez Farasmanesa. 
922 Tekst urwany w tym miejscu najprawdopodobniej wskazywał, że cesarzowa Konstantyna (z córkami) również 

została pochowana w tym samym miejscu. Zob. więcej o tym passusie w: Grierson 1962, s. 47. 
923 W 2015 r. wydano po raz pierwszy tekst Kroniki, która mając być dziełem wcześniejszym niż ww. Przegląd 

historii (Σύνοψις χρονική) również przypisywana jest Teodorowi Skutariotesowi. W Kronice autor opisuje czasy 

od stworzenia świata, aż do śmierci Aleksego I Komnena (1118 r.). Zob. więcej w: Prolegomena, (w:) Teodor 

Skutariotes, Kronika, s. 5-163. 
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ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα; 

ἡμετέροις ⎛πετάλοις⎞ κατάσκιος οὐκέτι Ῥώμη· 

ῥίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. 

 
 
 

Tłumaczenie 
 

I został pochowany924 wraz z żoną i dziećmi w świątyni świętego Mamasa nieopodal muru, 
którą ufundował eunuch Farasmanes (Farsamánēs), epi tou koitōnos cesarza Justyniana925. 
Takie zaś [słowa] zostały wyryte na grobie Maurycjusza: 

[…] 

 

 

 

Teodor Skutariotes, Przegląd historii 
Ανωνύμου, Σύνοψις χρονική…, s. 106, w. 16-31. 

 

καὶ θάπτεται ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος πλησίον τοῦ τείχους, ὅν ἔκτισε 

Φαρασαμάνης ὁ εὐνοῦχος ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ. Ἐγράφη δὲ τῷ τάφῳ 

Μαυρικίου ταῦτα. 

Α῞δ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα καὶ ἀμφοτέρων βασιλέων 

Τιβερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου δὲ δάμαρ, 

ἡ πολύπαις βασίλεια, καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη, 

κεῖμαι σὺν τεκέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παρακοίτῃ 

δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίᾳ στρατηγοῦ. 

Αἲ, αἲ, τῆς Νιόβης ἔμπνοος εἰμι νέκυς, 

τῆς Ἑκάβης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοκάστης· 

ναὶ, ναὶ, τὸν γενέτην· τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτειναν, 

ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα! 

ἡμετέροις πετάλοις κατάσκιος οὐκ ἔτι Ῥώμη, 

ρίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. 

Θνήσκει δὲ Μαυρίκιος ὤν ἐτῶν ἑξήκοντα τριῶν. 

 
 
 

Tłumaczenie 
 

I został pochowany926 w świątyni świętego męczennika Mamasa nieopodal muru, którą 
ufundował eunuch Farasmanes (Farasamánēs), epi tou koitōnos cesarza Justyniana927. Takie 
zaś [słowa] zostały wyryte na grobie Maurycjusza: 

[…] 
Maurycjusz poniósł śmierć w wieku sześćdziesięciu trzech lat. 

 

 

 
924 Tj. cesarz Maurycjusz. 
925 Tj. Justyniana I. 
926 Tj. cesarz Maurycjusz. 
927 Tj. Justyniana I. 
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Nicefor Kalikst Ksantopulos, Historia Kościoła, XVIII.41 
Nicephori Callisti…, s. 412 A-C. 

 

Ἀλλὰ καὶ τὴν βασίλισσαν Κωνσταντίναν σύναμα ταῖς τρισὶ θυγατράσιν ἰδιωτεύσας ὁ τύραννος, 

πρῶτα μὲν κατακλείστους εὐτελεῖ τινι οἰκίσκῳ ἐποίει· τέλος δὲ καὶ αὐτὰς ἀνῄρει τῷ ξίφει. Ὧν 

ἁπάντων τῶν βασιλέων τὰ λείψανα (δέκα δὲ ἦσαν) πολλῷ ὕστερον τῷ νεῷ τοῦ μάρτυρος 

Μάμαντος ἀγχοῦ τοῦ τείχους ᾧ Ξυλόκερκος ὄνομα, κατετέθησαν. Τὸν δὲ ναὸν ἐκτομίας  

ὁ Φαρασμάνης πρῶτος ἐδείματο· ὃς πρῶτος καὶ τοῦ βασιλικοῦ κοιτωνίσκου ἐπὶ τοῦ 

Ἰουστινιανοῦ ἐγεγόνει· καὶ ἐπὶ τῷ πολυανδρίῳ τῆς θήκης τόδ’ ἐγχαράττεται τὸ ἐπίγραμμα· 

    Ἆ δ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα, καὶ ἀμφοτέρων βασιλήων, 

Τιβερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου τε δάμαρ· 

Ἡ πολύπαις βασίλεια, καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ, 

Ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυκοιρανίη· 

Κεῖμαι σὺν τεκέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παρακοίτῃ, 

Δήμου ἀτασθαλίῃ, καὶ μανίῃ στρατιῆς. 

Τῆς Ἑκάβης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς τ’ Ἰοκάστης. 

Αἲ αἲ τῆς Νιόβης ἔμπνοός εἰμι νέκυς. 

Ναὶ ναὶ, τὸν γενέτην· τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔκτειναν, 

Ἀνθρώπων κακίης μηδὲν ἐπιστάμενα; 

Ἡμετέροις πετάλοισι κατάσκιος οὐκέτι Ῥώμη 

Ῥίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. 

 
 
 

Tłumaczenie 

 
A cesarzową Konstantynę wraz z trzema córkami tyran928 uczynił osobami prywatnymi, 
najpierw zorganizował ich zamknięcie w pewnej nędznej izdebce, a ostatecznie podniósł na 
nie miecz. Wszystkie szczątki cesarskie (było ich dziesięć929) dużo później zostały złożone  
w świątyni męczennika Mamasa blisko [części] muru zwanej Ksylokerkos. Samą zaś świątynię 
pierwszy zbudował eunuch Farasmanes; który był również przełożonym komnaty cesarskiej 
za czasów Justyniana. Na wspólnym grobie został wyryty taki epigram: 

[…] 

 

 

2. Klasztor św. Mamasa w kalendarzach kościelnych (IX-X w.) 

 

Typikon Wielkiego Kościoła, 30 VII 

Le Typicon…, s. 354, w. 3-4. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου. Τελεῖται δὲ 

ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ. 

 
928 Tj. Fokas. 
929 Maurycjusz miał z Konstantyną dziewięcioro dzieci, które poniosły śmierć wraz z rodzicami na przestrzeni lat 

602-605. Łączna liczba ciał nieszczęśników powinna więc wynosić 11. Być może Ksanthopoulos podał w tym 

miejscu liczbę 10 w związku z nieco wcześniej przytoczonymi opowieściami o rzekomej ucieczce najstarszego 

syna Maurycjusza – Teodozjusza, którego to głowa miała nie być wystawiona na widok publiczny wraz głową 

jego ojca i braci. Zob. Nicefor Ksantopulos, HE, s. 412 A. Informacja ta pierwszy raz pojawia się u Teofilakta 

Simokatty (VIII.13.3-6), który po prywatnym śledztwie uznał jednak, że świadectwa o uratowaniu się Teodozjusza 

z masakry były tylko nieuzasadnionymi pogłoskami. 
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Tłumaczenie 

 
[30 VII]  Tego samego dnia [obchodzona jest] uroczystość świętych męczenników 
Mamasa i Bazyliskosa. Liturgia ku ich czci sprawowana jest w Ksylokerkos. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (19 X) 
Synaxarium…, s. 149, w. 40-41. 

 

Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ τοῦ Κανστρισίου πλησίον 

τοῦ ἁγίου Μάμαντος. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[19 X] Liturgia ku jego930 czci sprawowana jest w klasztorze Kanstrisiosa931 nieopodal 
[klasztoru] świętego Mamasa. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (30 VII) 
Synaxarium…, s. 856, w. 44-60. 

 

H : 2. 3 (… σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ). […] P : 2. 3 : Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου ἐν τῷ 

Ξηροκέρκῳ πόρτης. […] D : 2. 7. 3 (σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ). […] Mc : 1. 2. 3 : Βασιλίσκος 

ὁ γέρων ξ. τ. … Μάμας ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθεὶς τ. […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[30 VII] (…liturgia [ku ich czci sprawowana jest] w Ksylokerkos (Ksērókirkos)). 
[Uroczystość ku czci świętych męczenników] Mamasa i Bazyliskosa [sprawowana]  
w Bramie Ksylokerkos (Ksērókerkos). 
(liturgia [ku ich czci sprawowana jest] w Ksylokerkos (Ksērókirkos)). 
Bazyliskos starzec zginął od miecza … Mamas zginął po wrzuceniu do morza. 

 

 

 

 
930 Tj. św. Andrzeja in Krisei. 
931 Najprawdopodobniej mowa tu o klasztorze św. Andrzeja in Krisei (ob. Koca Mustafa Paşa Camii), w istocie 

znajdującego się nieopodal klasztoru św. Mamasa przy bramie Ksylokerkos. Zob. Janin 1969, s. 28-31, 278. 

Kanstrisios/kastresios (κανστρίσιος/καστρήσιος, od łac. castrensis) to tytuł zarówno świeckiego urzędnika 

pełniącego służbę w cesarskim pałacu, jak i tytuł funkcjonujący w ramach hierarchii kościelnej. Najwyraźniej 

człowiek sprawujący tę godność był powiązany z funkcjonowaniem tego klasztoru np. jako jego właściciel, 

dobroczyńca czy też renowator. Zob. Kazhdan 1991c, s. 1111-1112. 



 275 

3. Przenoszenie sarkofagów z klasztoru św. Mamasa do ‘Myrelaion’ (922 r.) 

 

Symeon Magister i Logoteta, Kronika, (tzw. Kronika Logotety), 136.25 
Symeonis magistri…, s. 319, w. 184-188. 

 

τηνικαῦτα δὲ καὶ Πετρωνᾶς αἰδεσιμώτατος προστάξει Ῥωμανοῦ βασιλέως ἤγαγεν λαρνάκιον 

ἔνζῳδον ἓν καὶ ἕτερα δύο γλυφῆς ἀμοιροῦντα ἐκ τῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος μονῆς ἀνδρείας, τῆς 

πλησίον οὔσης τῆς Ξυλοκέρκου λεγομένης πόρτης, ἐν οἷς φασιν ἐναποκεῖσθαι Μαυρίκιον σὺν 

τοῖς αὐτοῦ παισί· ἃ καὶ ἀπετέθη ἐν τῇ τοῦ βασιλέως μονῇ. 

 
 
 

Tłumaczenie 
 

W tym samym też czasie932 Petronas933, [człowiek] budzący wielki szacunek, z rozkazu cesarza 
Romana934 sprowadził z męskiego klasztoru świętego Mamasa, znajdującego się nieopodal 
bramy zwanej Ksylokerkos, jeden mały sarkofag (larnákion)935 z rzeźbionymi 
przedstawieniami oraz dwa inne pozbawione rzeźbień, w których [jak] mówią, pochowany 
jest Maurycjusz wraz ze swoimi dziećmi; i zostały one odłożone w klasztorze cesarza936. 

 

 

 

Symeon Magister i Logoteta (Teodozjusz Melitenos/Melissenos), Kronika powszechna 
Theodosi Meliteni…, s. 218. 

 

Τηνικαῦτα δὲ καὶ Πετρωνᾶς αἰδεσιμώτατος προστάξει Ῥωμανοῦ βασιλέως ἤγαγε 

λαρνάκιον ἔνζωδον ἓν καὶ ἕτερα δύο γλυφῆς ἀμοιροῦντα ἐκ τῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος μονῆς 

ἀνδρείας, τῆς πλησίον οὔσης τῆς Ξυλοκέρκου λεγομένης πόρτης, ἐν οἷς φασιν ἐναποκεῖσθαι 

Μαυρίκιον σὺν τοῖς αὐτοῦ παισίν· ἃ καὶ ἀπετέθη ἐν τῇ τοῦ βασιλέως μονῇ. 

 

 
932 Müller (regest nr 595a) ustala tutaj chronologię w przybliżeniu na czerwiec 922 r. Informacja ta pojawia się 

pomiędzy relacją o ataku Bułgarów z czerwca 922 r. a świadectwem o buncie Bardasa Boilasa (stratega z temu 

‘Chaldia’) z przełomu 922/923 r. Zob. Dölger, Müller 2003, n. 595a, s. 53; Kronika Logotety, s. 318-319. 
933 Zob. PmbZ, #26420. 
934 Tj. Romana I Lekapena, cesarza w latach 920-944. Zob. więcej w: Salamon 2002s, s. 421-422. 
935 Tłum. „λαρνάκιον” (zdrobnienie od λάρναξ – skrzynia/urna pogrzebowa/trumna). Por. wykorzystanie tego 

terminu (oraz λαρνακίδιον) w stosunku do innych słow określających cesarskie sarkofagi w Konstantyn 

Porfirogeneta, DC, (s. 643-648). 
936 Tj. do ‘Myrelaion’, ob. Bodrum Camii. Zob. Janin 1964, s. 394-395; Janin 1969, s. 351-354; Striker 1981. 

     Berger, a zwłaszcza Müller, w działaniach Romana I widzieli pobudki ideologiczne, tj., aby uświetnić rodzinne 

mauzoleum cesarską prehistorią (imperialer Vorgeschichte). Obaj autorzy stwierdzali również, że szczątki 

Maurycjusza i jego rodziny, powróciły po jakimś czasie do klasztoru św. Mamasa, o czym miałaby świadczyć 

informacja o dwóch sarkofagach z Konstantyn Porfirogeneta, DC (II.42). Tezie takiej zdaje się przeczyć lemma 

do Codex Palatinus Graecus 23, stwierdzająca, że ciało Maurycjusza miało być wyrzucone z grobu i bez ładu 

rozrzucone. Należy zwrócić również uwagę, że autor Kroniki Logotety nie mówi, że Roman I uroczyście przeniósł 

szczątki Maurycjusza do Myrelaionu, ale po prostu zlecił jednemu ze swoich podwładnych, sprowadzenie do 

swego klasztoru (gdzie pochowano już jego żonę, zm. 20 II 922 r.) sarkofagów. Pierwszą informacją, 

jaką otrzymujemy od autora, jest ponadto ilość owych sarkofagów oraz ich wykończenie. Dopiero później 

dowiadujemy się, że pochodziły one z klasztoru św. Mamasa, i że (podobno) były to te, w których miał się 

znajdować Maurycjusz ze swoimi dziećmi. Co więcej, jeśli autor chciał przekazać, że cesarskie szczątki zostały 

ponownie pogrzebane w Myrelaionie, to zastanawia użycie w tym miejscu czasownika ἀποτίθημι, które oznacza 

bardziej odłożyć/odstawić na bok; odłożyć na zapas/nagromadzić; zachować/rezerwować. Zob. Berger 1988,  

s. 599, 659; Müller 1998, s. 49-56. Por. Grotowski 2016, s. 185, przyp. 152. 
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Tłumaczenie (por. Kronika Logotety, 136.25) 

 

 

 

Kontynuacja Teofanesa, VI.Rom.I.11 
Οἱ μετὰ Θεοφάνην, (w:) Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, 

red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 48], Bonn 1838, s. 403, w. 20 – s. 404, w. 3. 

 

Τηνικαῦτα δὲ καὶ Πετρωνᾶς αἰδεσιμώτατος προστάξει Ῥωμανοῦ βασιλέως ἤγαγεν 

λαρνακίδιον ἔνδοξον ἓν καὶ ἕτερα δύο γλυφῆς ἀμοιροῦντα ἐκ τῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

ἀνδρείας μονῆς, τῆς πλησίον οὔσης τῆς Ξηροκέρκου λεγομένης πόρτης, ἐν οἷς φασὶ 

συναποκεῖσθαι Μαυρίκιον σὺν τοῖς παισίν· ἃ καὶ ἀπετέθη ἐν τῇ τοῦ βασιλέως Ῥωμανοῦ μονῇ 

ἤτοι εἰς τὸ Μυρέλαιον. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
W tym samym też czasie Petronas, [człowiek] budzący wielki szacunek, z rozkazu 

cesarza Romana sprowadził z męskiego klasztoru świętego Mamasa, znajdującego się 
nieopodal bramy zwanej Ksylokerkos (Ksērókerkos), jeden mały sarkofag (larnakídion)937  
z rzeźbionymi przedstawieniami oraz dwa inne pozbawione rzeźbień, w których [jak] mówią, 
pochowany jest Maurycjusz wraz z dziećmi; i zostały one odłożone w klasztorze cesarza 
Romana, to jest w Myrelaion. 

 

 

 

Antologia palatyńska938, IX.81 (Krinagoras z Mityleny o pośmiertnym losie Nikiasa z Kos) 
Anthologia Graeca, t. 3, red. H. Beckby, München 1968, s. 56. 

 

ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ 

Μὴ εἴπῃς θάνατον βιοτῆς ὅρον· εἰσὶ καμοῦσιν, 

ὡς ζωοῖς, ἀρχαὶ συμφορέων ἕτεραι. 

ἄθρει Νικίεω Κῴου μόρον· ἤδη ἔκειτο 

εἰν Ἀίδῃ, νεκρὸς δ’ ἦλθεν ὑπ’ ἠέλιον· 

ἀστοὶ γὰρ τύμβοιο μετοχλίσσαντες ὀχῆας 

εἴρυσαν ἐς ποινὰς τλήμονα δυσθανέα. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za The Greek Anthology, t. 3, tłum. W.R. Paton, London 1925, s. 43. 

 
CRINAGORAS 

TELL me not that death is the end of life. The dead, like the living, have their own 
causes of suffering. Look at the fate of Nicias of Cos. He had gone to rest in Hades, and now 

 
937 Tłum. „λαρνακίδιον” (zdrobnienie od λάρναξ), określenie jeszcze bardziej zdrobniałe niż występujący  

u Symeona Magistera i Logotety temin λαρνάκιον. 
938 Zob. Jurewicz 2007, s. 192-193. 
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his dead body has come again into the light of day. For his fellow-citizens, forcing the bolts 
of his tomb, dragged out the poor hard-dying wretch to punishment. 

 

 

 

Lemma z Codex Palatinus Graecus 23 (Konstantynopol ok. 980 r.), s. 369 
Anthologia Graeca…, s. 56. 

 

ὅτι καὶ νεκροὶ πολλάκις πάσχουσιν ἀναίσθητα μέν, ἀλλ᾽ ὅμως πάσχουσιν· καὶ βλέπε τὸν 

Μαυρικίου τάφον καὶ τὸν Ἀμαντίου, ὧν ὁ μὲν ἐξεβλήθη καὶ κατεσκάφη, ὁ δ᾽ ἐξερρίφη καὶ 

κατεσπάρη, ὁ μὲν ἐπὶ Λέοντος, ὁ δ᾽ ἐπὶ Ῥωμανοῦ, καὶ ταῦτα βασιλέων. τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ τῶν 

λοιπῶν ἀνθρώπων; 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[Co do tego,] Że i martwo często, choć są bez czucia, to jednak mimo to cierpią; zobacz, że 
[tak samo było] również w przypadku grobu Maurycjusza, jak i Amancjusza, z których ten 
ostatni został usunięty i zakopany [w ziemi], a pierwszy wyrzucony a [jego szczątki] 
rozrzucone; ten ostatni za panowania Leona939, a pierwszy za panowania Romana940, a te 
[groby/szczątki należały przecież do] cesarzy941. Cóż więc powiedziałbyś o pozostałych 
ludziach? 

 
939 Najprawdopodobniej mowa tu o Leonie VI, cesarzu w latach 886-912. 
940 Najprawdopodobniej mowa tu o Romanie I, cesarzu w latach 919-944. 
941 W przypadku pierwszych szczątków byłaby tu mowa o cesarzu Maurycjuszu (582-602 r.). Z kolei identyfikacja 

drugiej postaci nastręcza dużo większych trudności, gdyż nie znamy cesarza o imieniu Amancjusz, a odczyt 

manuskryptu jest w tym miejscu ponad wszelką wątpliwość prawidłowy. Najbardziej znaną nam osobą o tym 

imieniu, która zaistniała na kartach historii Bizancjum był ‘parakoimomenos’ cesarza Anastazjusza, ścięty przez 

Justyna I w 518 r. (zob. np. Teofanes Wyznawca, AM 6010-6011). Wg Patrii (III.96) to od jego imienia wzięły 

swą nazwę obszary ‘ta Amantiou’, zlokalizowane na północ od portu Zofii (zob. Janin 1964, s. 307-308). 

Wg tej lemmy szczątki cesarza Maurycjusza (przyjmując szyk chiastyczny), miały zostać za panowania 

Romana I (?) wyrzucone z grobu i bez ładu rozrzucone. Dane źródłowe o losie sarkofagu cesarza Maurycjusza 

mówią, że ok. 923/924 r. został on przeniesiony z klasztoru św. Mamasa przy bramie Ksylokerkos do klasztoru 

‘Myrelaion’ z rozkazu Romana I (zob. Kronika Logotety, 136.25, s. 319, w. 184-188; Teodozjusz Melitenos,  

s. 218; Kontynuacja Teofanesa, (red. I. Bekker), VI.Rom.I.11, s. 403, w. 20 – s. 404, w. 3). Treść lemmy 

pokrywałaby się więc w tym zakresie z innymi źródłami na ten temat, dodając informację o ostatecznym losie 

samych szczątków Maurycjusza (i jego rodziny). Informacja ta uprawdopodabniałaby również tezę o powtórnym 

wykorzystaniu sarkofagów Maurycjusza i jego rodziny do pochówku członków rodu Lekapenów w Myrelaionie 

(np. synów Romana – Krzysztofa w 931 r., Konstantyna obok wcześniej tam złożonej jego żony Heleny w 946 r. 

(?); samego Romana w 948 r., czy też jego córki, cesarzowej Heleny w 961 r.). Zob. Grierson 1962, s. 28-29. 

    Z kolei szczątki „cesarza Amancjusza” miałyby być za czasów Leona VI (?), usunięte z grobu i zakopane  

w ziemi. Jedyna informacja łącząca Leona VI z relokacją szczątków cesarskich dotyczy sprowadzenia ciała 

Michała III z Chryzopola i jego powtórnego pochówku w Kościele Świętych Apostołów (zob. Kronika Logotety, 

133.2, s. 270, w. 4 – s. 271, w. 10; Kontynuacja Teofanesa, (red. I. Bekker), VI.Leo.VI.1, s. 353, w. 4-11).  

Z Konstantyn Porfirogeneta, DC (s. 642, w. 16 – s. 643, w. 3; s. 646, w. 13-19) wiemy również, że w sarkofagu 

przeznaczonym dla Michała pochowany był pierwotnie Justyn I (z żoną Eufemią), a Leon VI zabrał ten grobowiec 

z kościoła św. Tomasza, znajdującego się w klasztorze Augusty. Miejsce to lokalizowane jest na północ od portu 

Zofii w okolicy zwanej nie inaczej jak właśnie ‘ta Amantiou’ (zob. Janin 1969, s. 54-55, 248-250). 

Nieprzypadkowa wydaje się w tym wypadku koincydencja sprowadzenia ciała Michała III do Miasta i renowacji 

kościoła św. Tomasza w ‘ta Amantiou’ po pożarze, opisywanych jako jedne z pierwszych inicjatyw Leona jako 

cesarza (zob. Kronika Logotety, 133.2 i 133.5, s. 270, w. 4 – s. 271, w. 10 i s. 272, w. 23-25). Informacja o tym, 

że „Amancjusz” został po usunięciu z sarkofagu zakopany w ziemi, również zdaje się mieć potwierdzenie  

w innych źródłach. Wg Konstantyn Porfirogeneta, DC (s. 646, w. 13-19) po usunięciu ciała Justyna i jego żony  

z ich pierwotnego grobowca, ich szczątki zostały ponownie pochowane na terenie tego samego klasztoru dosł.  
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4. Symeon Nowy Teolog i jego działalność w klasztorze (ok. 980-1022 r.) 

 

Symeon Nowy Teolog942, Hymny, incipit 
Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes, red. J. Koder, tłum. J. Paramelle, t. 1, [Sources chrétiennes 156], Paris 

1969, s. 136. 

 

ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΥΜΝΩΝ ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
UMIŁOWANIA BOSKICH HYMNÓW943 – ŚWIĘTEGO I WIELKIEGO OJCA NASZEGO SYMEONA, 

NOWEGO TEOLOGIA, WYBRANEGO IGUMENEM I PREZBITEREM KLASZTORU ŚWIĘTEGO 
MAMASA KSYLOKERKOS (KSĒRÓKERKOS) 

 

 

 
Symeon Neos Theologos, Hymnen, red. A. Kambylis, [Supplementa Byzantina 3], Berlin 1976, s. 5. 

 

 
w grobie ziemnym (χαμοσόριον). Należy podkreślić, że w tym, najwyraźniej płaskim, kamiennym, grobie, 

zlokalizowanym na poziomie ziemi/posadzki, leżał pierwotnie niejaki domestyk Aleksander, o czym świadczyła 

znajdująca się nań inskrypcja: „γλοσσόκομος Ἀλεξάνδρου Δομεστίκου”. Starając się więc wyjaśnić występowanie 

w lemmie cesarza o imieniu Amancjusz, można by stwierdzić, że autor mógł np. wiedzieć o depozycji szczątków 

jakiegoś cesarza z grobu w ‘ta Amantiou’ i połączyć nazwę tego obszaru z imieniem owego cesarza. Prawdziwe 

imię owego władcy, jak i sam fakt, że w ogóle w grobie tym pochowany jest kto inny niż domestyk Aleksander, 

pozostawało najwyraźniej jedynie w pamięci zbiorowej, na szczęście zachowanej w Konstantyn Porfirogeneta, 

DC. Możliwe jest również, że lemma ta nie jest owocem autorskiej twórczości kopisty, a jedynie efektem 

nieudolnego przepisywania istniejącego już tekstu, który uległ w tym miejscu zepsuciu. Z kolei Grierson starał się 

wyjaśnić występowanie „cesarza Amancjusza” hipotezą, iż słowo Amancjusz może być tutaj zepsutą wersją 

nazwy kościoła św. Mamasa. Zob. Grierson 1962, s. 28, przyp. 94: „Mr. Mango has called my attention to an 

extremely muddled reference in the lemma to ix. 81 of the Greek Anthology, which, after reciting the indignities 

which the dead might be called upon to suffer, adds "the tombs of Maurice and Amantius, the former of whom 

was cast out and dug down [?] (κατεσκάφη) while the latter was thrown out and scattered, the first under Leo [VI] 

and the second under Romanus [I] – and this although they were emperors" (Epigrammatum Anthologia Palatina, 

ed. F. Dübner, ii [Paris, 1872], 171). In reality it was Justin I's body which was maltreated by Leo VI and the tomb 

of Maurice which was appropriated by Romanus I, while there was never an emperor called Amantius. Possibly 

the name of the church of St. Mamas was corrupted into Amantius at some stage in the story. It is at any rate clear 

that the writer has confused the treatment accorded to the tombs of Justin I and Maurice and that no weight can be 

attached to his assertions.” Zob. też Cameron 1993, s. 115-116; Németh 2018, s. 201-202. 

    Szczątki cesarskie były traktowane w jeszcze gorszy sposób. Np. ciało Konstantyna V zostało za czasów 

Michała III wyrzucone z sarkofagu w Kościele Świętych Apostołów, spalone na placu ‘Amastrianon’, a sam 

sarkofag został użyty w konstrukcji kościoła w ‘Faros’ na terenie Wielkiego Pałacu; zob. Kronika Logotety, 

131.44, s. 255, w. 418-427; Grierson 1962, s. 53-54. Takie jednak potraktowanie szczątków tego władcy było 

najwyraźniej społecznie uprawomocnione zważywszy na prześladowania ikonodulów, jakich się on dopuścił. 
942 Zob. Kazhdan 1991p, 1987; Alfeyev 2005. 
943 Griggs 2010 Introduction, przyp. 3: „ […] Translating this title is difficult; a literal rendering would be “Loves 

of the Divine Hymns.” A freer translation would be “Love Expressed in Holy Hymns.” “Hymns of Divine Love” 

captures the gist in colloquial English.”. 
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Τῶν θείων ὕμνων οἱ ἔρωτες τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου ἐν 

θεολόγοις καὶ πρεσβυτέρου γεγονότος καὶ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Umiłowania boskich hymnów – świętego i wielkiego ojca naszego Symeona, nowego 
pośród teologów, wybranego prezbiterem i igumenem klasztoru świętego Mamasa 

 

 

 

Rozdziały (κεφάλαια)944 praktyczne i teologiczne, incipit 
Syméon le Nouveau Théologien, Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques, red. J. Darrouzès, [Sources 

chrétiennes 51bis], Paris 1996. 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου, ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

τῆς Ξηροκέρκου, κεφάλαια πρακτικὰ καὶ θεολογικὰ ρʹ. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Świętego ojca naszego Symeona, nowego teologa, igumena klasztoru świętego Mamasa 

Ksylokerkos (Ksērókerkos) – Rozdziały praktyczne i teologiczne 100. 

 

 

 

Katechezy, incipit 
Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, red. B. Krivochéine, tłum. J. Paramelle, [Sources chrétiennes 96], 

Paris 1963. 

 

ΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
KATECHEZY – ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO SYMEONA, NOWEGO TEOLOGA, IGUMENA  

I PREZBITERA KLASZTORU ŚWIĘTEGO MAMASA KSYLOKERKOS (KSĒRÓKERKOS). 

 

 

 

Rozdziały alfabetyczne, incipit 
Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, “Ἀλφαβητικὰ Κεφάλαια”, red. Ι.Μ. Σταυρονικήτα, Ἅγιον Ὅρος 2005, 

Rozdział I, incipit 

 

 
944 Zob. Kazhdan 1991b, s. 410. 
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ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ, ΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣ ΚΔʹ. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Z PISMA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO SYMEONA, NOWEGO TEOLOGA, PREZBITERA I IGUMENA 
KLASZTORU ŚWIĘTEGO MAMASA KSYLOKERKOS (KSĒRÓKERKOS) – [WPROWADZENIE] DO 24 

ROZDZIAŁÓW. 

 

 

 

 

Niketas Stethatos945, Żywot Symeona Nowego Teologa (Żywot Symeona Młodszego), incipit 
Niketas Stethatos, The Life of Saint Symeon the New Theologian, red. R.P.H. Greenfield, [Dumbarton Oaks 

Medieval Library 20], London 2013, s. 2. 
 

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου, πρεσβυτέρου καὶ 

ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος τῆς Ξηροκέρκου. Εὐλόγησον πάτερ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Niketas Stethatos, The Life…, s. 3. 

 
The life and conduct of our father among the saints Symeon the new theologian, elder and 
superior of the monastery of Saint Mamas Xerokerkos. Bless me, Father. 

 

 

 

22 
Niketas Stethatos, The Life…, s. 50, 52. 

 

Ἰδὼν οὖν τὸν φθόνον ὁ μέγας ἐκεῖνος πατὴρ τοῦ ἡγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν, λαβὼν τὸν 

ἑαυτοῦ μαθητὴν φοιτᾷ πρὸς Ἀντώνιον ἐκεῖνον τὸν τηνικαῦτα τῇ ἀρετῇ περιβόητον ἡγούμενον 

ὄντα τῆς ἀγχοῦ παρακειμένης μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος, καὶ τούτῳ ὡς θησαυρὸν τῶν καλῶν 

παρατίθεται τὸν Συμεών. Τί δαί; Ἠρέμησε ποσῶς ἐπὶ τούτοις ὁ Πονηρὸς καὶ ὑφῆκε τοῦ φθόνου 

καὶ τῶν κατὰ τοῦ ἀνδρὸς πολέμων; Οὐδαμῶς! Ἀλλ’ ἐγείρει πάλιν τὸν κατὰ σάρκα τούτου 

πατέρα καὶ τῶν τῆς συγκλήτου τινὰς καὶ σπουδὴν τίθενται κωλῦσαι τοῦ μὴ ἀποτάξασθαι τῷ 

κόσμῳ καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ {cf. Lk 14:33} τὸν Συμεώνην. Ἀλλ’ ὁ γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ 

ἀκατάσειστος καὶ ἀταπείνωτος ἔμενε πυρπολούμενος τῷ ἔρωτι τοῦ Θεοῦ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Niketas Stethatos, The Life…, s. 51, 53. 

 

 
945 Jurewicz 2007, s. 173, 176. Zob. też Introduction, (w:) Niketas Stethatos, s. viii-xi. 
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When that great spiritual father {Symeon Eulabes} saw the envy of the abbot and the 
others, he took his disciple and went to see Antony, who was renowned at that time for his 
virtue and was superior of the nearby monastery of Saint Mamas. He entrusted Symeon to 
this man like a treasury for all that is good. Then what? Did the Evil One keep quiet for  
a while after this and give up his envy and his attacks on Symeon? Certainly not! For now he 
stirred up his natural father again and some members of the senate and they tried to prevent 
Symeon from renouncing the world and those in the world. But the noble athlete of Christ 
remained unshaken and invincible, inflamed with his intense longing for God. 

 

 

 

30.1 
Niketas Stethatos, The Life…, s. 64, 66. 

 

Τοιαῦτα δὴ οὖν τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου ἀνδρὸς περὶ τοῦ Συμεὼν σκεπτομένου, βραχὺς  

ὁ μεταξὺ χρόνος καὶ ὁ προεστὼς τῆς ἐκείνου μονῆς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε τὰ κάτω λιπών. 

Ψήφῳ τοίνυν Νικολάου τοῦ Χρυσοβέργη τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν μοναχῶν τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος εἰς τὸν θρόνον ἀνάγεται διδασκαλικὸν καὶ ἱερεὺς χειροτονεῖται ὁ συλλειτουργὸς 

τῶν ἄνω δυνάμεων, οὐκ ἀμογητὶ μὲν καὶ δίχα τῆς ἐπαινετῆς ἐνστάσεως, ἣν ἐν ταπεινώσει 

καρδίας σφοδρῶς ἐνίστατο εὐλαβούμενος τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα καὶ τὸ βάρος τῆς ἀρχῆς 

ἀπωθούμενος διὰ δειλίαν ἐπαινουμένην καὶ κρείττονα. Χρίεται οὖν τὸ τῆς ἀγαλλιάσεως ἔλαιον 

{Ps 44(45):7} καὶ τὴν εἰρήνην ἐπιφωνεῖ τοῖς λαοῖς {cf. Ps 84(85):8} ὁ μεγαλοφώνως ἄξιος 

μαρτυρηθεὶς ὑπὸ πάντων ἱερεὺς καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ μυστηρίων ὑφηγητής, ὁ θεατὴς τῶν φρικτῶν 

ὀπτασιῶν, ἃς Χερουβικοῖς οὗτος ὀφθαλμοῖς ἐθεώρει. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Niketas Stethatos, The Life…, s. 65, 67. 

 
A short time after that holy man made this observation about Symeon, the abbot of his 

monastery {Saint Mamas} left this world and departed to the Lord. And so Symeon, that 
concelebrant with the heavenly powers, was elevated to the teacher's chair and ordained 
priest by the decision of Nicholas Chrysoberges and the monks of Saint Mamas. This did not 
occur without a struggle nor some praiseworthy resistance. For Symeon, being humble at 
heart, vigorously resisted because of his reverence for the dignity of the priesthood and 
refused the burden of leadership due to a commendable and proper reluctance. In the end, 
however, this man, whose worthiness to be a priest and officiator in God's sacraments was 
loudly confirmed by everyone, this seer of awesome visions that he contemplated with eyes 
like those of the Cherubim, was anointed with the oil of gladness and proclaimed peace to 
the peoples.  

 

 

 

34.1-2 
Niketas Stethatos, The Life…, s. 74, 76. 

 

Ἐπεὶ δὲ τὴν τοῦ ποιμνίου φροντίδα τῶν λογικῶν προβάτων Χριστοῦ ἀνεδέξατο τῷ 

χρόνῳ δεκάτῳ ἐσαθρώθη τὸ μοναστήριον, καὶ οὐχὶ μοναστῶν καταγώγιον ἢ ποίμνιον ἦν, ἀλλὰ 

κατάλυμα κοσμικῶν καὶ νεκρῶν σωμάτων πολυάνδριον ἐχρημάτιζεν, ἐν ὀλίγοις τοῖς 

καταμένουσι καὶ αὐτοῖς ἀγεωργήτοις λιμώττουσι τὸν λιμὸν τοῦ Λόγου ἐξ ἀκαρπίας, πρῶτα μὲν 
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τὰς ὀλίγας ἐκείνας καὶ πιστευθείσας αὐτῷ τρέφει ψυχὰς τροφῇ ἀθανάτῳ τοῦ Λόγου, καὶ τοῦ 

λιμοῦ ἀνακτᾶται καὶ ζωῆς ἀπογεύει τῆς κρείττονος. Εἶτα συνάγει μετὰ Ἰησοῦ {cf. Mt 12:13, Lk 

11:23} καὶ προστίθησι τὸν ἀριθμὸν τῶν προβάτων καὶ αὐξάνει τοῦτον εἰς πλῆθος καὶ μαθητῶν 

λογάδα συνίστησι καὶ ἐκ μιᾶς ῥαγὸς ἢ ἀτελοῦς καὶ ἀώρου τοῦ βότρυος πολλοὺς τῇ Δεσποτικῇ 

ληνῷ πλήρεις βότρυας ἐναποτίθεται ἄνδρας ἐπιθυμιῶν {cf. Dn (Theodotion) 9:23; 10:11, 19} 

τῶν τοῦ πνεύματος. 

Ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ πολλῆς ἐδεῖτο βοηθείας εἰς ἀνάκτησιν ἡ μονή, τὰ μὲν συμπεπτωκότα καὶ 

κάτω κείμενα ἐκφορεῖ τοῦ μέσου ὡς ἄχρηστα καὶ ὅλον τὸ μοναστήριον πλὴν τοῦ ναοῦ ἐκ 

βάθρων φιλοτίμως ἀνοικοδομεῖ. Τὸν δέ γε ναόν, ὃν Μαυρίκιον λέγεται κτίσαι τὸν 

αὐτοκράτορα, τῶν νεκρῶν σωμάτων ἀποκαθαίρει πάλαι πολυάνδριον γεγονότα, καὶ τὸ ἔδαφος 

αὐτοῦ μαρμάροις καταστρωννύει καὶ καλλωπίζει τοῦτον τοῖς ἀναθήμασιν εἰκόσιν ἱεραῖς ἁγίων 

καταλαμπρύνας. Πρὸς τούτοις καὶ βίβλων ἐν αὐτῷ ποιεῖται ἀπόθεσιν ἱερῶν ἐνδυτῶν καὶ λοιπῶν 

ἄλλων σύναμα τοῖς φωταγωγοῖς ἐξ ὑέλου τετορνευμένοις καὶ θαυμασίοις τὸ κάλλος 

πολυκανδήλοις. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Niketas Stethatos, The Life…, s. 75, 77. 

 
When Symeon took up responsibility for the flock of Christ's spiritual sheep, the 

monastery had been dilapidated for a long time. It was not a shelter for monks or a flock, 
but a lodging for laypeople and a place for burying the dead. The few still living there were 
not being cultivated and so were not yielding fruit and were famished with hunger for the 
Word. First of all, then, Symeon nourished those few souls who had been entrusted to him 
with the eternal food of the Word, revived them from their hunger, and gave them a taste 
of the better way of life. He then gathered with Jesus, added to the number of the sheep, 
increased this number greatly, and assembled a chosen group of disciples. From one grape, 
or rather from an imperfect and unripe bunch of grapes, he deposited many full bunches in 
the Master's winepress, men full of desire for spiritual things. 

The monastery itself needed a lot of attention if it was to be restored. The parts that 
had collapsed and were lying on the ground were useless, so he dug them out from the 
center and lavishly rebuilt the whole monastery from the foundations up, except for the 
church. As for the church, which the emperor Maurice is said to have built originally and 
which had long since become a burial place, he cleared it of the bodies and then paved the 
floor with marble slabs. He beautified it with votive offerings, and made it resplendent with 
holy icons of the saints. He also created a place in it for storing books, sacred vestments, and 
other such things, and adorned it with windowpanes made from turned disks of glass and 
with candelabra that were amazing in their beauty. 

 

 

 

35.1 
Niketas Stethatos, The Life…, s. 76. 

 

Οὕτω δὲ τὸ ὅλον ὁ Συμεὼν ἀνοικοδομήσας φροντιστήριον ἅπτεται λοιπὸν καὶ τῆς τῶν 

μαθητῶν ἀνακτήσεως, κατηχῶν καὶ διδάσκων αὐτοὺς τὴν τέχνην τῶν τεχνῶν καὶ τὴν ἐπιστήμην 

τῶν ἐπιστημῶν τὴν πολιτείαν τῶν μοναχῶν, λόγῳ μὲν ὀλίγα, ἔργῳ δὲ διεγείρων τὰ πλείω πρὸς 

τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν ἑαυτὸν αὐτοῖς ὑπογραμμὸν προτιθεὶς καὶ λέγων· “Ἀπ’ ἐμοῦ ὄψεσθε 

καὶ οὕτω ποιήσετε {Jdg 7:17}.” Ἔνθεν οὖν καὶ τράπεζαν κοινὴν ἑαυτῷ καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐτίθει 

τὰ ἑφθὰ λάχανα καὶ τὰ σπέρματα, ὧν οἱ μὲν ἀρκούντως μεταλαμβάνοντες μετ’ εὐχαριστίας 
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ἀνίσταντο, ὁ δὲ πολλάκις καὶ αὐτῶν ἀπεχόμενος μόνοις ἠρκεῖτο λαχάνοις ὠμοῖς καὶ ὕδατι 

μεμετρημένῳ, ὁμοῦ τε ὑποπιάζων καὶ δουλαγωγῶν {cf. 1 Cor 9:27} ἑαυτὸν καὶ τοῖς φοιτηταῖς 

ὑπόδειγμα παρέχων τῆς στενωτάτης καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ {cf. Mt 7:14} ἐν ἑαυτῷ. 

 

 

 

Tłumaczenie 
za Niketas Stethatos, The Life…, s. 77. 

 
After he had rebuilt the whole monastery, Symeon then also undertook the 

reformation of his disciples. He instructed and taught them the art of arts and the science of 
sciences, that is, the monastic way of life, encouraging fulfillment of the commandments to 
some extent by word, but more so by deed, setting himself before them as an example and 
saying, “Look at me and do likewise.” He thus established communal meals for himself and 
his disciples consisting of boiled vegetables and grains. They received plenty to eat and 
would rise <from the table> with gratitude, but Symeon himself would often abstain even 
from those things and would be satisfied with only raw vegetables and a measure of water. 
So, at the same time as he pummeled and mortified himself, he presented himself to his 
disciples as a model of the most narrow and hard way. 

 

 

 

Jan Kyparissiotes (?), Adversus Cantacuzenum946, 262  
Ioannes Kyparissiotes, Adversus Cantacuzenum, (w:) Theologica varia inedita saeculi XIV, red. J. Polemis, 

[Corpus Christianorum. Series Graeca 76], Turnhout 2012, w. 1-8. 

 

<Ε>ἰ δὲ δεῖ μᾶλλον ἡμᾶς τὰ περὶ τούτου δῆλα ποιεῖν, ἐξὸν τὰ παραδεδομένα τούτοις 

ἐγγράφως ἐκθεῖναι, κἀκ τούτων γνώριμα ποιῆσαι τὰ κατ’ αὐτούς. Πολλῇ γὰρ ἐχρησάμεθα τῇ 

σπουδῇ διά τινων ὑποβολιμαίων λάθρᾳ ταῦτα θηράσασθαι, καὶ ἔστιν ἡ παραδεδομένη αὐτοῖς 

μέθοδος, αὕτη, Συμεών τινος οὖσα μοναχοῦ κατὰ τὴν βασιλεύουσαν τήνδε τῶν πόλεων, κἀν 

τῇ τοῦ ἁγίου Μάμαντος περὶ τὴν Ξυλόκερκον μονῇ πολιτευσαμένου, τάδε κατὰ λέξιν 

εἰσηγουμένου τοῖς θιασώταις τῆς πλάνης.  

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Zachodzi więc potrzeba, żebyśmy powiedzieli coś o tym [błędzie]947, chociaż wystarczy 

przedstawić to, co zostało przekazane na ten temat na piśmie i dzięki temu wyrobić sobie 
osąd w tej sprawie. Poświęciliśmy bowiem bardzo wiele pracy na poszukiwanie tego wśród 
podsuniętych [nam] w tajemnicy materiałów. Znalazła się tam reguła przekazana [mnichom], 
nadana przez pewnego mnicha Symeona948, zgodna z regułą panującą w [innych] miastach. 
[Symeon] kierował klasztorem świętego Mamasa w pobliżu Ksylokerkos i, zgodnie z tekstem, 
przewodził zwolennikom [tego] błędu. 

 

 

 

 

 
946 Powstałe ok. 1383. Zob. więcej w: Polemis 2012. 
947 Tj. o hezychaźmie. Zob. Papadakis 1991a, s. 923-924. 
948 Tj. Symeona Nowego Teologa. 
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5. Przejęcie zarządu nad klasztorem przez Marię Sklerainę (ok. 1035 r.) 

 

Eustathios Romaios949, Πεῖρα sive Ἐπιτομὴ νόμων950, XV.16 
Πεῖρα Εὐσταθίου τοῦ Ρωμαίου, red. Ι.Δ. Ζέπος, Π. Ζέπος, [Jus Graecoromanum 4], Ἀθῆναι 1931, (repr. Aalen 

1962). 

 

Ὅτι ἡ πρωτοσπαθαρία Μαρία ἡ τοῦ σκληροῦ θυγάτηρ, χρεωστουμένη ἀπὸ τοῦ 

πατρικίου Πανβηρίου κλῆρον λιτρῶν ξβʹ, ἐπεζήτει ταῦτα, καὶ μὴ εὑρισκομένης φανερᾶς 

περιουσίας ᾔτησε καὶ ἔλαβε τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Μάμαντος καὶ τὰ περὶ αὐτὴν πάντα, οὐκ ἐπὶ 

τῷ ἐκποιεῖσθαί τι τούτων, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ διοικεῖν ταύτην [καθὼς] καὶ ὁ συστησάμενος αὐτὴν 

διετάξατο. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[Zaświadcza się,] Że protospatharia Maria951, córka Sklerosa952, będąc wierzycielem 

patrycjusza Panberiosa953 domagała się od niego sumy 62 funtów; nie znajdując [żadnego] 
widocznego mienia, zażądała i zajęła klasztor świętego Mamasa i wszystkie jego dobra954, nie 
w celu ich alienacji, ale aby zarządzać nim955 <zgodnie> z tym co rozporządził jego 
założyciel956.[957] 

 

 

 

6. Odnowa klasztoru za czasów Jerzego Kappadokesa i Atanazego Filantropenosa  

(ok. 1145-1171 r.) 

 

Atanazy Filantropenos958, Typikon959 klasztoru świętego Mamasa w Konstantynopolu  

(XI 1158)960 

 
949 Zob. Dieter 1991b, s. 1793. 
950 Zob. Dieter 1991a, s. 1617. 
951 Wpływowa kochanka Konstantyna IX (cesarza w latach 1042-1055), z tytułem ‘sebastē’, którą cesarz umieścił  

w pałacu wraz ze swą oficjalną żoną Zoe. Jej śmierć ok. 1045 r. została uczczona w wierszu Michała Psellosa 

(Poemata 17). Zob. Kazhdan 1991m, s. 1911; PBW (2016): Maria 64. 
952 Zob. PBW (2016): Anonymus 181. Zob. też więcej o tym rodzie w: Kazhdan 1991n, s. 1911-1912. 
953 Znany najprawdopodobniej tylko z tego passusu. Zob. PBW (2016): Anonymus 12132. 
954 Dosł. „wszystkie wokół/dotyczące niego”. 
955 Tj. klasztorem. 
956 Prawdopodobnie mowa tu o Symeonie Nowym Teologu. 
957 Zob. Pargoire 1904, s. 307-308; Janin 1969, s. 316; Garland 1999, s. 147; Thomas, Constantinides Hero, 

Constable 2000, s. 974. 
958 Mnich (‘oikonómos’) miejskiego zgromadzenia Chrystusa Filantropa (zob. Janin 1969, s. 527-529) oraz 

przełożony klasztoru św. Mamasa w okresie jego restytucji, postawiony na tym stanowisku przez patrona 

konwentu – Jerzego Kappadokesa. Zob. więcej w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, gdzie na s. 1755 

zamieszczono szczegółowy indeks dot. tego autora. Zob. też Spingou [publikacja w przygotowaniu]. 
959 Zob. Talbot 1991g, s. 2132. Por. Jurewicz 2002b, s. 485. Zob. więcej o reformach monastycznych XI-XII w. 

zapoczątkowanych w klasztorze Matki Boskiej Evergetis w Konstantynopolu (zob. Janin 1969, s. 178-183) w: 

Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, zwł. s. 441-453, 859-871 oraz w artykułach zebranych w ramach 

tomu Mullett, Kirby 1994. Zob. też The Evergetis and Byzantine Monasticism in the Eleventh and Twelfth 

Centuries, (w:) Jordan, Morris 2012, s. 17-32. 
960 Zob. więcej o tym typikonie, jak i o jego miejscu w ramach rozwoju reform monastycznych prowadzących do 

coraz to większej niezależności klasztorów w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, s. 973-990; zob. też 

szczegółowy indeks dot. tego dokumentu na s. 1957. Por. Janin 1969, s. 316-317. 
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za Τυπικὸν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, red. Σ. Εὐστρατιάδης, 

„Ἑλληνικά” 1 (1928), s. 256, w. 1. – s. 304, w. 24961. 

 

Πρόλογος.    

Περὶ τοῦ μακαρίτου Μυστικοῦ καὶ νέου δομήτορος. 

 

Μέγα τι καὶ θεῖον χρῆμα καὶ τίμιον ψυχὴ φιλόθεος καὶ φιλόπτωχος· τῷ ὄντι γὰρ αὕτη 

πάσας ἐν ἑαυτῇ συλλαβομένη φέρει τὰς ἀρετάς, ὅτι τὸ κεφάλαιον τούτων τὴν ἀγάπην 

ἐγκυμονεῖ· τί γὰρ μεῖζον καὶ ὑψηλότερον τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης καὶ τὸν πλησίον; ἐν γάρ 

τοι ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ταύταις καὶ ὁ Δεσπότης πάντων τούς τε προφήτας καὶ πάντα τὸν νόμον 

προαπεφήνατο κρέμασθαι. Μακάριος γοῦν καὶ πολλάκις τοῦτο, ὃς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὥσπερ 

τισὶ χρυσοῖς ὁρμίσκοις ταύταις περιεκάλλυνε· τί γὰρ ὁ τοιοῦτος οὐκ ἐντεῦθεν οἶδεν ἐργάζεσθαι 

τῶν καλῶν· ποίαν δ’ οὐ τέμνειν σωτηρίας ὁδόν, ὥσπερ τις διψητικώτατος ἔλαφος πηγὰς 

ὑδάτων ἐπιποθῶν καὶ ὅλον ἑαυτὸν ἐκθύμως ταύταις ἐπιδιδούς. Ὁποίας δήτινος φιλοθέου καὶ 

φιλοπτώχου καὶ ὅλως φιλοκάλου ψυχῆς εὐμοίρησε καὶ ὁ ἀείμνηστος Μυστικὸς ὁ Καππαδόκης 

κῦρις Γεώργιος, ὃς τῷ τῶν πώποτε βασιλέων εὐγενεστάτῳ καὶ τῶν κατὰ χεῖρα γενναίων ἀνδρῶν 

ἀνδρικωτάτῳ πορφυρογεννεῖ αὐτοκράτορι τῷ Κομνηνῷ κυρῷ Μανουὴλ ἐς νεανίσκους ἄρτι 

τελοῦντι παρὰ τοῦ βασιλεύσαντος αὐτὸν ἀοιδίμου βασιλέως καὶ πατρὸς αὐτοῦ εἰς ἐξαίρετον 

ὑπηρεσίαν ἀποκεκλήρωτο. 

Ἐπεὶ δ’ εἰς ἄνδρας ὁ πάμμεγας οὗτος αὐτοκράτωρ ἐκ νεανίσκων παρήγγελλε καὶ  

ἡ βασίλειος ἀρχὴ ἐρασθεῖσα τούτου ὅλοις ὀφθαλμοῖς αὐτῷ ἐνητένισε, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ 

βασιλέως ἔσχατα μύσαντος, ὁ λαμπρὸς οὗτος ἀνὴρ καὶ τὴν φρένα πυκνὸς ἀρραβῶνα τῆς 

ἐκεῖθεν λαμπρότητος τὴν ἐν τοῖς βασιλείοις οἴκοις ἔσχε περιωπὴν αὐτὸ δὴ τοῦτο τῶν δημοσίων 

θησαυρῶν φύλαξ ὁμοῦ καὶ οἰκονόμος γενόμενος. 

  Καὶ ἦν γὰρ ὡς ἀληθῶς τῇ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα πίστει καὶ τῷ τοῦ φρονήματος 

δραστηρίῳ ἐκ διαμέτρου τοὺς ἄλλους πάντας ὑπερνικῶν· καὶ ὃ μᾶλλον τῶν ἄλλων αὐτοῦ 

πλεονεκτημάτων πολλῶν ὄντων θαυμάσαι χρὴ οὐχ ὅπως ἐπὶ μέγα δόξης ἀρθεὶς καὶ τὰ πρῶτα 

τυγχάνων παρὰ τῷ κρατίστῳ ἡμῶν αὐτοκράτορι τῆς ταπεινοφροσύνης κατωφρυώσατο καὶ τὴν 

ἐκεῖθεν ἀπαστράπτουσαν χάριν τῷ κενῷ τῆς δόξης ἐζόφωσεν· ἀλλ’ εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν καὶ 

λαμπροτέραν ταύτην ἐντεῦθεν μᾶλλον εἰργάσατο, οἷά τις ἄριστος ζωγράφος φύσεις χρωμάτων 

ἐναντίων ἄριστα ταῦτα καὶ αὐτὸς κερασάμενος· ἐκόσμει δὲ ἄρα τὸ φιλόθεον τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ 

τῆς δικαιοσύνης καλὸν οὐχ ἧττον ἢ τὸ ταπεινὸν τοῦ φρονήματος. 

Καὶ τί δεῖ τὰ πλεῖστα τῶν ψυχικῶν κατορθωμάτων τούτου καταριθμεῖν, ἐξὸν ἑνὶ λόγῳ 

πάντα περιλαβεῖν, ὃν καὶ τοῦ παντὸς τοῦδε λόγου προετεινάμεθα οὐκ ἄδοξόν τινα καὶ ψευδῆ 

πλασάμενοι πρότασιν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς πάντων κειμένην εἰσέτι νῦν στόμασιν, ἣν δὴ καὶ τὸ τοῖς 

φθάσασι καλῶς ἐπενεχθὲν αὐτῷ συμπέρασμα μάλιστ’ ἂν ἐπαληθεύουσαν δείξειεν· ἔστι δὲ 

ἐκεῖνο. 

Τὴν γάρ τοι Μονὴν τοῦ ἐν μάρτυσι καλὸν ἐκλάμψαντος Μάμαντος ἀκμάσασαν ἦν ὅτε 

καὶ ἀναθήλασαν καὶ πολλῶν εὐπορήσασαν κτημάτων τε καὶ πραγμάτων καὶ πανταχόθεν 

φαινομένην καλὴν καὶ οἷον εἰπεῖν δορυφορουμένην ταῖς χάρισι, τῷ μακρῷ δὲ χρόνῳ 

γεγηρακυῖαν καὶ ὑπορρεύσασαν καὶ τοῦτ’ αὐτὸ κινδυνεύουσαν ὀνόματι μόνῳ σεμνύνεσθαι τῷ 

τοῦ μάρτυρος, παντάπασι τῶν πραγμάτων ἀπολελοιπότων αὐτὴν διὰ τὴν τῶν κατὰ καιροὺς 

χαριστικαρίων ἀπληστίαν τε καὶ ἀναίδειαν, ὡς λύκων ἐπιχαινόντων αὐτῇ. 

 
961 Zob. poprawki do tej edycji w: Σιγάλας 1930, s. 399-405; Vitalien 1931, s. 233-242. Z powodu znaczej objętości 

tego dokumentu w Katalogu prezentowany jest jedynie tekst oryginalny w j. greckim. Pełne tłumaczenie wraz  

z niezbędnym komentarzem czytelnik znajdzie w: Thomas, Constantinides Hero, Constable 2000, s. 991-1031, 

1031-1032 (potwierdzenie prawne), 1032-1035 (pierwsze semeioma), 1036-1037 (drugie semeioma), 1035-1036 

(dodatek); powszechnie dostępne za pośrednicwem strony internetowej wydawcy: 

https://www.doaks.org/resources/publications/books/byzantine-monastic-foundation-documents-a-complete 

[dostęp 31 III 2020 r.]. 

https://www.doaks.org/resources/publications/books/byzantine-monastic-foundation-documents-a-complete
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Ὁ θεοφιλὴς ἐκεῖνος ἀνὴρ καὶ φιλόκαλος ἰδὼν ἐν καλῷ μὲν κειμένην τοῦ περιέχοντος, 

ἄλλως δὲ τῇ ἀκόσμῳ καταστάσει συναχρειοῦσαν καὶ τοῦ τόπου τὸ ἐπιτήδειον, ἔρωτι θειοτέρῳ 

κάτοχος γίνεται καὶ τὴν πρὶν εὐκοσμίαν ἐκ μικρῶν τινων ὑπεμφαινομένην λειψάνων καὶ οἷον 

εἰπεῖν ἀμυδρῶς σκιαγραφουμένην ἀποδοῦναι ταύτῃ διαθερμαίνεται. 

Καὶ δὴ πρόσεισι μὲν τῷ τηνικαῦτα πατριαρχοῦντι τῆς μεγάλης τῆςδε τῶν πόλεων καὶ 

τῆς μονῆς τὴν κατάπτωσιν καὶ ἐρημίαν ἐκτραγῳδεῖ καὶ δεῖται θερμῶς τὴν οἰκείαν αὐτοῦ χεῖρα 

βοηθὸν αὐτῇ ἐπορέξαι καὶ τὸ μὲν αὐτὴν ἤδη βαρυνομένην καὶ γόνυ κάμπτουσαν δι’ αὐτῆς 

ἀνακουφίσαι καὶ ἀνακτίσασθαι, τὸ δὲ καὶ βάθρων αὐτῶν ἀνεγεῖραι τῶν οἰκοδομημάτων τινὰ 

καὶ φιλοτίμως προσεπικτήσασθαι. Δεινὸν γὰρ ἡγεῖτο καὶ φιλοθέου ψυχῆς ὄντως ἀνάξιον 

εὐμεγέθη ναὸν καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν οὐκ ἐλάττω τά τε εἰς οἰκοδομήν, κενὸν οὕτω καὶ ἀλλως 

ἄκοσμον ἵστασθαι, μικρὸν ὅσον κινδυνεύοντα καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο προσαφαιρεθῆναι· καὶ  

ὅ φασιν ἐπὶ στόμα πεσεῖν, αὐτὸν δὲ ἐκ μακροῦ καὶ ταῦτα ποθοῦντα τὸ ἑαυτοῦ φιλόθεον καὶ 

φιλότιμον ἐπιδείξασθαι, τούτου ὑπεριδεῖν. 

  Ἔνθεν τοι καὶ αἰτήσας ἢ μᾶλλον εἰπεῖν αἰτηθεὶς λαμβάνει τὴν καθ’ ἡμᾶς τοῦ ἁγίου 

μεγαλομάρτυρος Μάμαντος σεβασμίαν μονὴν δι’ ὑπομνήματος ἐπὶ προσώποις δυσὶ τῷ εὐαγεῖ 

σεκρέτῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μεγάλης Σακέλλης τῷ τότε ὑποκειμένην· εὐθὺς οὖν λαβὼν τοῦτο 

δὴ τὸ ᾀδόμενον δαλὸς ἦν εἰς πῦρ, ἢ κατὰ πρανοῦς ὕδωρ πολλῷ τῷ ροίζῳ φερόμενος. 

Καὶ πρῶτα μὲν τῶν τινας διάρπαγμα τιθεμένων τὰ τῆς μονῆς μέχρι καὶ χαρτώων 

δικαιωμάτων αὐτῶν εἰ καὶ μὴ πάντας ἀφῆκεν ὁ φθόνος, τοῦτο μὲν δώροις, τοῦτο δὲ πειθοῖ 

παραμίξας τὸ δύνασθαι πάντα καταθέσθαι καὶ ἀποδοῦναι τῇ μονῇ καὶ αὖθις παρέπεισεν. 

Ἔπειτα τοῖς ἔργοις προχωρῶν, οὐκ ἔστιν ὅσην εἰπεῖν εἰσήνεγκε τὴν σπουδήν· ἀλλὰ τί τὸ 

ἐντεῦθεν; Ὡς ἑώρα ταύτην δὴ τὴν μονὴν πολλοῖς καὶ μεγίστοις καινουργημένην τοῖς 

ἀναλώμασιν, ὧν ἦν αὐτὸς χορηγός, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μείζονος ἔτι δεομένην καὶ ἀφθονωτέρας 

καὶ χειρὸς καὶ γνώμης, συνιδὼν μήποτε τινὲς κηφῆνες ἄνθρωποι λυμεῶνες ἀλλοτρίοις πόνοις 

ἐπιφυόμενοι καὶ γὰρ ἦν ἀγχίνους, εἰ καί τις ἄλλος, κἀκ τοῦ προχείρου τὸ δέον θηράσαι πάντων 

ὁ ποριμώτατος – τοῦτο γοῦν βαλλόμενος ἐπὶ νοῦν μήποτέ τινες μετὰ τὴν τῶν δωρηθέντων αὐτῷ 

δύο προσώπων παραδρομὴν τῇ φιλοτίμῳ δαψιλείᾳ τῶν τῇ μονῇ προσεπικτηθέντων καὶ 

ἀφιερωθέντων ἐπεγκαθίσωσι καὶ τὸ πᾶν ἐδηδοκότες τοίχους μόνους, ὅ φησιν ἡ γραφή, 

κεκονιαμένους καταλείψωσιν, ἔπειτα καὶ τούτων ἀπανθρώπως ἐφάψωνται καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν 

πάλιν κατάπτωσιν κατασπάσωσι τὴν μονήν, τί ποιεῖ; ὤ λίαν συνετόν τε καὶ ὑψηλόν! Πρόσεισι 

καὶ αὖθις τῷ τηνικαῦτα πατριάρχῃ καὶ ἐξαιτεῖται ἐλευθερίᾳ διηνεκεῖ καὶ μηδενί ποτε χρόνῳ 

περικλειομένῃ τιμηθῆναι τὴν τοιαύτην μονὴν ὡς αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν εἴη μηδενί ποτε προσώπῳ 

κατ’ ἐφορείας λόγον ἢ κατ’ ἐπίδοσιν διδομένη ἢ καθ’ ἑτέραν ἡντιναοῦν οἰκονομίαν ὑπὸ χεῖρα 

τινι γινομένη, ἀλλ’ οὐδ’ αὐτῷ τῷ εὐαγεῖ τῆς μεγάλης Σακέλλης σεκρέτῳ, ᾧ προϋπέκειτο, καθ’ 

οἱονδήτινα τρόπον εὔλογον ἢ παράλογον ὑποποιουμένη, μόνοις δὲ τοῖς ἐν αὐτῇ μοναχοῖς 

διοικοῖτο καὶ διεξάγοιτο. 

Ὁ γοῦν ἀρχιερεὺς τὸν σκοπὸν τῆς τοῦ ἀνδρὸς αἰτήσεως βασανίσας παρ’ ἑαυτῷ, 

σύμφωνόν τε τοῖς ἐπὶ τῇ μονῇ μέχρι τότε παρ’ ἑαυτοῦ γεγονόσιν εὑρὼν καὶ ἄλλως τῷ Θεῷ 

ἀρεστόν, τὴν τῆς μονῆς ἐλευθερίαν ἐγγράφως ὑπεμνημάτισε· καὶ παριστῶσι ταύτην σαφέστατα 

ἥ τε τηνικαῦτα γεγονυῖα ὑπόμνησις τοῦ μεγαλυπερόχου ἐκείνου ἀνδρὸς καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῇ τοῦ 

ἁγιωτάτου πατριάρχου λύσις καὶ τὸ ἐπ’ αὐταῖς πατριαρχικὸν ὑπόμνημα, ἔτι δὲ καὶ  

ὁ ἐπὶ τούτοις ἀπολυθεὶς χρυσόβουλλος λόγος τοῦ θεοστεφοῦς ἡμῶν αὐτοκράτορος καὶ 

πορφυρογεννήτου κυροῦ Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ οἷά τις χρυσῆ κορώνη ταῖς προρρηθείσαις 

ἐπιτεθεῖσα γραφαῖς. 

Ἄρ’ οὖν τὸ πᾶν ἠνυκὼς καὶ χειρὸς ἁπάσης ὑπερτέραν θέμενος τὴν μονήν, ὡς μηδενί 

ποτε ζυγῷ δουλείας ὑπάγεσθαι μαλακώτερον ἔσχε πρὸς τὸ ἑξῆς περὶ τὴν αὐτῆς ἐπιμέλειαν καὶ 

ἡ χεὶρ αὐτῷ τῇ φειδωλῷ βληθεῖσα νάρκῃ συνέσταλται οὔμενουν οὐδαμῶς, ἀλλ’ αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ 

λόγου πῦρ ἐπὶ πυρὶ προσετίθετο καὶ ὑπανῆπτε τὸν πόθον· ἐζήτει δὲ ἄρα ὁ διάπυρος ἐκεῖνος τοῦ 

κρείττονος ἐραστὴς καὶ τὸν κατὰ πνεῦμα προστησόμενον τῆς μονῆς καὶ ταύτης 

ἡγουμενεύσοντα· καὶ εὑρίσκει οὐκ οἶδ’ ὅθεν καὶ ὅπως εἰς τοῦτο κινηθεὶς ἐμέ, τῷ τότε καιροῦ 
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τὴν οἰκονομίαν ἐμπεπιστευμένον τῆς περιωνύμου καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ Φιλανθρώπου 

Σωτῆρος, ἐν ᾗ καὶ τέθραμμαι καὶ ἀποκέκαρμαι καὶ πεπαίδευμαι. Ἅμα γοῦν τήν τε προστασίαν 

καὶ ἐξουσίαν τῆς μονῆς ἐμοὶ ἐνεχείριζε καὶ εὐθὺς ἡ φιλόθεος ἐκείνη ψυχὴ καὶ ἡ διαρκὴς καὶ 

ἄφθονος χεὶρ φιλοτίμως ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον καὶ δαψιλῶς ἐπέρρει τὰ πρὸς τὴν σύστασιν τῆς 

μονῆς· καὶ πάντα ἦσαν ὁμοῦ, τὸ δαψιλὲς τῆς ἐπὶ τοῖς οἰκοδομήμασι χορηγίας, τὸ ἐπὶ τούτοις 

φιλότιμον, τὸ φιλόκαλον, ἡ τῶν μοναχῶν ἄθροισις, ἡ χορηγία τούτοις τῶν ζωαρκῶν καὶ ἡ λοιπὴ 

πᾶσα πρόνοιά τε καὶ διοίκησις· ἑαυτῷ μὲν γὰρ τὴν χορηγίαν, ἐμοὶ δὲ τὴν οἰκονομίαν ἐπέτρεψεν. 

Ηὔξανε οὖν ἡ καθ’ ἡμᾶς αὕτη μονὴ καὶ ἐκραταιοῦτο καὶ τὴν πρὶν αὖθις ἀπελάμβανεν 

κοσμιότητα, ὅσην ἐν ἱεροῖς σκεύεσιν ἐξ ἀργύρου τοῦ καθαρωτάτου πεποιημένοις 

περιχρωσθέντος χρυσῷ, ὅσην ἐν πέπλοις ἱεροῖς καὶ τούτοις καταστιχθεῖσι χρυσῷ, ὅσην ἐν 

εἰκόσιν ἁγίαις καὶ τῷ περὶ αὐτὰς κόσμῳ, φιλοτίμως ἄγαν ἐξησκημένῳ, ὅσην ἐν βίβλοις οὐκ 

ἀγεννῶς ἐστιν αἷς κοσμηθείσαις, ὅσην ἐν οἰκοδομαῖς, ὁπόσην ἔνδον, ὁπόσην ἔξωθεν· ἦν οὖν 

ἰδεῖν χρόνου φορὰν πάλαι κατὰ τῆς μονῆς ἐξισχύσασαν καὶ γνώμην θεοφιλῆ καὶ φιλότιμον 

μαχομένας ἀλλήλαις, τῆς μὲν ὅπως ὄκνον ἐμποιήσοι τῷ ἀνδρὶ πρὸς φιλοκαλίαν τῇ συνεχεῖ 

δαπάνῃ, τῆς δ’ ὅπως φιλοτίμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ἅπαντα καταπράξαιτο πόθῳ τῷ πρὸς τὸν 

θεόν, ἀντιπραττούσης τε καὶ βιαζομένης· καὶ δῆλον ἐντεῦθεν· Μήπω γὰρ ὕδατος πηγιμαίου 

ὀχετηγουμένου πρὸς τὴν μονὴν ὁ μεγαλόφρων ἐκεῖνος ἀνὴρ καὶ φιλότιμος τὴν ἀφθονίαν ἡμῖν 

παρέσχε τοῦ ὕδατος, πολυχειρίᾳ μὲν τεχνιτῶν, ἀφθονίᾳ δὲ δαπανημάτων, ὡς καὶ τὴν χρείαν 

ὑπερβαίνειν ἀεννάως ρέον τὸ ὕδωρ καὶ ὑπερεκπῖπτον ἁπανταχῆ τῆς μονῆς. Καὶ τί δεῖ τὰ 

πλεῖστα λέγειν καὶ αὐτὰ ἕκαστα τῶν φιλοτίμων ἔργων καταριθμεῖν; ἔξεστι τῷ βουλομένῳ τὸ 

παρ’ ἡμῶν γεγονὸς μετὰ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν ἐκείνου τῆς μονῆς Βρέβιον ἐπιόντι κατὰ 

μέρος ἐξευρίσκειν τὸν ἐπὶ τῇ μονῇ τοῦ ἀνδρὸς διάπυρον πόθον ἐκ τῆς τῶν ἐγγεγραμμένων 

τούτῳ προσθέσεως. Εἰ δέ τι καὶ αὐτὸς τῷ τε πόθῳ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῖς πράγμασι συνεισήνεγκα, 

ἐκείνῳ χάρις τῷ καὶ προελομένῳ καὶ συνεργὸν ποιησαμένῳ τοῦ ἐγχειρήματος. Ἀλλ’ ἦμεν ἐν 

τούτοις χρόνον οὐχὶ συχνόν, ἐξότου δηλονότι ἑτέρας μὲν ἡ μονὴ πάσης χειρὸς ἀνωτέρα, ὑπὸ 

δὲ τὴν ἐμὴν αὐτοδέσποτος γέγονε, καὶ ὁ ὑψηλὸς ἐκεῖνος ἀνὴρ καὶ ὅλως ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἐξ 

ἀνθρώπων ἐγένετο καὶ τῆς ἐπὶ τῇ μονῇ ἐφέσεως καὶ ἄκων ἐπαύσατο. Τὰ δ’ ἐντεῦθεν ἐγὼ μὲν 

λέγειν ὀκνῶ μήποτε ἄρα καὶ περιαυτολογεῖν δόξαιμι· ἡ δὲ τῶν πραγμάτων ὄψις τε καὶ 

κατάστασις ὅσα καὶ στόμα τοῖς μὴ βασκαίνουσι γίνεται. Εἰ δέ τις ἦν ἄλλος ἐλευθεροστομεῖν 

οὐκ ὀκνῶν, θαρρούντως ἂν εἶπεν χωρὶς τοῦ ἐς τὴν χορηγίαν πολυτελοῦς ἀναπληρῶσαι τὸ τοῦ 

μακαρίου ἀνδρὸς ἔλλειμμα. Καὶ γὰρ ἴσασιν οἱ εἰδότες ὅσην ἐνεδειξάμεθα τὴν σπουδήν, ὥστε 

παραλαβεῖν τὴν τοιαύτην μονὴν ἀπὸ τῆς ᾗ προϋπέκειτο ἐκκλησιαστικῆς μεγάλης Σακέλλης. Εἰ 

γὰρ καὶ ζῶντος ἔτι τοῦ μακαρίου ἀνδρὸς ἐλευθερίᾳ τετίμητο ἡ μονή, ὥς που τὸ πατριαρχικὸν 

διαλαμβάνει ὑπόμνημα, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ τὸ ἐνδόσιμον ἀπὸ τῆς παραδόσεως εἴληφεν, ὅπερ ἡμεῖς 

Θεοῦ διδόντος εἰς πέρας ἠγάγομεν, ὡς τὸ τηνικαῦτα γεγονὸς Βρέβιον παριστᾷ. 

Ἐπεὶ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἔδει καὶ Τυπικὸν ἐκθέσθαι ὡς μὴ φθάσαν ἤδη γενέσθαι 

περιόντος ἔτι τοῦ θείου ἐκείνου ἀνδρός, κἀν τούτῳ πληρῶ ἐκείνου θέλημα ἤδη καὶ τοῦτο 

προσανατάττομαι· ἐπεὶ κἀκεῖνος ὁ εὐσεβὴς ὄντως ἀνὴρ καὶ συνιδεῖν τὸ δέον ὀξύτατος ἔτι ζῶν 

ἐμοὶ προσανετίθει τὴν τοῦ Τυπικοῦ ποίησιν καί με πρὸς τοῦτο παρώρμα τε καὶ ἠρέθιζεν ὅτι καὶ 

αὐτὴν δὴ τὴν μονὴν καὶ τὰ ὑπ’ αὐτὴν πάντα, ἔτι δὲ καὶ τὸν αὐτοῦ χοῦν φέρων ἐμοὶ 

προσανέθετο· εἰ καὶ αὐτὸς τοῦτο μὲν εὐλαβούμενος, τοῦτο δὲ ἀναβολῇ τὸ πλεῖον διδοὺς 

ὑπερετίθουν τὴν τοῦ ἐπιτάγματος ἀποπλήρωσιν· ἢ γοῦν διὰ τοῦτο δίκαιος ἂν εἴην τὰ τῇ μονῇ 

συντείνοντα διορίσασθαι, ἤ, ἀλλ’ ἀπέστω νέμεσις, διὰ τὸ μικρὰν οὔμενουν τινὰ συνεισφορὰν 

τῷ θεοφιλεῖ τούτῳ ἔργῳ κἀμὲ συνεισενεγκεῖν, εἰ καὶ τοὺς θεμελίους καὶ μικροῦ τὸ πᾶν  

ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος ἀνὴρ κατεβάλλετο· ὃ γοῦν τῶν δύο θείη τίς ἐμοὶ τὸ πᾶν ἐπιτρέψοι ἄν· ἐπεὶ 

καὶ τὸ προθυμεῖσθαι πολλάκις εἰς ἔργον κρίνεται· ἀποδεκτέος δὲ ἄρα οὐ μόνον ὁ τοὺς ἄθλους 

αὐτὸς ἀνύων, ἀλλ’ ἤδη καὶ ὁ τὸν ἀγῶνα διατιθεὶς καὶ ὑπαλείφων τὸν ἀθλητήν. Πρῶτα μὲν οὖν 

περὶ τῆς τοῦ καθηγουμένου προχειρίσεως τάδε διαταττόμεθα. 
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Κεφάλαιον αʹ. 

Περὶ προχειρίσεως ἡγουμένου. 

 

Περὶ δὲ ἐπιλογῆς ἡγουμένου καὶ προχειρίσεως πρῶτον διαληπτέον· εἰ μὲν οὖν 

προσδόκιμος καὶ προεγνωσμένη ἡ τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἡγουμενεύοντος γένηται τελευτὴ 

προσέρχεσθαι αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα μετὰ πάσης αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας καὶ τοῦ 

καθήκοντος σχήματος καὶ ὑπομιμνήσκειν αὐτὸν φροντίσαι τοῦ ὅστις ἂν ἄρξοιτο μετ’ αὐτὸν 

τῆς μονῆς θεαρέστως· τῷ δὲ μελήσει πάντως οἷα φιλοστόργῳ πατρὶ καταλιπεῖν αὐτοῖς ὥσπερ 

κλῆρον πατρικὸν εἰς προστασίαν τὸν ἄξιον, ὡς εἴδησιν ἔχοντι τῆς ἑκάστου τῶν μοναχῶν 

πολιτείας τε καὶ διαγωγῆς. Ἐπιλέξεται γὰρ καθ’ αὑτὸν ἀπροσωπολήπτως καὶ ἀπαθῶς καὶ ὡς 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφροὺς ἐφορῶντος ἀφανῶς τὴν κρίσιν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 

ὅλης ἀδελφότητος τρεῖς τοὺς λόγῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένους καὶ εἰς 

προστασίαν ψυχῶν σοφωτέρους καὶ ἐμπειροτέρους γνωριζομένους καὶ ὁμολογουμένους, εἴτε 

ἀπὸ τῶν διακονητῶν πάντων τοιοῦτοί τινες εὑρίσκονται, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν λοιπῶν μοναχῶν· 

καταγράψαντός τε ἐν χάρτῃ ἰδιοχείρως τὰ τούτων ὀνόματα καὶ σφραγίσαντος τοῦτον αὐτοῦ 

μετὰ τῶν προκρίτων τῆς ἀδελφότητος, τῶν ἐκλεγέντων μὴ γινωσκόντων, ἀποτεθήσεται  

ὁ χάρτης ἐν τῷ Σκευοφυλακίῳ. Καὶ μετὰ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἡγουμενεύοντος 

ἐκβληθήσεται ὁ χάρτης καὶ ἀνοιγήσεται καὶ τῶν ἐπιλεγέντων ἐπιγνωσθέντων τῇ ἀδελφότητι 

γενήσεται ἡ τοῦ ἡγουμενεύσοντος προχείρισις, καθὼς ὁ λόγος προϊὼν δηλώσει σαφέστερον. 

Εἰ δὲ ἀδοκήτως οὕτω συμβῆ τὸν προεστῶτα τὸν βίον μεταλιπεῖν περὶ διαδόχου μηδὲν 

μήτε σκοπήσαντα μήτε γνωρίσαντα, τηνικαῦτα πᾶσαν καθ’ ἑαυτὴν συναχθεῖσαν τὴν 

Ἀδελφότητα ποιεῖσθαι τὴν ἐπιλογήν. Καὶ πάντων μὲν συμφωνούντων καὶ ὁμογνωμονούντων 

τῶν εἰς ἕνα τὸν κρείττονα πάντως κατά τε ἀρετὴν καὶ ἐνέργειαν καὶ ὑπόληψιν, οὐδεμία χρεία 

τῆς τοῦ ἀντιλαμβανομένου τῆς μονῆς γενήσεται διακρίσεως, ἢ μόνον τοῦ καὶ αὐτὸν τοῦ 

πράγματος εἴδησιν λαμβάνειν. Καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν δὲ τῶν παρὰ τοῦ καθηγουμένου φθασάντων 

ἐπιλεγῆναι, ὡς ἄνωθεν εἴρηται, ἐὰν εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν οἱ πάντες συνέλθωσι καὶ συναρεσθῶσι, 

περιττὴ ἡ ἐν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ τῶν χαρτίων ἀπόθεσις· διαστάσεως δὲ ἀναφυομένης καὶ 

φιλονεικίας ἐγειρομένης ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἀπεύχομαι, περὶ τὴν ἐκλογὴν ὡς τῶν μὲν τόν δε 

προβαλλομένων, τῶν δὲ τόν δε, τότε ἡ περὶ τῶν τριῶν ἐπιλογὴ χώραν ἕξει καὶ ἡ ἐν τῷ ἁγίῳ 

θυσιαστηρίῳ τῶν χαρτίων ἀπόθεσις· καὶ ὁ ἀντιλαμβανόμενος τῆς μονῆς ἐπ’ ἀδείας ἐχέτω λύειν 

τὰς ἀμφιβολίας τὴν κρίσιν προτιμώμενος τοῦ ἀρετῇ καὶ καταστάσει πνευματικῇ ὑπερέχοντος 

μέρους· μελήσει δὲ αὐτῷ πάντως τοῦ ἐλευθέρως καὶ ἀπαθῶς ποιεῖσθαι τὴν διάγνωσιν, εἰ μὴ 

βούλοιτο τὸν πάσης κτίσεως κριτὴν καὶ δεσπότην πλαγίως ἰδεῖν κατ’ αὐτοῦ φερόμενον καὶ τὸν 

ἅγιον μεγαλομάρτυρα Μάμαντα ἀντίδικον καὶ ἀντίπαλον διὰ τὸ καὶ αὐτὸν ἴσεως πλαγιάσαι, 

ὅπερ ἀπεύχομαι, ἐν ἀδίκῳ κρίσει τὸ δίκαιον. Ἡ δὲ τῶν μελλόντων ἐπιλεγῆναι τριῶν πρόκρισίς 

τε καὶ προχείρισις τρόπῳ τοιῷδε ἐνεργηθήσεται: Γραφήσεται παρὰ τῶν μοναχῶν ἐν χαρτίοις 

ἴσοις τρισὶ τάδε: Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καρδιογνῶστα, ταῖς πρεσβείαις 

τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ τοῦ ἐν μάρτυσι περιβοήτου ἁγίου Μάμαντος 

ἀνάδειξον ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, εἰ ἄξιον ἔκρινας τοῦ τῆς ἡγουμενείας ἡμῶν ἀξιώματος τὸν 

ἀδελφὸν ἡμῶν τόν δε. Καὶ ἐν τοῖς ἑτέροις χαρτίοις τὰ αὐτὰ πάλιν ρήματα τῶν ὀνομάτων τῶν 

τριῶν ἐντιθεμένων. Καὶ σφραγῖδι ἐνσημανθέντες οἱ χάρται, παρόντος μὲν τοῦ 

ἀντιλαμβανομένου τῇ δι’ ἐκείνου παρεῖναι δὲ μὴ βουλομένου ἢ κωλυομένου κατά τι τῇ 

σφραγῖδι τοῦ παρὰ τούτου προτραπέντος δι’ ἐνυπογράφου γραφῆς αὐτοῦ, τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ 

τεθήσονται ἐν τῷ ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου, ἢ εἰ φθάσει τότε δεσποτικὴ ἑορτή, ἢ τοῦ ἁγίου 

μεγαλομάρτυρος Μάμαντος. Καὶ ἀγρυπνίας ἐπιτελεσθείσης καὶ ἱκεσίας ὁλοψύχου ἐκ 

συντετριμμένης καρδίας παρ’ ὑμῶν γινομένης, τιμιώτατοί μου πατέρες, ὡς ἀναγκαίου τοῦ 

πράγματος ὄντος περὶ οὗ ἡ παράκλησις, δι’ οὗ καὶ ἡ σύστασις τῆς μονῆς ὥσπερ, ὃ μὴ γένοιτο, 

καὶ ἡ κατάλυσις, δι’ οὗ καὶ ἡ τῆς ἡμῶν σωτηρίας ἐλπίς. Καὶ τῇ ἐπαύριον τῆς θείας λειτουργίας 

τελεσθείσης, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν ταύτης ἔτι τοῦ ἱερέως τὴν ἱερατικὴν ἐνδεδυμένου στολὴν 

τρισάγιον γενήσεται παρ’ ὑμῶν καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα ψαλθήσονται: 
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Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς ... 

Κύριε ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε ... 

Δόξα ... 

Ἐν τῇ ράβδῳ ἅγιε τῇ ἐκ Θεοῦ σου ... 

Καὶ νῦν ... 

Μονογενὲς ὁμοούσιε ... 

Καὶ ὁ διάκονος ἐκτενῆ δέησιν ποιήσεται, ἀναφωνήσας μετὰ τὰς ἄλλας αἰτήσεις καὶ τό: 

«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀποκαλύψαι ἡμῖν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν τὸν ἄξιον τῆς προστασίας 

ἡμῶν»· καὶ ὑμεῖς ἐπιφωνήσετε τό: Κύριε ἐλέησον τριάκοντα καὶ προσκυνήσεις βαθείας 

ποιήσετε δέκα πέντε· τοῦτο καὶ ὑμεῖς ἐν τῇ πρὸς Θεὸν ἀνατάσει τῶν χειρῶν ὑμῶν ἐπιφωνοῦντες 

ἑαυτοῖς: «Ὁ Θεὸς ὁ καρδιογνώστης ἀνάδειξον ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸν ἄξιον τῆς προστασίας 

ἡμῶν»· καὶ μετὰ ταύτας τὰς προσκυνήσεις ὁ ἱερεὺς τρεῖς καὶ αὐτὸς ὁμοίας προσκυνήσεις 

ποιήσας ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἔτι τὴν ἱερατικὴν στολὴν ἐνδεδυμένος, ὡς ἔφημεν, καὶ 

τὸ αὐτὸ πρόσρημα κἀκεῖνος ἐπιλέγων, ἕνα τῶν τριῶν ἀναλήψεται χάρτην, οὗ δεδομένου παρ’ 

αὐτοῦ τοῦ ἱερέως ἐνώπιον πάσης τῆς ἀδελφότητος πρὸς τὸν τὴν οἰκείαν σφραγῖδα αὐτῷ 

ἐπιθέντα, ἐπιγνώσεται μὲν οὗτος τὸ ἑαυτοῦ ἐκσφράγισμα, ἀνοιγήσεται δὲ πάντων ὁρώντων  

ὁ χάρτης καὶ οὗ τὸ ὄνομα ἐγγεγραμμένον φανῇ, εἰσελεύσεται μετὰ τοῦ ἱερέως εἰς τὸ ἅγιον 

θυσιαστήριον ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ. Καὶ τοῦ παρόντος Τυπικοῦ ἡμῶν καὶ τῆς βακτηρίας 

ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου τόπῳ κειμένων, τρεῖς γονυκλισίας ποιήσας λήψεται ταῦτα 

ἀποσκοπῶν καὶ ἐν ἑαυτῷ ἀναλογιζόμενος ὅθεν ταῦτα λαμβάνει καὶ τίνι ὑπισχνεῖται φυλάττειν 

αὐτὰ καὶ ὅτι ἄγγελοι τὴν ὑπόσχεσιν ἀπογράφονται, οἵτινες μέλλουσιν αὐτὸν εἰς τὸ φοβερὸν 

ἐκεῖνο εἰσαγαγεῖν δικαστήριον λόγους τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ὑποσχέσεων ἀποδώσοντα· πάσης 

δὲ τῆς Ἀδελφότητος τρὶς ἐπιφωνησάσης τὸ ἄξιος, ἐξιὼν στήσεται εἰς τὸν ἀποκεκληρωμένον τῷ 

ἡγουμένῳ τόπον καὶ πάντες αὐτῷ τὸν θεῖον προσάξουσιν ἀσπασμόν, δόξα τε τῷ Θεῷ 

ἀναπεμφθήσεται καὶ ἡ ἀπόλυσις ἕψεται τῇ συνήθει τοῦ ἱερέως εὐχῇ. Αὐτὸς δὲ ἔσται ὑμῶν εἰς 

τὸ ἑξῆς προεστώς, ὃν καὶ ὡς πατέρα σεβάσεσθε καὶ διάθεσιν καὶ ὑπακοὴν πρὸς αὐτὸν ἕξετε ὡς 

θεοχειροτόνητον. Μετὰ δὲ ταῦτα συμπαραλαμβάνοντες αὐτὸν πάντες οἱ ἀδελφοὶ 

ἀνερχέσθωσαν εἰς τὸν ἁγιώτατον οἰκουμενικὸν πατριάρχην ὥστε τὴν σφραγῖδα καὶ τὴν 

εὐλογίαν τῆς ἡγουμενείας δεξάμενον παρὰ τῆς ἁγίας ἐκείνου δεξιᾶς, κατὰ τὰς περιλήψεις τῶν 

τῇ μονῇ προσόντων ὑπομνημάτων· αὐτὸ γοῦν τοῦτο γενέσθω καὶ ἐπὶ τῷ ἐξ ἀρεσκείας πάντων 

προβεβλημένῳ. 

Εὐκταῖον μὲν οὖν ἔστι μοι πάντοτε εἶναι ἐν ὑμῖν αὐτοῖς εὐπορίαν τῶν ἀξίων τῆς 

προστασίας καὶ μηδέποτε τοιούτους ἄνδρας ἐν τῷ ἡμῶν εὐαγεῖ μοναστηρίῳ ἐπιλιπεῖν· ἀλλ’ 

ὁσάκις ἂν γένηται χρεία προχειρίσεως ἡγουμένου ἐξ αὐτῶν τῶν ἐν τούτῳ ἀσκουμένων 

μοναχῶν ἐξεῖναι γίνεσθαι τὴν ἐπιλογήν. Εἰ δ’ ὁ πονηρὸς καὶ ἀρχέκακος ἐχθρός, ὁ τὴν σωτηρίαν 

τῶν ἀνθρώπων βασκαίνων ἀεὶ τοσοῦτον κατισχύσει τῶν ὑμετέρων ψυχῶν καὶ οὕτως ὑμᾶς 

ἀμελεῖν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας παρασκευάσει, ὥστε μηδένα εὑρίσκεσθαι ἐν ὑμῖν ἐπ’ ἀρετῇ καὶ 

λόγῳ καὶ πείρᾳ κυβερνήσεως καὶ προστασίας ψυχῶν μαρτυρούμενον, ὃ πέποιθα ἐπὶ τῷ ἐλέει 

τοῦ φιλανθρώπου μου Χριστοῦ ὡς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, τότε δὴ ἐκχωροῦμεν τῷ κατὰ τὴν 

ἡμέραν ἀντιλαμβανομένῳ τῆς μονῆς μετὰ καὶ τῆς τῶν μοναχῶν προτροπῆς τε καὶ συναινέσεως 

ἔξωθεν ἐφευρίσκειν τινὰ ἐξ ἑτέρου μοναστηρίου ἄνδρα εὐλαβῆ καὶ δόκιμον εἰς ἡγουμενείαν 

καὶ ἐγκαθιστᾶν τοῦτον εἰς τὴν τοιαύτην ἀρχήν. Βουλόμεθα δὲ γίνεσθαι τοῦτον οὕτως: εἰ μὲν 

γὰρ δύο εὑρίσκονται μόνοι ἐν τῇ ὅλῃ τῆς μονῆς ἀδελφότητι, ὁποίους δεῖν ἐπιλέγεσθαι εἴρηται, 

ὁ τρίτος δὲ ἐπιλείπει, ἕνα μόνον ἔξωθεν ἐπεισάγεσθαι δέον καὶ οὕτω τῶν τριῶν ἀπογραφομένων 

ἐν χάρταις καὶ τῆς εἰρημένης παρατηρήσεως γινομένης, ὃν ἂν ὁ Θεὸς εὐδοκήσοι καὶ ἀναδείξοι 

προκρίνεσθαι· εἰ δ’ εἷς μόνος ἐξ ὅλων ὑμῶν ἄξιος φαίνεται τῆς ἐπιλογῆς, τοὺς ἑτέρους δύο 

ἑτέρωθεν πάντως εὑρίσκειν προσήκει καὶ ἀπογράφεσθαι καὶ τὴν αὐτὴν αὖθις προβαίνειν 

ἀκολουθίαν. Εἰ δὲ καὶ τῶν τριῶν ἐνδεῖ τῇ μονῇ, ὅπερ ἀπεύχομαι, ἀναγκαῖον πάντως καὶ τῶν 

τριῶν ἀφ’ ἑτέρων μοναστηρίων ἐπιλεγομένων τε ὁμοίως καὶ ἀπογραφομένων τὰς ὁρισθείσας 
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ἱκεσίας τε καὶ ἐντεύξεις πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἅγιον ποιεῖσθαι ὑμᾶς καὶ οὕτω τὸν ἐκείνῳ 

δοκοῦντα ἀναδεικνύμενον ἄξιον εἰς ἡγουμενείαν προχειρίζεσθαι. 

 

 

Κεφάλαιον βʹ. 

Περὶ μετακινήσεως τοῦ μὴ ὡς δεῖ ἡγουμενεύοντος 

 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως· τὰ δ’ ἑξῆς ρηθῆναι μέλλοντα περὶ τοῦ μετὰ τὴν ἡμῶν παρέλευσιν 

ἡγουμενεύσοντος καὶ τῶν μετ’ ἐκείνων ἡγουμενευσόντων οὐκ ἐβουλόμην γραφῇ παραδοῦναι· 

οὐδὲ γὰρ ἔδει τὸν ἅπαξ εἰς τοῦτο κεκριμένον τῆς αὐτοῦ τάξεώς τε καὶ στάσεως μεθιστᾶν· ἀλλ’ 

ἦν μὲν ἀρεστὸν τοῦτο καὶ ἀπόδεκτον, εἴπερ ἡ φύσις ἡμῶν ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος ἦν· ἐπεὶ 

δὲ τοῦτο οὐκ ἔστι, τρεπόμεθα γὰρ αὖθις καὶ ἀλλοιούμεθα οἷα τὰ ἀνθρώπινα καὶ τιμῆς 

ἀξιούμενοι πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἐργασίαν μᾶλλον χαυνούμεθα ραθυμίᾳ εἴκοντες τὰ πολλά, ὡς 

φιλούσης τῆς ἀρχῆς τοὺς εἰς αὐτὴν ἀνηγμένους ὑποχαυνοῦν, ὁπότε πλείω τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν 

προσοχὴν μᾶλλον ἐπιδείκνυσθαι ἔδει· τὴν γὰρ ἀρετὴν ἐκ πρώτης ὑποκρινόμεθα διὰ τὴν ὄρεξιν 

τῆς ἀρχῆς καὶ τὴν ἐπιτυχίαν, τυχόντες δὲ ταύτης εὑρισκόμεθα μένοντες ὅπερ ἦμεν κατὰ τοὺς 

πολύποδας, οἳ παρὰ μειζόνων ἰχθύων διωκόμενοι τῶν παρακειμένων πετρῶν ἀπρὶξ 

δρασσόμενοι τοῦτ’ αὐτὸ πέτρα τυγχάνειν ἀτεχνῶς ὑποκρίνονται· ἡνίκα δὲ τὸν κίνδυνον 

διαδράσωσι πολύποδες αὖθις ὅπερ ἦσαν γνωρίζονται. Διὰ ταῦτα καὶ γραφῇ δοτέον τὸ πρᾶγμα 

καὶ κολαστέον εἰς δύναμιν. 

Εἰ μὲν οὗν ἄτρεπτος μένει ὁ καθηγούμενος τῆς ἀρετῆς ἐπιεικῶς ἀντεχόμενος, δι’ ἣν καὶ 

ταύτης ἠξιώθη τῆς τάξεως ἀμετακίνητος ἔσται τῆς ἀρχῆς ταύτης καὶ ἀδιάπτωτος· εἰ  

δ’ ἀδόκιμον καὶ ἀσύμφορον ὁ χρόνος αὐτὸν ἀπελέγξει, ὡς εἴτε τῆς προστασίας τῶν ἀδελφῶν 

ἀμελῶς τε καὶ καταφρονητικῶς ἐχόμενον, εἴτε τοῖς ἑαυτοῦ συγγενέσι χαριζόμενον. εἴτε τι τῶν 

τῆς μονῆς ἢ αὐτὸν νοσφιζόμενον ἢ ἑτέρῳ ὑποτιθέντα τινὶ καὶ καταπροδιδόντα, εἴτε τι τῶν τοῦ 

παρόντος Τυπικοῦ παραθραύοντα ὅλως διαταγμάτων καὶ τοῖς ἑαυτοῦ στοιχοῦντα θελήμασιν, 

ἢ καὶ σωματικοῖς τισι πάθεσι προφανῶς συμφυρόμενον καὶ διὰ ταῦτα καὶ πρὸς κυβέρνησιν 

ψυχῶν ἀνεπιτήδειον ἐλεγχόμενον· εἰ μὲν οὖν οὕτως κακῶς ζῶν ἑαυτοῦ ποτε γένοιτο καὶ τῶν 

κακῶν ἀπόσχοιτο, τῆς τε πρὸς τὰ κρείττω καὶ σωτηριώδη φερούσης ἅπτοιτο, ἔστω καὶ 

ἡγουμενευέτω· εἰ δ’ ὁ αὐτὸς μένει μὴ τῶν κακῶν ἀποσχόμενος, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον αὐτοῖς 

ἐπεκτεινόμενος ὁμογνωμονησάντων πάντων ὑμῶν καὶ τῷ ἀντιλαμβανομένῳ τῆς μονῆς περὶ 

τούτου κοινολογησαμένων, ἐκεῖνον μὲν τὸν ἀδόκιμον μετατίθεσθαι βουλόμεθα τῆς προστασίας 

ὑμῶν, ἐκλογὴν δὲ πάλιν καὶ ψῆφον ἑτέραν γίνεσθαι καὶ προχείρισιν ἑτέρου ἡγουμένου, κατὰ 

τὰ ἀνωτέρω διατεταγμένα. 

Ὁ δὲ ἀποβληθεὶς τῆς ἡγουμενείας εἰ βούλοιτο καθῆσθαι μὲν ἐν τῇ μονῇ ὡς εἷς τῶν 

ἀδελφῶν δευτέρας ἀξιούμενος στάσεώς τε καὶ ἕδρας τῷ ἡγουμένῳ, ἐν τῇ τραπέζῃ φημὶ καὶ ταῖς 

κοιναῖς συνελεύσεσι καὶ τῷ προεστῶτι ἐφ’ ἅπασιν ὑποτάσσεσθαι καὶ μὴ καταλυμαίνεσθαι τὴν 

τῆς μονῆς εὐταξίαν ταραττόμενός τε καὶ ταράττων, ἔστω πάλιν ἐν τῇ μονῇ· εἰ δὲ μή, ἐξιέτω 

ταύτης καὶ ἀπιέτω ἔνθα καὶ βουλητὸν αὐτῷ καὶ μᾶλλον εἰ ἀπὸ τῶν ἔξω τυγχάνει, ἵνα μὴ 

σκανδάλου αἴτιος καὶ τοῖς λοιποῖς γένηται. 

 

 

Κεφάλαιον Γʹ. 

Περὶ τῶν εἰς τὴν ἀντίληψιν τῆς μονῆς τεταγμένων ἤτοι ἀντιλαμβανομένων 

 

Ἐπεὶ δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐστὶν ἔχειν τὴν μονὴν τὸν αὐτῆς ἀντιλαμβανόμενον ἵνα μὴ τοῖς 

τὰ ἀλλότρια βουλομένοις συλᾶν διάρπαγμα γένηται, οἷα μὴ ὑπὸ σκέπην τινὰ καὶ ἀσφάλειαν 

φρουρουμένη, ὅπερ δὴ καὶ πρότερον πέπονθε, τοῦτο δὴ καὶ πεποιήκαμεν κατὰ λόγον ἀρίστης 

οἰκονομίας. Βουλόμεθα οὗν πρὸ πάντων εἰς ἀντίληψιν αὐτῆς καὶ προστασίαν εἶναι τὸν 

μεγαλοδοξότατον νωβελλίσιμον κῦριν Θεοχάριστον τὸν Καππαδόκην καὶ γνήσιον αὐτάδελφον 
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τοῦ μακαρίτου αὐθέντου ἡμῶν καὶ νέου δομήτορος, ὥστε περιέπειν αὐτὴν καὶ συγκροτεῖν καὶ 

διεκδικεῖν καὶ ἀποτρέπειν παντοίως τοὺς πειρωμένους ἐπηρεάζειν αὐτήν, καὶ ὅτε τι ἴσως τῶν 

ἐν τῷ παρόντι Τυπικῷ διωρισμένων παραθραύεσθαι κινδυνεύει, κωλύειν καὶ ἁπλῶς τοιαύτην 

ἔχειν ἐπὶ τῇ μονῇ τὴν δικαιοδοσίαν ἐς τ’ ἂν ἐν τοῖς ζῶσι διάγοι, ὁποίαν ἔσχε καὶ ὁ μακαρίτης 

ἐκεῖνος αὐθέντης ἡμῶν, ἅτε τὸ ἐκείνου καλῶς ἐπιστάμενος βούλημα καὶ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 

κατορθώμασιν ἐκείνῳ παρομοιούμενος καὶ τὴν μονὴν ἐξόχως ποθῶν καὶ ὡς δυνατὸν αὐτῇ 

συγκροτῶν καὶ χειραγωγῶν. Ἀλλὰ καὶ εἴ τι βουληθῆ ἐν τῷ παρόντι Τυπικῷ προσθεῖναι ἢ καὶ 

περιελεῖν ἐχέτω καὶ τοῦτο ἐπ’ ἀδείας. Καὶ τί τὰ πολλὰ λέγειν καὶ τὸν λόγον μηκύνεσθαι; εἴ τι 

ἂν αὐτῷ δόξειε θεάρεστον πάντως καὶ ἐπωφελὲς τῇ μονῇ, οἰκονομησάτω καὶ στεργέτω ὡς παρ’ 

ἐκείνου αὐτοῦ τοῦ μακαρίτου αὐθέντου ἡμῶν οἰκονομηθέν. Μετὰ μέντοι τὴν αὐτοῦ πρὸς 

Κύριον ἐκδημίαν – ἄνθρωπος γὰρ ὢν θανεῖν ἀπεκδέχεται καὶ τὸ κοινὸν τῆς φύσεως ἀποδοῦναι 

χρέος – ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν μεγαλοδοξότατος μυστικός, ὅστις ἂν καὶ εἴη τὴν τῆς μονῆς 

ἀντίληψιν ἀναδέξεται δι’ ἱκεσίας ὅτι πλείστης τοῦ τε καθηγουμένου καὶ τῶν μοναχῶν τῆς 

μονῆς εἰς τὸ ψυχωφελὲς τοῦτο προσκαλούμενος διακόνημα προῖκα, ἀμισθί, ψυχικῆς αὐτοῦ 

ἕνεκεν σωτηρίας καὶ μόνης ὡς ἔφημεν· τί γὰρ καὶ θελήσει ἐξ αὐτῆς παμπτώχου καὶ ἀπόρου 

σχεδὸν τυγχανούσης, εἰ μὴ μόνον διαιωνίζον μνημόσυνον; τῇ προφάσει δὲ ταύτῃ οὐκ ὀφείλει 

τις τῶν οἷς τὸ ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς μονῆς παρ’ ἡμῶν ἐκκεχώρηται ἄνευ μόνου τοῦ εἰρημένου 

αὐταδέλφου τοῦ μακαρίτου μυστικοῦ· τούτῳ γὰρ καὶ μόνῳ ἐφεῖται, ὡς ἄνωθεν ἔφημεν, ποιῆσαι 

εἴ τι καὶ βουλητὸν αὐτῷ, ἐξουσιάζειν τινὸς τῶν ἐν αὐτῇ, οὐ παραχαράττειν τι τῶν ἐν τῷ Τυπικῷ 

εἰς βλάβης ταύτης ἀφορῶν· οὐ τὸν ἡγούμενον μεθιστᾶν, οὐ μοναχοὺς κατατάττειν, οὐκ 

εἰσάγειν, οὐκ ἐξάγειν, οὐκ ἐκλογισμοῖς τισιν ὑποτιθέναι ἢ τὸν ἡγούμενον ἢ τὸν οἰκονόμον  

ἤ τινα τῶν μοναχῶν, ἐφ’ οἷς διοικοῦσί τε καὶ προνοοῦνται, οὐ τῶν εἰσοδιαζομένων  

ἢ ἐξοδιαζομένων εἴδησιν ἀπαιτεῖν ἢ λαμβάνειν τι ἀπὸ τῆς μονῆς τὸ σύνολον ἐπιχειρεῖν  

ἢ νοσφίζεσθαι τὸ οἱονοῦν, μόνα δὲ διορθοῦσθαι ὀφείλει τὰ παρὰ τὴν περίληψιν τοῦ Τυπικοῦ 

εἰς βλάβην ταύτης ἔστιν ὅτε πραττόμενα. Ἔτι γε μὴν ἀποσοβεῖν ὡς δυνάμεως ἔχει καὶ τοὺς 

βουλομένους ἐπηρεαστικόν τι ἐνδείκνυσθαι ἐν αὐτῇ καὶ τοὺς μοναχοὺς καὶ τὸν καθηγούμενον 

τυχὸν στασιάζοντας εἰρηνεύειν. Ἀρκέσει δὲ αὐτοῖς τούτων ἕνεκεν τὸ μνημονεύεσθαι 

καθεκάστην τρισσῶς ἐν αὐτῇ καὶ μετὰ θάνατον γράφεσθαι ἐν τοῖς διπτύχοις, θάπτεσθαι δὲ ἐν 

αὐτῇ, εἰ βούλοιντο, ἄνευ δόσεως τῆς οἱαςοῦν. 

 

 

Κεφάλαιον Δʹ. 

Περὶ τοῦ αὐτοδέσποτον εἶναι τὴν μονήν. 

 

Ἐπεὶ δὲ δι’ ὑπομνήματος πατριαρχικοῦ καὶ διὰ θείου καὶ βασιλικοῦ χρυσοβούλλου 

λόγου ἐλευθερίας παντοίας εὐμοίρησεν ἡ μονή, ὀφείλει εἶναι κατὰ τὰς περιλήψεις αὐτῶν 

ἐλευθέρα καὶ αὐτοδέσποτος καὶ πάσης χειρὸς καὶ δεσποτείας ἀνωτέρα καὶ μηδενὶ τῶν ἁπάντων 

ἐπ’ αὐτῇ προσεῖναι ὁτιοῦν δίκαιον ἢ προνόμιον ἀλλὰ παντάπασιν οὖσαν ἐλευθέραν μένειν καθ’ 

ἑαυτὴν καὶ ἐφ’ ἑαυτῆς διοικεῖσθαι καὶ διεξάγεσθαι κατὰ τὰ ἐν τῷ παρόντι Τυπικῷ ρητῶς 

διατετυπωμένα, μήτε βασιλικοῖς ἢ ἐκκλησιαστικοῖς ἢ προσωπικοῖς ὅτε δήποτε ὑποτιθεμένην 

δικαίοις, μήτε κατὰ δωρεὰν ἢ ἐπίδοσιν ἢ ἐφορείαν ἢ οἰκονομίαν ἢ ἐπιτήρησιν ἢ ἑτέραν τινὰ 

πρόφασιν προσώπῳ οἱῳδήτινι ἢ μονῇ ἢ εὐαγεῖ οἴκῳ ἢ ἑτέρῳ τινὶ σεκρέτῳ, ἀλλ’ ὑπὸ τὴν 

ἐξουσίαν μόνου τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, ᾧ δὴ καὶ 

ἀνατέθειται κεῖσθαι μέλλουσαν ἐσαεὶ καὶ παρὰ τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἡγουμενεύοντος ἐν αὐτῇ 

κυβερνᾶσθαι καὶ διεξάγεσθαι κατὰ τὴν τοῦ παρόντος Τυπικοῦ διαταγήν. Εἴτις δὲ βουληθείη 

ποτὲ ἐν οἱῳδήποτε χρόνῳ, καθ’ οἱονδήτινα τρόπον καταδουλώσασθαι ταύτην καὶ ὑπὸ ἐξουσίαν 

ἑτέρου θέσθαι τινὸς κἂν βασιλεὺς εἴη, κἂν πατριάρχης κἂν ἄλλος τις τῶν ἐκκλησιαστικῶν  

ἢ συγκλητικῶν, κἂν αὐτὸς ὁ προεστὼς ἢ οἰκονόμος ἤ τις ἁπλῶς τῶν ἐν ταύτῃ ἀδελφῶν ἐξ 

ἐπηρείας δαιμονικῆς παρακεκινημένος οὐ μόνον ἔνοχος ἔσται τῷ θείῳ σώματι καὶ αἵματι τοῦ 

Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀνάθεμα ἔσται, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος, 
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καὶ τῇ ἀρᾷ τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων ὑπόδικος γένηται καὶ τῷ προδότῃ 

σύγκληρος Ἰούδα καὶ τοῖς τὸ ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτὸν καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ 

τὰ τέκνα ἡμῶν κραυγάσασι συναρίθμιος. 

 

 

Κεφάλαιον Εʹ. 

Περὶ τοῦ δεῖν κοινοβιακὴν τὴν διαγωγὴν μετιέναι καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μοναχῶν καὶ 

τοῦ δωρεὰν ἀποκείρεσθαι καὶ τοῦ ἀνεκποίητα εἶναι πάντα τὰ τῇ μονῇ κινητὰ καὶ ἀκίνητα καὶ 

περὶ τοῦ προσδέχεσθαι τὰ μετὰ θεοφιλοῦς σκοποῦ προσαγόμενα. 

 

Περί γε μὴν τῆς διαγωγῆς καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μοναζόντων καὶ τῆς ὅλης ἐν τῇ μονῇ 

πολιτείας ἐφεξῆς σαφέστερόν τε καὶ διὰ βραχέων εἰρῆσθαι καλόν. Ἔσονται μὲν οὖν οἱ μοναχοὶ 

τῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος μονῆς τὸν ἀριθμὸν εἴκοσιν, οἱ τῇ τῆς ἐκκλησίας 

ὑπηρεσίᾳ καὶ ταῖς ἔσωθεν τῆς μονῆς διακονίαις καὶ ἔξωθεν διηνεκῶς προσανέχειν ὀφείλοντες· 

ἐξ αὐτῶν δὲ πρὸς ἀνάγκης ἔστω, ἱερεῖς μὲν εἶναι δύο ἢ καὶ τρεῖς, διακόνους δὲ δύο, εἰ δὲ καὶ 

πλείους εἶεν τῷ Θεῷ χάρις· εἰ δ’ ὅπερ εὐχόμεθα δώη Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὴν μονὴν καὶ ἑτέρους 

προσδραμεῖν διὰ τὴν τῶν ἐν αὐτῇ ἀσκουμένων ἀρετὴν καὶ τὴν τῆς κοινοβιακῆς καταστάσεως 

τήρησιν, παράσχοι τε καὶ τὰ πρὸς αὐτάρκειαν ἐπιτήδεια, εἴτε ἀφ’ ὧν νῦν κέκτηται ἡ μονὴ 

ἐπιμελέστερον περὶ ταῦτα τοῦ προεστῶτος διατεθέντος, εἴτε καὶ ἀφ’ ὧν φιλόχριστοί τινες 

ἀναθήσουσιν, ὡς πιστεύομεν, ὡς καὶ εἰς πλείονας ἐξαρκεῖν, ἀκώλυτος ἔσται ὁ ἐπὶ πλέον τῶν 

μοναχῶν ἀριθμός, μέχρις ἂν ὁ προεστὼς βούλοιτο καὶ χώρησις εἴη κελλίων ἐν τῇ μονῇ· δωρεὰν 

δὲ προσλαμβάνεσθαι καὶ ἀποκείρεσθαι τοὺς προσιόντας βουλόμεθα καὶ τῇ ρηθείσῃ τῶν 

μοναχῶν ἐγκαταριθμεῖσθαι ποσότητι δόσεως ἄνευ τινὸς. Εἴ τις δὲ ἐξ αὐτῶν οἰκειοθελῶς 

προσαγαγεῖν βουληθείη τι τῶν ἑαυτοῦ, εἴτε κινητὸν ἢ ἀκίνητον εἴη τὸ προσαγόμενον 

προσδεχθήσεται· τὸ γὰρ ὡς ἀνάθημα τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ μεγαλομάρτυρι Μάμαντι ἐκ πίστεως 

προσαγόμενον εἰς σύστασιν μὲν τῆς μονῆς, μνήμην δὲ καὶ ψυχῆς ὠφέλειαν τῷ διδόντι ἐσόμενον 

οὐκ ἀποπέμπεσθαι χρή. Ἂν δέ γε ποτὲ πειραθεὶς ἐκ δαιμόνων, οἷα πολλὰ τὰ τῆς ἀβουλίας, 

ἐκστῆναι μὲν τῆς μονῆς πειραθῇ, βούλοιτο δὲ καὶ τὸ δεδωρημένον ἀναλαβεῖν, μὴ δοτέον αὐτῷ 

τοῦτο κἂν ὅτι τύχη ὄν· τὸ γὰρ ἅπαξ ἀφιερωθὲν τῷ Θεῷ ἀναφαίρετον καὶ ὁ ἀφιερούμενος 

ἱερόσυλος· ὁποῖον δὲ τὸ ἱεροσυλεῖν ἔχει τὸ ἐπιτίμιον πάντες ἴσασι κἂν ἡμεῖς μὴ λέγωμεν· ὥστε 

ὃς ἂν προσάγῃ τὸ οἰκεῖον ἀκίνητον ἢ κινητόν, ἀναγινωσκέτω ταῦτα τὰ ρήματα πρότερον καὶ 

εἴπερ ἐλευθέρῳ σκοπῷ καὶ θεοφιλεῖ ποιεῖται τὴν τούτου προσαγωγὴν ὡς μήποτε ἀναληψόμενος 

ὕστερον, τότε δὴ προσδεχέσθω τὸ δῶρον αὐτοῦ καὶ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ ἀνατιθέσθω, παρ’ ὧν 

καὶ ὁ μισθὸς αὐτῷ τῆς πίστεως πάντως ἀξίως ἀποδοθήσεται. Πάντα δὲ τὰ τῇ μονῇ ἀφορισθέντα 

ἢ ἀφορισθησόμενα ἢ ὁπωσοῦν προσγενησόμενα οὐκ ἀκίνητα μόνον ἀλλὰ καὶ κινητὰ μένειν 

ἀνεκποίητα παρ’ αὐτῇ μὴ δωρούμενα, μὴ ἀνταλλαττόμενα, μὴ ὅπως δηποτοῦν ἀποκτώμενα· 

ἱεροσυλία γὰρ ἄντικρυς τὸ ποιῆσαι τι τοιοῦτον ἢ γενόμενον καταδέξασθαι. Καὶ ὁ τοιοῦτόν τι 

ποιήσας ἢ ἀνασχόμενος λόγους ὑφέξει τούτου κατὰ τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, καὶ 

αὐτὸν τὸν τῶν ἐκποιουμένων δεσπότην Χριστὸν ἀσυμπαθῆ καὶ δίκαιον εὑρίσκων κριτὴν καὶ 

τὸν μεγαλομάρτυρα Μάμαντα φοβερὸν ἀντίδικον ἔν τε τῇ παρούσῃ καὶ τῇ μελλούσῃ ζωῇ, κἂν 

διπλάσιον ἢ τριπλάσιον ᾖ τὸ ἀντὶ τοῦ ἐκποιουμένου διδόμενον. Οὕτως ἔστω κεκωλυμένη 

παντάπασιν ἡ τῶν ἀφιερωθέντων ἐκποίησις. 

 

 

Κεφάλαιον ϛʹ. 

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰς προχειρίσεις τῶν διακονητῶν. 

 

Καὶ πάντων δὲ τῶν τῆς μονῆς διακονητῶν τὴν πρόκρισίν τε καὶ προχείρισιν  

ὁ καθηγούμενος ἔσται ποιῶν κατὰ γνώμην οἰκείαν καὶ προκρίνων καὶ προχειριζόμενος· πάντως 

γὰρ ἂν τοὺς τῶν ἄλλων προέχοντας προχειριεῖται κατά τε ἀρετὴν καὶ δεξιότητα τοῦ τῆς 
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διακονίας ἀποτελέσματος. Ὁσάκις δ’ ἂν δεήσῃ προχειρισθῆναι τινὰ εἰς ὁποιανοῦν διακονίαν, 

αἱ κλεῖδες μὲν ἔμπροσθεν τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου τεθήσονται, τρισαγίου δὲ γινομένου 

προσελεύσεται ὁ εἰς τὴν διακονίαν ἀφορισθείς, τρίτον τε γονυκλιτήσας καὶ τὰς κλεῖς εἰληφὼς 

γυμνὴν ὑποκλινεῖ τῷ καθηγουμένῳ τὴν κεφαλήν· ὁ δὲ σφραγίσει τοῦτον εἰπών: «Ἡ χάρις τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προχειρίζεταί σε». Ἐν μέντοι ταῖς διακονίαις αἷς οὐ πρόσεισιν 

κλεῖδες ἀρκέσει μόνον εἰς προχείρισιν ἡ τοῦ καθηγουμένου σφραγὶς καὶ τὰ ταύτῃ ἐπιλεγόμενα 

ρήματα, ὡς ἂν εἰδείη ὅθεν τε ἀναδέχεται τὴν διακονίαν καὶ ὅπως ὑπισχνεῖται ταύτην διέπειν. 

 

 

Κεφάλαιον Ζʹ. 

Περὶ προχειρίσεως οἰκονόμου. 

 

Καὶ ὁ οἰκονόμος δὲ τῆς μονῆς γενήσεται παρὰ τοῦ καθηγουμένου ὁ κρείττων κατ’ 

ἀρετὴν καὶ ἐνέργειαν καὶ ὑπόληψιν· ὁ δ’ ὡς εἴρηται προκριθεὶς προσελθὼν τῷ καθηγουμένῳ 

καὶ τὴν προσήκουσαν ἀπονείμας προσκύνησιν ὑφέξει τούτῳ τὴν κεφαλὴν ἀπερικάλυπτον, 

κἀκεῖνος τῇ χειρὶ σφραγίσας αὐτὸν καὶ εἰπών: ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ 

πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου προχειρίζεταί σε οἰκονόμον τῆς αὐτῆς μονῆς εἶτα καὶ φιλήματι ἁγίῳ 

ἀσπασάμενος εἰς τὸν τοῦ οἰκονόμου καταστήσει τόπον καὶ καθεξῆς ἡ Ἀδελφότης πᾶσα τοῦτον 

ἀσπάσεται· καὶ μετὰ τὸν ἀσπασμὸν τοῦ ἱερέως τὴν συνήθη ἐπειπόντος εὐχὴν ἔσται καὶ ἡ τῆς 

ἐκκλησίας ἀπόλυσις. Ὁ δέ γε εἰς τὸ οἰκονομεῖν καταστὰς ἐνεργήσει πάντα τῆς μονῆς καθὼς ἂν 

παρὰ τοῦ ἡγουμένου ἐπιτρέποιτο καὶ χωρὶς εἰδήσεως καὶ προστάξεως αὐτοῦ ἔσται ποιῶν οὐδέν. 

 

 

Κεφάλαιον Ηʹ. 

Περὶ τοῦ ἐκκλησιάρχου. 

 

Ὁ μέντοι ἐκκλησιάρχης παρὰ τοῦ καθηγουμένου προχειριζόμενος, ὅστις ἂν αὐτῷ δόξη 

πρὸς τὴν τοιαύτην διακονίαν πρόσφορός τε καὶ ἐπιτήδειος, παραλαμβάνειν μέλλει ἀπὸ τοῦ 

Σκευοφύλακος τὰ μὲν ἐν τῷ ναῷ τῆς μονῆς ὀφείλοντα ἀεὶ χρησιμεύειν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 

προχειρίσεως διὰ Πρακτικοῦ· τὰ δ’ ἄλλα τὰ ταῖς ἑορταῖς ἢ τῇ καθημερινῇ χρήσει πρόσφορα 

κατὰ τὸν δέοντα καιρόν. Οὗτος φροντιεῖ τοῦ συνήθους κόσμου τῆς ἐκκλησίας, ποιεῖσθαι δὲ 

φροντίδα καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ καταστάσεως, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς 

ἐκκλησιάρχαις. Ἡ δὲ Ἀκολουθία ὀφείλει ψάλλεσθαι κατὰ τὸ Εὐεργετηνὸν Συναξάριον κατὰ 

τὸν παρακολουθήσαντα τύπον καὶ τὴν συνήθειαν. Ὀφείλει δὲ ἔχειν ὁ κατὰ καιροὺς 

ἐκκλησιάρχης καὶ παρεκκλησιάρχην συμπονοῦντα αὐτῷ καὶ καθυπηρετοῦντα καὶ συνεργοῦντα 

εἰς τὴν ἀνακειμένην αὐτῷ διακονίαν. Ὁ αὐτὸς ὀφείλει κρατεῖν καὶ τὸ τῆς εἰσόδου καὶ ἐξόδου 

τῶν νομισμάτων κιβώτιον, ὡς κατωτέρω πλατύτερον δηλωθήσεται. 

 

 

Κεφάλαιον Θʹ. 

Περὶ προχειρίσεως Σκευοφύλακος ἅμα καὶ Χαρτοφύλακος καὶ τῆς τούτου διακονίας. 

 

Καὶ Σκευοφύλακα δ’ εἶναι βουλόμεθα ἐν τῇ μονῇ, ὅστις ὀφείλει φυλάττειν τὰ ἱερὰ 

σκεύη καὶ ἔπιπλα καὶ παντοίας ἐπιμελείας ἀξιοῦν αὐτὰ παραδιδόμενα τούτῳ δι’ ἐγγράφου καὶ 

ἀξιοπίστου τῆς παραδόσεως Πρακτικοῦ. Δεῖ δὲ τοῦτον τὰ μὲν τῆς καθημερινῆς χρείας καὶ τὰ 

ἐν ταῖς ἑορταῖς χρειώδη παραδιδόναι τῷ ἐκκλησιάρχῃ εἰς ὑπηρεσίαν τῆς ἐκκλησίας, ὅτε δὲ 

καιρός, παραλαμβάνειν ταῦτα ἐξ αὐτοῦ καὶ παραφυλάττειν, τὰ δὲ ἐπέκεινα τῶν χρειωδῶν ἔχειν 

ἐν τῷ σκευοφυλακείῳ ἐγκεκλεισμένα καὶ βεβουλλωμένα παρά τε τοῦ καθηγουμένου καὶ αὐτοῦ, 

πάντα τὰ τούτῳ ἐμπεπιστευμένα ἀντιπαραδιδόναι ὀφείλοντι, ὁπηνίκα ἂν τῆς τοιαύτης 

διακονίας μετακινοῖτο, κατὰ τὸ γεγονὸς πρὸς αὐτὸν τῆς παραδόσεως Πρακτικόν. Ἐπ’ ἐξουσίας 
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γὰρ ἔσται τῷ καθηγουμένῳ μεθιστᾶν τοὺς διακονοῦντας καὶ ἐναλλάττειν, καθ’ ὃν εἴρηται 

τρόπον· τοὺς γὰρ ἐφ’ ἑκάστῃ τῶν διακονιῶν προκεχειρισμένους προσεκτικῶς μὲν καὶ 

θεοφόβως αὐτὰς μετιόντας ἐᾶν ἀμετακινήτους δίκαιον· ἀμελοῦντας δὲ αὐτῶν καὶ 

καταφρονοῦντας, ἴσως δὲ καὶ δολιευομένους ἐν αὐταῖς μεθιστᾶν καὶ ἑτέρους ἀποκαθιστᾶν. Εἴ 

τις δὲ τούτων νοσφιζόμενος τύχη ἄχρι καὶ τοῦ τυχόντος, ὑπόδικος ἔσται τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

μεγαλομάρτυρι Μάμαντι, ἀφ’ ὧν ἄρα καὶ τὰς κλεῖς παρέλαβεν. 

Ὁ αὐτὸς δὲ οὐ Σκευοφύλαξ μόνον ἔσται, ἀλλὰ καὶ Χαρτοφύλαξ τὰ χαρτῶα πάντα 

δικαιώματα τῆς μονῆς παραλαμβάνων καὶ παραφυλάττων ταῦτα καὶ παντοίας ἐπιμελείας 

ἀξιῶν· χρείας δὲ χαρτίου τινὸς ποτὲ γινομένης ὁρισμῷ τοῦ καθηγουμένου ἐξενέγκοι τὸ 

ζητούμενον χαρτίον καὶ ἐπιδώσει· ἡμερῶν δέ τινων μετὰ τοῦτο διελθουσῶν ὑπομνήσει τὸν 

καθηγούμενον καὶ ἀνακαλέσεται τὸ ἐκβληθὲν χαρτίον, ὡς εἴρηται καὶ οὐκ ἐάσει 

παραπόλλυσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὸ λόγῳ φυλακῆς τούτων κατασκευασθὲν ἁρμάριον δυσὶ κλεισὶ 

κατησφάλισται, τὸ μὲν ἓν τούτων ὀφείλει διὰ παντὸς ἔχειν ὁ καθηγούμενος, τὸ δὲ ἄλλο  

ὁ Σκευοφύλαξ κηροβουλλιζόντων ἀμφοτέρων, ὥστε μὴ δύνασθαι θάτερον θατέρου ἄτερ 

ἀνοίγειν τὸ εἰρημένον ἁρμάριον. 

 

 

Κεφάλαιον Ιʹ. 

Περὶ τοῦ δοχειαρίου τῶν νομισμάτων. 

 

Λεκτέον δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν νομισμάτων εἰσόδου τε καὶ ἐξόδου, φυλακῆς τε καὶ 

ἀπογραφῆς· βουλόμεθα γὰρ εἶναι κιβώτιον κατησφαλισμένον, ἐν ᾧ ὀφείλουσιν ἀποκεῖσθαι τὰ 

ὅθεν δήποτε εἰσοδιαζόμενα νομίσματα, ὁποίας ἂν καὶ εἴη ποιότητος καὶ οἱ ὑπὲρ τούτων 

προβαίνοντες τῆς εἰσοδοεξόδου πρόσγραφοι παρουσίᾳ τοῦ καθηγουμένου, τοῦ οἰκονόμου, τοῦ 

ἐκκλησιάρχου καὶ τοῦ Σκευοφύλακος· καὶ μετὰ τὴν τούτων ἀπόθεσιν σφραγίζηται τὸ τοιοῦτον 

κιβώτιον παρὰ τοῦ καθηγουμένου καὶ τῶν εἰρημένων· ἐκβαλεῖ δὲ ὁ καθηγούμενος ἀπ’ αὐτοῦ 

ποσότητα νομισμάτων ἐνώπιον τῶν εἰρημένων μοναχῶν καὶ ἐπιδώσει ταύτην τῷ Δοχειαρίῳ 

χάριν καθημερινῶν ἐξόδων τῆς μονῆς· προσγράψωνται δὲ τὴν τοιαύτην ποσότητα ἐν τῷ 

Κοντακίῳ τῆς ἐξόδου τοῦ ἐντὸς τοῦ κιβωτίου ὀφείλοντος εἶναι διὰ παντός. Ἕτερον δὲ 

πρόσγραφον ποιήσηται λεπτομερῆ τῆς ἐξόδου τῶν τοιούτων νομισμάτων ὁ Δοχειάριος, ὃς δὴ 

πρόσγραφος ὁ παρὰ τοῦ Δοχειαρίου δηλονότι προβαίνων ὀφείλει ἐμφανίζεσθαι δὶς τῆς 

ἑβδομάδος τῷ καθηγουμένῳ καὶ σημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἔχειν ἔναυλον τὴν προβαίνουσαν ἔξοδον. 

Μετὰ δὲ τὸν συμπλήρωσιν τῶν ὧν φθάσει λαβεῖν ὅλων νομισμάτων ἵνα ἀναγινώσκηται ἐξ 

ἀρχῆς ἡ πᾶσα ἔξοδος αὐτοῦ, παρουσίᾳ τοῦ καθηγουμένου καὶ εἰρημένων μοναχῶν καὶ 

λογαριάζηται παρὰ τοῦ καθηγουμένου· εἶθ’ οὕτως παραδοθήσονται αὐτῷ ἕτερα νομίσματα 

ἀνοιγομένου τοῦ κιβωτίου κατὰ τὴν ἄνωθεν εἰρημένην παρατήρησιν καὶ οὕτως γενήσεται ἐς 

τὸ διηνεκές· ἕτερα δὲ νομίσματα οὐκ ἐκβληθήσονται τοῦ κιβωτίου, εἰμὴ πρότερον ὁ Δοχειάριος 

κατάστιχον τῆς ἐξόδου δώσει καὶ λογαριασθῆ ἐφ’ οἷς παρέλαβε καὶ ἐξωδίασεν. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΑʹ. 

Περὶ τοῦ τὰ ἐδώδιμα εἰσοδιάζοντος καὶ ἐξοδιάζοντος διακονητοῦ ἤτοι Κελλαρίτου. 

 

Ὡσαύτως καὶ τὸν τὰ εἰσοδιαζόμενα πάντα τῇ μονῇ βρώσιμά τε καὶ πόσιμα εἰσοδιάζοντά 

τε καὶ ἐξοδιάζοντα διακονητήν, ὃν καὶ Κελλαρίτην ὀνομάζομεν, ἔτι δὲ καὶ τὰ γενήματα πάντα 

καὶ ὄσπρια εἰσοδιάζειν καὶ τὰς ἐξόδους τούτων ποιεῖσθαι προστάξει τοῦ καθηγουμένου καὶ 

παντοίως ἐπιμελεῖσθαι τούτων ἵνα μὴ ἐξ ἀμελείας τυχὸν ἐξ αὐτῶν τι ἀπόλλυται· ὁ αὐτὸς ὀφείλει 

φροντίζειν καὶ τὴν τῆς τραπέζης τῶν μοναχῶν ἑτοιμασίαν καὶ ἐπιμέλειαν· ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ 

μαγειρείου ὀφείλων ἔχειν ὑφ’ ἑαυτὸν παρακελλάριόν τε καὶ μάγειρον. Παρατεθήσεται δὲ τοῖς 

ἀδελφοῖς τὰ ἐδέσματα ἀνὰ πινάκιον ἓν καὶ ἀνὰ σκουτέλιον ἕν· οὐδὲ γὰρ βουλόμεθα σὺν δύο 
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ἐσθίειν καὶ μᾶλλον τὰς μαγειρείας καὶ τὰ ὄσπρια δι’ οἰκονομίας ἁρμοζούσης· τὸ δέ γε ἔλαιον 

ὀφείλει λαμβάνειν μηνιαῖον ἀπὸ τοῦ παραφυλάσσοντος αὐτό. Καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν διακονητῶν 

πάντων οὐκ ὀφείλει τις ἀντιποιεῖσθαι ὡς τῇ διακονίᾳ αὐτοῦ ἀνηκόντων, τοῦ ἐλαίου, τοῦ κηροῦ 

καὶ τῶν θυμιαμάτων· ἀλλ’ ἐκεῖνος ἔσται ὁ δικαιούμενος εἰς τὴν αὐτῶν φυλακήν, ὁποῖον ἂν  

ὁ καθηγούμενος ἐπιτρέψοι, εἴτε ἀπὸ τῶν διακονητῶν εἴτε ἀπὸ τῶν ἰδιαζόντων. Εἰ δὲ καὶ αὐτὸς 

δι’ ἑαυτοῦ κατέχειν βουληθῇ, αὐτὰ ὁ κωλύων οὐδείς. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΒʹ. 

Περὶ τοῦ πυλωροῦ. 

 

Ἀλλὰ καὶ τὸν τὰς κλεῖς τοῦ πυλῶνος ὀφείλοντα κατέχειν, ὃν καὶ πυλωρὸν ὀνομάζομεν, 

ὁ καθηγούμενος ὀφείλει προχειρίζεσθαι, ᾧ καὶ φροντὶς ἔσται τοῦ μηδόλως γνώμης ἄτερ τοῦ 

ἡγουμένου τὸν πυλῶνα ἀνοίγεσθαι μήτε μὴν εἰσιέναι τινὰς ἢ ἐξιέναι εἰς τὸ μοναστήριον ἄνευ 

εἰδήσεως τοῦ καθηγουμένου. Εὐλαβὴς μέντοι ὀφείλει εἶναι καὶ πρὸς γῆρας ἤδη κλίνων ὁ εἰς 

ταύτην τὴν διακονίαν προβαλλόμενος καὶ σεμνοῦ βίου καὶ μεμαρτυρημένος παρὰ πάσης τῆς 

ἀδελφότητος, ὅστις καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν εἰσκομίζων ἔσται τὰς κλεῖς τῷ καθηγουμένῳ καὶ 

οὐδὲ αὐτὸς τοὺς ἐπὶ θέαν αὐτοῦ ἀφιγμένους ὄψεται ἄνευ προτροπῆς τοῦ καθηγουμένου· 

ἐπιτροπῇ δὲ τούτου θεάσεται αὐτοὺς καθὼς ἂν ἐπιτραπείη. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΓʹ. 

Περὶ τῶν ἐν τῷ πυλῶνι τῆς μονῆς προσερχομένων πενήτων μοναχῶν τε καὶ λαϊκῶν. 

 

Εἰκός δέ ἐστι προσέρχεσθαι τῷ πυλῶνι τῆς μονῆς καί τινας τῶν ἐν Χριστῷ ἡμῶν 

ἀδελφῶν τῶν πενήτων δι’ ἔνδειαν· καὶ ἐπεὶ πάντας εἰσάγεσθαι ἔνδον τοῦ μοναστηρίου 

ἀδύνατον, ἐχέτω ἐπ’ ἀδείας ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν πυλωρός, εὐλαβὴς πάντως ὀφείλων εἶναι καὶ 

ἀδιάβλητος ὡς ἄνωθεν ἔφημεν, ἀπέρχεσθαι πρὸς τὸν κελλαρίτην καὶ λαμβάνειν ψωμίον καὶ 

διδόναι τῷ ἐπαιτοῦντι ἀόκνως καὶ ἀγογγύστως ἵνα μὴ αὐτὸς τὸ κρῖμα βαστάσῃ. Εἰ δὲ μοναχός 

ἐστιν ὁ ἐπαιτῶν καὶ οἶνον διδόσθω αὐτῷ καὶ ἰχθῦς ἢ τυρὸν ἢ ἄλλο τι· ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ 

ἀριστῆσαι τοὺς ἀδελφοὺς τὰ περιττεύσαντα μαγειρευτὰ ἐδέσματα διδόσθωσαν καὶ αὐτὰ παρὰ 

τοῦ αὐτοῦ πυλωροῦ τοῖς ἐν τῷ πυλῶνι εὑρισκομένοις πένησιν ὡς ἂν διὰ τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 

ἡμῶν ἱλαρᾶς ἐλεημοσύνης καὶ μεταδόσεως ἱλαρὸν καὶ ὑμεῖς καὶ δαψιλῆ τὸν ἐκ Θεοῦ ἔλεον 

ἀπολάβοιτε· οὐδὲ γὰρ ὑποστρέφειν τινὰ ἐπαιτοῦντα κεναῖς χερσὶ τοῦ πυλῶνος αἱρούμεθα· καὶ 

τοῦτο φυλάττειν τὸν κατὰ τὴν ἡμέραν πυλωρὸν ἄχρι παντὸς ἐν ἁγίῳ ἐντελλόμεθα πνεύματι. 

Καὶ τὰ μὲν τῆς φιλοξενίας καὶ ἐλεημοσύνης οὕτως ἐσαεὶ τηρηθήσονται ἀπαράθραυστά τε καὶ 

ἀναλλοίωτα. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΔʹ. 

Περὶ τοῦ ἔχειν ἐπ’ ἀδείας τὸν καθηγούμενον καὶ ἑτέρους προχειρίζεσθαι διακονητάς. 

 

Καὶ ἑτέρας δὲ διακονίας αἷς καὶ τὰ λοιπὰ μοναστήρια χρῶνται συνήθως, καιροῦ 

καλοῦντος πλατυνθείσης τυχὸν σὺν Θεῷ τῆς μονῆς καὶ χρείας κατεπειγούσης, προχειρισθῆναι 

ἐν τῇ μονῇ βουλόμεθα καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις θέλησιν ἡμῶν καὶ ἀποδοχὴν καὶ συμβουλὴν καὶ 

διάταξιν ἀπαράθραυστον καὶ ἀμετακίνητον εἰς συμφέρον ὑμῖν οὖσαν καὶ σωτηρίαν ψυχικὴν 

καὶ ἀσφάλειαν καὶ πάντων ἀνάπαυσιν ἵν’ εἴπω καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος ἐν προσώπῳ Κυρίου 

καύχημα καὶ ὡράϊσμα. 
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Κεφάλαιον ΙΕʹ. 

Περὶ τοῦ δεῖν πάντα τὰ ἐν τῷ παρόντι Τυπικῷ διηγορευμένα τὸ ἀναλλοίωτον ἔχειν καὶ  

ἄτρεπτον ἐσαεί. 

 

Τὸ γάρ τοι παρὸν Τυπικὸν ἕξει τὸ διαμένον ἀκλόνητόν τε καὶ ἀπαράτρωτον μέχρι 

παντός, μὴ προσθήκην τινὰ δεχόμενον, μὴ ἀφαίρεσιν, μὴ μεταποίησιν· οὐδέποτε γὰρ 

βουλόμεθά τι τῶν ἐν αὐτῷ ὑμῖν διωρισμένων παραβαθῆναι ἤ τινα ἀλλοίωσιν ἢ μεταποίησιν 

δέξασθαι παρουτινοσοῦν, κἂν πολλῷ κρείττονα διατάγματα καὶ οἰκονομήματα εἴτε παρ’ αὐτοῦ 

τοῦ ἡγουμένου, εἴτε παρὰ τοῦ ἀντιλαμβανομένου τῆς μονῆς εἰσάγοιντο ἄνευ μόνου τοῦ 

αὐταδέλφου τοῦ μυστικοῦ, ὡς ἄνωθεν ἔφημεν. Τούτῳ γὰρ καὶ μόνῳ δεδώκαμεν ἄδειαν ποιῆσαι 

εἴτι καὶ βουλητὸν αὐτῷ εἰς ὠφέλειαν καὶ συγκρότησιν πάντως τῆς μονῆς ἀφορῶν. 

 

 

Κεφάλαιον ΙϚʹ. 

Περὶ τοῦ ἀναγινώσκεσθαι ἐν τῇ τραπέζῃ τὸ παρὸν Τυπικὸν εἰς ἐπήκοον πάντων. 

 

Ἐπὶ πᾶσι καὶ τοῦτο παραφυλακτέον οὐδὲν ἧττον τῶν ἄλλων, εἰμὴ καὶ μᾶλλον ὡς ἀρχήν 

τε καὶ αἰτίαν τῆς ἀμεταπτώτου τῶν διατετυπωμένων τηρήσεως καὶ τοῦ ὅλου τῆς μονῆς 

καταρτισμοῦ. Ἀναγινωσκέσθω τοίνυν εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν τῆς μονῆς τετράκις τοῦ 

ἐνιαυτοῦ, ἤτοι κατὰ τρίμηνον, ἐπέκεινα δὲ τοῦ τετράκις ἵνα ἀναγινώσκηται καὶ ἐν τῇ μνήμῃ 

τοῦ μακαρίτου μυστικοῦ κατὰ τὴν πέντε καὶ δεκάτην τοῦ Ἰουλίου μηνός, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῇ 

ἐμῇ, καθ’ ἣν ἡμέραν ἐκδημήσω τοῦ σώματος, ἔτι τε ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ αὐταδέλφου τοῦ μυστικοῦ 

κυροῦ Θεοχαρίστου, ἵνα τῇ συνεχεῖ ἀναγνώσει παράμονα μᾶλλον καὶ ἀνεξάλειπτα εἴη τὰ 

διατετυπωμένα· ἃ δὴ πάσῃ φυλακῇ τηρεῖν ἀναγκαῖον, οὐχ ὡς ἡμετέρας νομοθεσίας, ἀλλ’ ὡς 

θείους νόμους ἀπαραβάτως καὶ ἀναλλοιώτως ἔχοντας καὶ ταῖς τοιαύταις ὑποθήκαις καὶ 

εἰσηγήσεσιν οὐ μόνον μὴ ἀθυμεῖν ὑμᾶς μηδ’ ἄχθεσθαι, ἀλλὰ καὶ χαίρειν καὶ ἀγαλλιᾶσθαι 

εἰκότως, ὅτι πάσης ἀπολελυμένοι φροντίδος ἓν ἔργον ἀπερίσπαστον ἕξετε, τὴν τῆς ψυχικῆς 

σωτηρίας φροντίδα καὶ ἐπιμέλειαν. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΖʹ. 

Περὶ τῆς ἐν τῇ τραπέζῃ μελλούσης γίνεσθαι ἀκολουθίας καὶ καταστάσεως καὶ περὶ τῆς 

 ἐν ταῖς λιταῖς ἡμέραις τροφῆς τῶν μοναχῶν καὶ περὶ τῶν τριῶν τεσσαρακοστῶν. 

 

Καιρὸς δ’ ἂν εἴη καὶ τραπέζης ἐπιμνησθῆναι καὶ βρώσεως καὶ τῶν λοιπῶν ὅσα τὴν 

σύστασιν τοῦ σώματος παρέχει· οὔτε γὰρ ψυχὴ χωρὶς τῶν ταύτης προσφόρων τροφῶν, 

προσευχῆς φημι καὶ ψαλμωδίας καὶ θείων Γραφῶν ἀναγνώσεως εὖ ἕξει ποτέ, οὔτε μὴν σῶμα 

συστήσεται καὶ πρὸς τὰ θεῖα ταύτης διακονήματα ὑπουργήσοι δίχα τῶν ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ 

χρειωδῶν. 

Μετὰ τὸ γενέσθαι τοίνυν τὸν συνήθη διακλυσμὸν δέον ἅπαντας συνηγμένους καθῆσθαι 

ἐκδεχομένους τὴν ἐν τῇ τραπέζῃ πρόσκλησιν, τὴν διὰ τοῦ κρούματος τοῦ ἐπ’ αὐτῇ συμβόλου 

γινομένην· κρουσθέντος δὲ εὐθὺς σὺν τῷ καθηγουμένῳ τοῦ συνήθους ψαλμοῦ ἀρξαμένους εἰς 

ἐπήκοον βαδίζειν ἐπὶ τὴν τράπεζαν, αὐτόν τε δηλαδὴ τὸν ἡγούμενον καὶ πάντας, ὅσοι κατὰ τὴν 

πρώτην ἑστίασιν ἐν τῇ τραπέζῃ καθῆσθαι τετάχαντο ἀπαραλείπτως. Οὕτω τὸ ἀριστήριον 

εἰσιόντας καὶ τὸν ρηθέντα ψαλμὸν μετὰ τῆς σὺν αὐτῷ μικρᾶς εὐχῆς ἐκπεράναντας καθῆσθαι τε 

κατὰ τάξιν τὴν παρὰ τοῦ προεστῶτος διωρισμένην καὶ τῶν παρατιθεμένων εὐχαρίστως 

μεταλαμβάνειν, γίνεσθαι μέντοι καὶ τὴν ἀνάγνωσιν ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν ἀναγκαῖον ἀπό τινος τῶν 

θείων γραφῶν, καθὼς ἂν παρὰ τοῦ προεστῶτος διαταγείη μὴ θορυβοῦντός τινος, μὴ 

ταράττοντος, μὴ συγχέοντος τὴν ἐκεῖθεν ὠφέλειαν ταῖς κοσμικαῖς ὁμιλίαις καὶ ἀργολογίαις· 

μόνου δὲ τοῦ προεστῶτος ὅτι βούλοιτο φειδομένως λέγοντος καὶ τοῦ ἴσως ἐρωτωμένου παρ’ 



 297 

αὐτοῦ τὴν ἀπόκρισιν ὁμοίως ποιουμένου, εἰ δυνατὸν ἐν ὀλίγοις τισὶ καὶ συντετμημένοις τοῖς 

ρήμασιν. Ὅτε δέ γε οὐ πάρεισιν ὁ καθηγούμενος τυχὸν δι’ ἀσθένειαν σώματος 

παρεμποδίσασαν, ἢ καί τινα ἑτέραν αἰτίαν, ὁ οἰκονόμος ἀντ’ αὐτοῦ πληρώσει τὰ ὀφειλόμενα 

παρ’ ἐκείνου γίνεσθαι· καὶ τούτου δὲ μὴ παρόντος, ὁ Ἐκκλησιάρχης πληρώσει τὰ ὀφειλόμενα. 

Τοίνυν μετὰ τὸ τοὺς μοναχοὺς ἀναστῆναι τῆς τραπέζης ἑστίασις δευτέρα γενέσθω, ἄρτων τε 

παρατιθεμένων καὶ βρωμάτων ὅσα καὶ ἐν τῇ πρώτῃ παρατέθειται τραπέζῃ καὶ ἑστιάσθωσαν οἱ 

διακονήσαντες. Ἡ δὲ τροφὴ ὑμῶν ἔστω ἐν τῇ λιτῇ ἡμέρᾳ κατὰ τὸ ἄριστον, Τρίτῃ μὲν καὶ 

Πέμπτῃ καὶ Σαββάτῳ κοὶ Κυριακῇ ἐδέσματα δύο, ἔστι δ’ ὅτε καὶ τρία, δι’ ἰχθύων καὶ τυροῦ 

καὶ ὀσπρίων, καθὼς ἂν ὁ προεστὼς διατάξοιτο. Ἐν δὲ τῇ Δευτέρᾳ δύο δι’ ὀσπρίων ἑψητῶν 

μετὰ ἐλαίου, Τετράδι δὲ καὶ Παρασκευῇ δύο καὶ τότε ἐδέσματα δι’ ὀσπρίων ἑψητῶν καὶ αὐτῶν 

μετὰ ἐλαίου καὶ λαχάνων ὁμοίων, καθὼς ὁ προεστὼς διατάξοιτο. Εἰ δὲ βούλονται, διὰ τὴν τῶν 

κανόνων ἀκρίβειαν ξηροφαγείτωσαν τὰς δύο ταύτας ἡμέρας καὶ μᾶλλον, ἐὰν μὴ τὸ «Θεὸς 

Κύριος» ἀλλὰ τὸ «Ἀλληλούϊα» ψάλλοιτο. Οἶνον δὲ πινέτωσαν διὰ τὴν ἀσθένειαν μετὰ τοῦ 

συνήθους κρασοβολίου, εἰ δὲ καὶ ἐν αὐταῖς Τετράδι φημὶ καὶ Παρασκευῇ ἑορτὴ τύχῃ δεσποτικὴ 

ἐσθίειν καὶ τότε ἰχθύας, εἰ μή τις εἴη παρ’ ἑτέρων παράκλησις, αὐτοῦ τοῦ ἡγουμένου τοῦτο 

φροντίζοντος. Ἡ δὲ πόσις ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς λιταῖς ἡμέραις ἔσται μετὰ τοῦ μείζονος ἐξαγίου· 

ὅτε δὲ τῷ προεστῶτι δόξει καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ τοῖς μνημοσύνοις διδόσθω καὶ  

ἡ συνήθης εὐλογία. 

Κατὰ δὲ τὸν δεῖπνον τῶν αὐτῶν ἡμερῶν παρατεθήσεται ὑμῖν ἄρτος καὶ λάχανα τὰ κατὰ 

καιρόν· καὶ ὀπῶραι ἤ τι ἕτερον, ὃ δόξει τῷ προεστῶτι· τὸ δέ τοι πόμα μετὰ τοῦ μείζονος 

δοθήσεται ἐξαγίου κατὰ τὸν τύπον. 

 

 

Κεφάλαιον ΙΗʹ. 

Περὶ τῆς ἐν ταῖς τρισὶ τεσσαρακοσταῖς τροφῆς τῶν μοναχῶν. 

 

Ταῦτα μὲν ἐν ταῖς λιταῖς ἡμέραις τοῦ ἐνιαυτοῦ. Ἐν δέ τοι ταῖς τῶν ἁγίων νηστειῶν οὐχ 

οὕτως· καὶ πρό γε τῶν ἄλλων ἐν τῇ πρώτῃ καὶ μεγίστῃ, ἧς κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἤγουν τὴν 

Δευτέραν τῆς πρώτης ἑβδομάδος μήθ’ ἱερουργητέον, μήτε τραπέζης φροντιστέον ἢ βρώσεως· 

ταῖς μέντοι ἑξῆς ἡμέραις τῆς αὐτῆς ἑβδομάδος καὶ τραπέζης ἐπιμελητέον καὶ βρώσεως 

μεταληπτέον, ἥτις δὴ ἔσται δι’ ὀσπρίων διαβρόχων ὕδατι καὶ ὠμῶν ἴσως λαχάνων καὶ ὀπωρῶν· 

τὸ δὲ πόμα οἶνος κρασοβολίου τὸ ἥμισυ· ὀλιγοστῶν γὰρ ὄντων τῶν ψαλλόντων καὶ τῆς 

ἀκολουθίας μεγάλης οὔσης, ἐὰν ὑδροποτῶσιν, οὔτε γεγωνότερον δύναιντ’ ἂν ψάλλειν, οὔτε 

μὴν τῶν γονάτων συνεχῆ κλίσιν εὐμαρεστέραν ποιεῖν καὶ διὰ τοῦτο χρεία μετρίας 

συγκαταβάσεως κἂν καὶ παρὰ τὸν ὅρον τῶν θείων κανόνων ἐστί. Ταῦτα δὲ ἄχρι τοῦ Σαββάτου· 

ἐν αὐτῷ γὰρ ἑψητά τινα βρωτέον καὶ ὀστρακόδερμα καὶ δὶς τῆς ἡμέρας, πίνειν τε μετὰ τοῦ 

συνήθους μεγάλου κρασοβολίου· εἰ δὲ παρά τινος τῶν φιλοχρίστων παράκλησις γένηται καὶ 

δι’ ἰχθύων ἑστιασθήσεσθε. Ἡ μὲν δὴ πρώτη ἑβδομὰς τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς 

οὕτως ὑμῖν ἀνιέσθω· τοῖς δὲ Σάββασι πᾶσι καὶ ταῖς Κυριακαῖς τῆς αὐτῆς ἁγίας νηστείας δύο  

ἢ τρία παρατιθέσθω ὑμῖν ἐδέσματα μαγειρευτὰ μετέχοντα ἐλαίου· διδόσθω δὲ καὶ εἰς πόσιν τὸ 

σύνηθες μέγα κρασοβόλιον· τὸ δ’ αὐτὸ γινέσθω καὶ τῇ Τετράδι τῆς μεσονηστίμου καὶ τῇ 

Πέμπτῃ τοῦ μεγάλου Κανόνος· ταῖς δέ γε Τρίταις κυάμους ἑφθούς, ἐλαίας μαύρας καὶ λοιπὰ 

τοιαῦτα· ταῖς δὲ Πέμπταις δύο ἐδέσματα παρατεθήσονται ὑμῖν μαγειρευτὰ ἀμφότερα ἐλαίου 

μετέχοντα· τὰς δὲ Δευτέρας, Τετράδας καὶ Παρασκευὰς δι’ ὀσπρίων διαβρόχων ὕδατι καὶ 

λαχάνων ὠμῶν, ἔτι τε καρύων καὶ ἰσχάδων καὶ λοιπῶν τοιούτων· τὸ δέ τοι πόμα τὴν πᾶσαν 

ἑβδομάδα ἄνευ τοῦ Σαββατοκυριάκου ὀφείλει δίδοσθαι μετὰ τοῦ συνήθους διμοίρου· εἰ δὲ ἐν 

Τρίτῃ ἢ Πέμπτῃ ἢ Σαββάτῳ ἢ Κυριακῇ τύχῃ τὴν μνήμην συνδραμεῖν τῆς εὑρέσεως τῆς τιμίας 

κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου ἢ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ δι’ ἰχθύων ἑστιατέον καὶ οἶνον 

μεταδοτέον τῷ μείζονι ἐξαγίῳ. Εἰ δὲ τῶν ἁγίων μʹ τὴν μνήμην τύχῃ συνδραμεῖν ἐν ταῖς 

ρηθείσαις ἡμέραις δι’ ὀστρακοδέρμων ἑστιαθήσεσθε καὶ ὁ οἶνος διὰ τοῦ μείζονος ἐξαγίου. Τὰς 
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ἄλλας τοίνυν πάσας ἡμέρας τῆς ἁγίας μʹ οὐκ ἐξέστι ὑμῖν ἰχθυοφαγεῖν τὸ σύνολον, εἰ μὴ 

παράκλησις ἴσως πεμφθείη παρά τινος φιλοχρίστου ἐν Σαββάτῳ ἢ Κυριακῇ. Τῆς ἑορτῆς δὲ τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ ἐπιστάσης λαμπρῶς ἑορταστέον εἰς δύναμιν καὶ ἰχθύων μεταληπτέον οἴκοθεν 

ὀψωνιζομένων καὶ οἶνον ποτέον διὰ τοῦ μείζονος ἐξαγίου· ἰχθυοφαγήσετε δὲ ἐν τῇ τοιαύτῃ 

ἑορτῇ, ὡς εἴρηται, ἂν μὴ τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ ἑβδομάδι συνδράμῃ· τότε γὰρ τοῖς ὀστρακοδέρμοις 

χρήσεσθε μόνοις· μᾶλλον δὲ παρακληθήσεσθε διὰ τὴν ἑορτήν· ἐπεὶ τὰς τρεῖς ἡμέρας ταύτης 

τῆς ἑβδομάδος, ἤγουν Δευτέραν, Τρίτην καὶ Τετράδα διάγειν εἰκὸς ὀσπρίοις τισὶ διαβρόχοις 

καὶ λαχάνοις ὠμοῖς καὶ ὀπώραις ταῖς παρατυχούσαις ἀρκουμένους καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ 

κρασοβολίου πίεσθε διὰ τὸν κόπον. Εἰ δὲ καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ Τετράδι καὶ τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ 

ἢ καὶ αὐτῷ τῷ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τῇ μὲν Τετράδι τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ ὀσπρίοις 

τισὶν ἑψητοῖς καὶ λαχάνοις σὺν ἐλαίῳ ἀρκεσθήσεσθε, μεταληπτέον δὲ καὶ οἴνου τῷ μείζονι 

ἐξαγίῳ. Εἰ δὲ τῷ ἁγίῳ Σαββάτῳ, ἀπέστω πᾶσα μέριμνα περισπασμὸν ἐμποιοῦσα· οὐ γὰρ διὰ 

τὴν ἑορτὴν καταλύσετε τὴν τοῦ μεγάλου Σαββάτου νηστείαν· ὃ μόνον ἀπὸ πάντων νηστεύειν 

κανονικῶς παρελάβομεν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τηρητέον τὰς τῶν θείων πατέρων διατάξεις. Τῇ 

τοίνυν ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ ὅτε μὴ ἑορτάζομεν τὸν Εὐαγγελισμὸν κατὰ τὰς Πέμπτας τῶν 

λοιπῶν ἑβδομάδων τῆς μʹ ἡ ἑστίασις ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς ἐδέσμασιν· ὁ δὲ οἶνος τῷ μείζονι ἐξαγίῳ. 

Τῇ μέντοι ἁγίᾳ Παρασκευῇ, εἰ μὴ ἡ προλεχθεῖσα ἑορτὴ συνδράμῃ, οὐδόλως μαγειρευτέον, 

λαχάνων δέ τινων ὠμῶν καὶ ὀπωρῶν μεταληπτέον καὶ οἴνου τῷ μείζονι ἐξαγίῳ διὰ τὸν ἐκ τῆς 

ἀγρυπνίας κόπον. Ἐν δὲ τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ μόνον διακλυσμὸς γενέσθω κατὰ τὸ 

ἐπακολουθῆσαν ἔθος· ἐν τῇ τραπέζῃ μέντοι εἰσερχομένων διὰ τὸ ἀθόρυβον κἀκεῖσε 

διακλυομένων κατὰ τὸν παρακολουθήσαντα τύπον καὶ τὴν συνήθειαν, κἂν καὶ ἡ τῆς 

παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν καὶ Θεοτόκου συνδράμῃ ἑορτή. 

Τοῦτον μὲν δὴ τὸν τρόπον ἡ ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ μʹ δίαιτα τῶν τροφῶν ὑμῶν ἐχέτω 

τῆς περὶ τῶν ἀσθενούντων τροφῆς τῇ διακρίσει τοῦ προεστῶτος ἀνατεθείσης· ἐν μέντοι τῇ 

εἰρημένῃ ἁγίᾳ μεγάλῃ μʹ ἄνευ μεγάλης βίας οὐδόλως ὀφείλουσιν ἐξέρχεσθαι τῆς μονῆς οἱ 

μοναχοί, εἰ μὴ μόνοι οἱ διακονηταί. 

Τὰ δὲ τῆς τῶν ἁγίων ἀποστόλων αὐτίκα διατυπωθήσεται. Μετὰ τὸ τελεσθῆναι τὴν 

πᾶσαν ἀκολουθίαν τῶν τε ὡρῶν καὶ τῆς θείας ἱερουργίας, ὡς τὸ Συναξάριον διέξεισι, καλείτω 

ὑμᾶς ἡ τράπεζα κατὰ τὸν ἄνωθεν διατεταγμένον τύπον ἑβδόμης ὥρας ἐνισταμένης, ἐν ᾗ κατὰ 

μὲν τὴν Τρίτην καὶ τὴν Πέμπτην δύο ἢ τρία ἐδέσματα μαγειρευτὰ σὺν ἐλαίῳ παρατεθήσονται· 

καὶ οἶνος πινέσθω διὰ τοῦ μείζονος ἐξαγίου· κατὰ δὲ τὰς Δευτέρας, τὰς Τετράδας καὶ τὰς 

Παρασκευὰς ξηροφαγείτωσαν καὶ οἶνος διδόσθω μετὰ τοῦ μεγάλου ἐξαγίου· ἐχέτω δὲ ἐπ’ 

ἀδείας ὁ προεστὼς ποιεῖν παρακλήσεις καὶ συγκαταβάσεις, ὁπότε καὶ βουλητὸν αὐτῷ· τὰ δὲ 

Σάββατα καὶ τὰς Κυριακὰς καὶ ἰχθύων μεταληπτέον οἴκοθεν ὀψωνιζομένων, εἰ μὴ παράκλησις 

διά τινος γένοιτο· καὶ οἶνος δὲ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἡμέραις ταύταις καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς Τετράσι καὶ 

Παρασκευαῖς διὰ τοῦ μείζονος ἔσται ἐξαγίου· ἀλλὰ καὶ δεῖπνος ἐν ἁπάσαις παρατιθέσθω ἄρτου 

καὶ λαχάνων ὠμῶν καὶ ὀπωρῶν τῶν κατὰ καιρὸν καὶ οἶνος ὁ τοῦ μείζονος ἐξαγίου διὰ τὸ 

καυσῶδες καὶ ξηραντικὸν τοῦ καιροῦ· ἂν δέ τις εἴη παράκλησις καὶ ἐν ἑτέρᾳ ἡμέρᾳ ἄνευ 

Τετράδος καὶ Παρασκευῆς μεταληπτέον καὶ τότε ἰχθύων εὐχαριστοῦντας τῷ Θεῷ. 

Καὶ ἡ τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ ἁγία μʹ ὁμοία ἔσται τῇ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἔν τε 

ταῖς βρώσεσι καὶ ταῖς πόσεσι, μετὰ τὸ πληρωθῆναι δηλαδὴ τὴν ἅπασαν ἀκολουθίαν, κατὰ τὸ 

τῆς ἐκκλησίας Συναξάριον, ἑνὶ μόνῳ παραλλάττουσα τὸ ἅπαξ ἑστιᾶσθαι· ἐννάτῃ γὰρ ὥρᾳ τὴν 

ἑστίασιν ὑμῖν παραθήσοι νηστείας ἀγομένης, ὡς εἴρηται· νηστεία δὲ πάντως ὁπότ’ ἂν μὴ «Θεὸς 

Κύριος» ἀλλὰ «ἀλληλούϊα» ψάλλοιτο ἐν τῷ ὄρθρῳ· 

 

 

Κεφάλαιον ΙΘʹ. 

Περὶ τοῦ ἐσθίειν ἀπαρατηρήτως τυρὸν καὶ ὠὰ κατὰ πᾶσαν τὴν πρωτοαπόκρεω 

ἑβδομάδα διὰ τὴν τῶν Ἀρτζιβουρίων αἵρεσιν, συνεισέρχεσθαι καὶ καθ’ ἑκάστην ἐν τῇ 

τραπέζῃ τοὺς κηπουρούς, τοὺς ἀμπέλους καὶ πάντας ἁπλῶς ἄνευ τῶν ἐξ ἔθους παρισταμένων. 
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Ἀλλ’ ὅπερ ἡμᾶς μικροῦ δεῖν παρέδραμεν ἀναγκαῖον ὂν καὶ τῆς μυσαρᾶς παραδόσεως 

τῶν Ἀρτζιβουρίων ἀποδιαιροῦν καὶ τοῦτο τῇ γραφῇ δοτέον· ἐν γὰρ τῇ πρὸ τῆς Ἀπόκρεω 

ἑβδομάδι τῶν τοιούτων Ἀρτζιβουρίων μὴ ἄλλο τι ἐσθίειν πάρεξ ἄρτου καὶ ὕδατος, ἡμεῖς ἵνα 

τῆς τούτων αἱρέσεως ἀποδιῃρημένοι τυγχάνωμεν, καὶ τυρὸν καὶ ὠὰ δι’ ὅλης ταύτης τῆς 

ἑβδομάδος ἀνενδοιάστως ἐσθίομεν. Ὡσαύτως καὶ κατὰ τὴν ἑβδομάδα πᾶσαν τῆς Τυρινῆς δι’ 

ἑτέραν αἵρεσιν καὶ τοῦτο παρατηρούμενοι. Συνεισέρχεσθαι μέντοι ἐν τῇ πρώτῃ τραπέζῃ καθ’ 

ἑκάστην ἀνυπερθέτως ὀφείλουσι καὶ οἱ τῶν ἀμπελώνων καὶ τῶν κήπων ἐπιμελούμενοι 

συναδελφοὶ ἡμῶν καὶ πάντες οἱ λοιποὶ διακονηταὶ ἄνευ τῶν παρισταμένων καὶ κοινῶς 

ἐπαπολαύειν τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν, ἵν’ οὕτως μὴ ὀνόματι μόνῳ ἡ προσηγορία τῆς ἀδελφότητος 

λέγοιτο, ἀλλ’ ἔργοις αὐτοῖς τὸ ἐνεργὸν ἀποφέρηται. Εἴπερ δέ τινες τῶν ἀδελφῶν εἰς διακονίαν 

σταλέντες ἢ καὶ εἰς οἰκείαν τινὰ δουλείαν ἀπελθόντες μετὰ εἰδήσεως πατρικῆς ἐμβραδύνουσιν, 

εἶτα μετὰ τὸ ἄριστον ἢ καὶ τὸν δεῖπνον τυχὸν ἐπανέλθωσιν ἀνυστερήτως καὶ τούτοις δίδοσθαι 

χρεὼν εἴ τι καὶ τοῖς λοιποῖς ἀδελφοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἐν τῇ τραπέζῃ διενεμήθη. Παράδοσιν δὲ 

ἔχομεν ἵνα κατὰ τὴν ἁγίαν καὶ σεβάσμιον Κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, 

ἐν τῷ ἀριστᾶν τοὺς ἀδελφοὺς ἐν τῇ τραπέζῃ, ἐσθίειν καὶ σταφυλὰς εὐλογουμένας πρότερον ἐν 

τῷ ναῷ παρὰ τοῦ τὴν ἐφημερίαν ἔχοντος ἱερέως· καὶ δεῖ τηρεῖσθαι καὶ τὴν τοιαύτην παράδοσιν· 

εἴπερ δέ τις φωραθείη τῶν ἀδελφῶν πρὸ τῆς τοιαύτης ἑορτῆς ἀπογευσάμενος σταφυλῶν τῆς 

παρακοῆς ἐντεῦθεν ἕξει τὸ ἐπιτίμιον, καὶ οὐ μεθέξει τούτων τὸ σύνολον ἄχρι τῆς ὑψώσεως τοῦ 

τιμίου Σταυροῦ· τῷ αὐτῷ δὲ ὑποπεσεῖται ἐπιτιμίῳ καὶ εἴ τις τῶν τοὺς ἀμπελῶνας ἐργαζομένων 

ἀδεῶς τὴν τοιαύτην ἀθετήσει ἐντολήν. Ἐπὶ μέν τοι τῆς τραπέζης δὶς εἴτε καὶ τρὶς τῆς ἑβδομάδος 

μετὰ τὴν ἑορτὴν αἱ σταφυλαὶ προτεθήσονται ἄχρι τῶν τοῦ τρηγητοῦ καιρῶν· ἐπὶ δὲ τῶν σύκων 

καὶ τῶν πεπωνίων καὶ καθ’ ἑκάστην σχεδὸν εἰ ἔχουσι μεταλήψονται. 

 

 

Κεφάλαιον Κʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ λαθροφαγεῖν τοὺς μοναχοὺς καὶ περὶ ἀκτησίας. 

 

Ἀλλὰ καὶ περὶ ἀποχῆς λαθραίας βρώσεώς τε καὶ πόσεως εἰσηγούμεθα καὶ φεύγετε 

ταύτην, ὁπόση δύναμις, ἐκεῖνο διὰ παντὸς φέροντες κατὰ νοῦν, ὅτι καὶ κατ’ ἀρχὰς βρῶσις ἡμᾶς 

ὑπήγαγε τῷ θανάτῳ παρήκοος καὶ τῆς ἐν παραδείσῳ διαγωγῆς ἀπεστέρησε, τοῦ πονηροῦ καὶ 

ἀρχεκάκου δαίμονος αὐτὴν εἰσηγησαμένου, ὅστις ἐξ ἐκείνου καὶ μέχρι τοῦ νῦν οὐ παύεται τοῖς 

τὸν κατ’ αὐτοῦ πόλεμον ἀναδεξαμένοις, ὡς ἀρχαῖον ὅπλον τὴν λαθραίαν καὶ ἀπηγορευμένην 

γεῦσιν βρωτοῦ τινος ἢ ποτοῦ προβαλλόμενος, καὶ μὴ μόνον προβαλλόμενος, ἀλλὰ καὶ 

συνηγορῶν τῇ λαθραίᾳ γεύσει καὶ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ πρᾶγμα λέγω καὶ ἀναιτίατον· ὑμεῖς δὲ 

μὴ ἀγνοήσητε αὐτοῦ τὰ νοήματα πρὸς τὸ τέλος ἀφορῶντες τῆς συμβουλῆς. Ἵνα γοῦν τὴν 

τοιαύτην παγίδα τοῦ πονηροῦ εὐχερῶς ὑπερβαίνητε ἀκτησίαν ὑμῖν ἐπιτάττομεν τὰ μέγιστα 

συμβαλέσθαι δυναμένην, ἣν φυλάττοντες ἀδελφοί μου τὸν τῆς λαθροφαγίας διαδράσετε 

κίνδυνον· ὁ γὰρ ἔχων μηδέν, τίνος ἂν γεύσαιτο· ἀκτησίαν οὖν ἀσκήσατε οὐκ ἐν πράγμασι 

μόνον ἀνηνύτοις καὶ περιττοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν βρώμασί τε καὶ πόμασιν ἄχρι καὶ τοῦ ἐλαχίστου· 

διὰ γοῦν τοῦτο καὶ τῷ προεστῶτι εἰσηγούμεθα εἰς τὰς κέλλας ὑμῶν εἰσέρχεσθαι, ὁπότε καὶ 

βουλητὸν αὐτῷ καὶ διερευνᾶν αὐτὰς καὶ μηδὲν πλέον ἔχειν ἐὰν τῶν παρὰ τοῦ κοινοβιακοῦ 

κανόνος συγχωρουμένων. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΑʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ ἀπολιμπάνεσθαί τινα χωρὶς ἀρρωστίας ἢ ἑτέρας εὐλόγου αἰτίας τῆς  

ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας. 
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Ἀλλὰ πρὸ πάντων παρακαλῶ ὑμᾶς τοὺς πνευματικούς μου πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ὥστε 

μή· τινα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας ἀπολιμπάνεσθαι ἢ ἐν ταῖς ἡμεριναῖς καὶ νυκτεριναῖς 

δοξολογίαις ἢ ἐν ταῖς συνήθως τελουμέναις ἀγρυπνίαις· ὡς εἴπερ τις κατὰ ραθυμίαν καὶ 

ἀμέλειαν ἀπολειφθείη καὶ μὴ δι’ ἀσθένειαν, ἣ καὶ συγγνώμην οἶδεν ἐφέλκεσθαι, ἴστω  

ὁ τοιοῦτος ὡς εἴγε μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην παραίνεσιν ἐπιμείνῃ τῇ ραθυμίᾳ αὐτοῦ, 

ἔνδικον ἐντεῦθεν ἕξει τὸ ἐπιτίμιον, τὴν ξηροφαγίαν αὐτὴν καὶ τὸ ὑδροποτεῖν, καθ’ ἣν ἡμέραν 

ὑπ’ αὐτοῦ τοῦτο πλημμεληθείη. Οἱ μέντοι διακονίαις ἴσως τισὶν ἀσχολούμενοι ἢ σωματικαῖς 

ἀρρωστίαις, ὡς εἴρηται, προσπαλαίοντες τῷ τοιούτῳ δεσμῷ οὐχ ὑποβληθήσονται· ταῖς γὰρ 

ἀσθενείαις τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῖς κόποις συγκαταβαίνειν χρεών. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΒʹ. 

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἀποκείρεσθαι τοὺς προσερχομένους καὶ μετὰ πόσον καιρόν. 

 

Ρητέον δὲ λοιπὸν καὶ περὶ τῶν προσερχομένων τῇ μονῇ ἐπὶ τὸ ἀποκαρῆναι πλατύτερον. 

Εἴ γε οἵτινες εἶεν περιφανεῖς ἢ τῶν ἀνέκαθεν γνωρίμων καὶ σχεδὸν γινωσκόντων τὴν τῆς μονῆς 

διαγωγὴν καὶ κατάστασιν ἀποκειρέσθωσαν διὰ ἑξαμηνιαίου καιροῦ ἀξιοῦντες καὶ αὐτοὶ τοῦτο 

ἴσως καὶ ἀποδεχόμενοι· εἰ δὲ τῶν τυχόντων εἰσὶν ἢ ἄγνωστοι μετὰ παρέλευσιν ἑπτὰ ἡμερῶν 

τῆς ἐν τῇ μονῇ τούτων ἀφίξεως ἐνδυέσθωσαν τὰ ράκη καὶ τὰς μοναχικὰς περικεφαλαίας 

περιβαλλέσθωσαν, ἐπιταττέσθωσαν δὲ καὶ τὰς καταλλήλους διακονίας καὶ ἐπιτηρείσθωσαν εἰ 

μεθ’ ὑπομονῆς καὶ προθυμίας καὶ ταπεινώσεως ἐκτελοῖεν ταύτας· ἂν μέντοι οὕτως ἔχοντες 

διακαρτεροῖεν ἄχρι διχρονιαίου καιροῦ, τηνικαῦτα καὶ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ 

σχήματος, ἤτοι τὸν μανδύαν περιβαλλέσθωσαν· εἰ δ’ ὀκλάσαντες τυχὸν φανεῖεν γογγύζοντές 

τε καὶ καταρραθυμοῦντες τῶν ἐντεταλμένων, τῷ προεστῶτι περὶ τούτων μελήσει. Τοὺς τοίνυν 

προσδεχθῆναι κριθέντας οὐκ ἀναγκαστέον περὶ ὑποταγῆς τε καὶ προσενέξεως· εἰ δ’ ἴσως αὐτός 

τι ἑκὼν ὁ ἀποκαρησόμενος τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἁγίῳ προσενεγκεῖν τι αἱροῖτο, δεκτέον τοῦτο ὡς 

ἄνωθεν ἔφημεν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν περὶ τῶν ἀποκειρομένων ἐν τῇ μονῇ· φροντιστέον δὲ καὶ τῶν 

ἀπὸ ξένης ἐρχομένων ἐπὶ τὸ βαλεῖν ἀρχὴν ἐν αὐτῇ. Ὁ τοίνυν εἰσδεχθῆναι κριθεὶς τῇ μονῇ 

μοναστὴς ὀκτὼ καὶ μόνας ἡμέρας διαγέτω ἐν αὐτῇ πρὸς θέαν τῆς αὐτῆς καὶ καταστάσεως· καὶ 

εἴγε δὴ ἀρεσθῇ, γενέσθω μὲν παρ’ αὐτοῦ ἐξαγορεία τῷ προεστῶτι, εἶτα τελουμένου τρισαγίου 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὑποκλινῆ μὲν οὗτος αὐτῷ δίδωσι τὴν ἰδίαν κεφαλὴν καὶ ἀπερικάλυπτον, αὐτὸς 

δὲ τῷ τιμίῳ ταύτην σφραγίζων σταυρῷ οὕτω πως εὐλαβῶς λεγέτω· ἡ χάρις τοῦ παναγίου 

πνεύματος, ἀδελφέ, δι’ εὐχῶν τῶν πατέρων ἡμῶν δώη σοι δύναμιν καὶ ἰσχὺν καλῶς τετελεκέναι 

καὶ θεαρέστως ἣν ἔβαλας ἀρχὴν εἰς οἰκοδομὴν καὶ σωτηρίαν τῆς σῆς ψυχῆς· ἔπειτα τὸν ἐν 

Κυρίῳ δότω αὐτῷ ἀσπασμὸν καὶ καθ’ ἑξῆς ὁμοίως οἱ ἀδελφοὶ πάντες· οὗτος δὲ ποιείτω 

μετάνοιαν τοῖς ἀδελφοῖς λέγων: Εὔξασθέ μοι πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἵνα μοι δώσει ὁ Θεὸς 

ὑπομονήν· καὶ τῶν ἀδελφῶν ἀποκρινομένων: Ὁ Θεὸς δώη σοι ἀδελφὲ ὑπομονὴν ἐν παντὶ ἔργῳ 

ἀγαθῷ, συγκαταλεγέσθω τῇ ἀδελφότητι· ἄλλως γὰρ οὐ συναριθμηθήσεταί τις τοῖς καθ’ ἡμᾶς 

μονῆς ἀδελφοῖς· εἰ μὴ σὺν τῇ ἐξαγορείᾳ καὶ ἡ παροῦσα ἀκολουθία ἀπαραλλάκτως προβῇ. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΓʹ. 

Παραίνεσις περὶ τοῦ πάντας τοὺς διακονητὰς ὁλοσχερῶς ἀντέχεσθαι τῶν διακονιῶν  

αὐτῶν καὶ μὴ κατά τι καταφρονεῖν αὐτῶν. 

 

Παρακαλῶ οὖν ἅπαντας τοὺς τῆς μονῆς διακονητὰς ἀπὸ τοῦ πρώτου ἄχρι καὶ τοῦ 

ἐσχάτου ὁλοψύχως τῶν διακονιῶν αὐτῶν ἔχεσθαι ὡς οὐ μικρὰν ἐντεῦθεν ἐλπίζοντας ἔχειν τὴν 

ἀντάμειψιν, ὧν τοῖς μὲν ἀγραμμάτοις ἀρκέσει πάντως πρὸς ἀπολογίαν καὶ Θεῷ καὶ ἡμῖν  

ἡ περὶ τὴν διακονίαν προσοχή τε καὶ ἐπιμέλεια· τοὺς δέ γε εἰδότας γράμματα κωλυομένους δὲ 

ἴσως διὰ τὸ τῆς διακονίας πολυάσχολον τὴν ἐν ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν ἀκολουθίαν ἐκτελεῖν καὶ 
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συνεῖναι τοῖς ἀδελφοῖς κατὰ τὰς συνάξεις, παραινοῦμεν μὴ ὀλιγωρεῖν ἢ ἀπογινώσκειν ὡς δὴ 

τὴν ἑαυτῶν ἀπολωλεκότας ὠφέλειαν, ἀλλ’ εὐθύμως τε μᾶλλον ἔχειν καὶ χαρμοσύνως, ὅτι 

ἐνίσχυσεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς τοῖς ἀδελφοῖς κατὰ μίμησιν ἐκείνου διακονῆσαι, ὡς φησι «οὐκ ἦλθον 

διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ θεῖναι τὴν ψυχήν μου λύτρον ἀντὶ πολλῶν». Ὁρᾶτε ἀδελφοί 

μου οἷον αὐτοὶ ἔργον ἀποπληροῦτε; ὁρᾶτε τίνα μιμεῖσθε; βλέπετε ὅτι τὸ κεφάλαιον παντὸς 

ἀγαθοῦ τὴν ἀγάπην μετέρχεσθε· τί οὖν λυπεῖσθε καὶ κατηφιᾶτε τῆς συνάξεως ἀπολειπόμενοι· 

οὐκ ἐννοεῖτε ὅτι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τίθεσθε ἀντὶ πολλῶν ὡς ὁ ἐμὸς δεσπότης Χριστός, ἵνα τοὺς 

ἀδελφοὺς ἀναπαύσητε; Χαίρειν μὲν οὖν δεῖ καὶ σκιρτᾶν ὑμᾶς ὅτι ὃ μόλις δύναιντ’ ἂν 

κατορθῶσαι οἱ τῇ εὐχῇ προσανέχοντες, ἔργῳ καθ’ ἑκάστην ἀποπληροῦτε αὐτοί· μακάριοι ἐστὲ 

τῆς ἐντεῦθεν ἀπασχολίας καὶ ζηλωτοί· καλὴ μὲν γὰρ καὶ ἡ εὐχὴ καὶ σφόδρα καλὴ Θεῷ 

προσομιλεῖν ἡμᾶς ποιοῦσα καὶ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς αἴρουσα, κρείσσων δὲ ἄρα καὶ μείζων 

πολλῷ πλέον ἀγάπη· ἐκείνη μὲν γὰρ μέρος ἀρετῆς καὶ τοῦ ὅλου σώματος τῆς θεοποιοῦ 

τελειότητος ἀπότμημά τι καὶ μόριον, ἡ δὲ ἀγάπη κεφαλὴ καὶ ἀπαρτισμός· καὶ γὰρ καὶ τὴν 

ὑψοποιὸν ταπείνωσιν συνεζευγμένην ἑαυτῇ δείκνυσι καὶ τὴν ἐλεημοσύνην καὶ τὴν 

φιλανθρωπίαν, δι’ ἃ καὶ μᾶλλον ὁ Θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος καὶ δι’ ὧν ὁ ἄνθρωπος Θεὸς 

ἀποδείκνυται. Ἱνατὶ γοῦν τὸν θησαυρὸν τούτων πάντων ἀφέντες τῶν ἀγαθῶν καὶ τὴν κεφαλὴν 

οὕτω φθάσαντας εὐπετῶς κατέχειν τε ἀσφαλῶς καὶ πάντα ποιεῖν ὥστε μὴ ταύτης διεκπεσεῖν· 

δεδοίκαμέν φασι διὰ τὴν τοῦ κανόνος ὑστέρησιν· ἀλλὰ μὴ δεδίατε· ἡ γὰρ καθαρὰ ἐξαγόρευσις 

τὸ ὑστέρημα ἀναπληρώσει ὑμῖν τὴν συγχώρησιν δικαίως ἐπιβραβεύουσα· μόνον μὴ ραθυμίας 

ᾖ τὸ ὑστέρημα· τοῦτο φοβεῖσθε, τοῦτο προσέχετε· εἰ δὲ μὴ τοῦτο εἴη χαίρετέ μοι τῶν διακονιῶν 

προθύμως ἐχόμενοι. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΔʹ. 

Περὶ τῆς εἰς τὸν προεστῶτα αἰδοῦς καὶ ὑποχωρήσεως ἤτοι ὑποπτώσεως. 

 

Ὅτε δὲ μέλλει τις – ἀναγκαῖα γὰρ καὶ ταῦτα τοῖς ἐν κοινοβίῳ ζῶσι τὰ παραγγέλματα – 

τῆς μονῆς ὅλως ἐξιέναι, ἢ διακονίας τινὸς χάριν ἢ δι’ οἰκείας ἕνεκεν χρείας, μὴ πρότερον τῆς 

μονῆς ἐξιέτω, πρὶν ἂν εὐχὴν λάβοι παρὰ τοῦ καθηγουμένου· ὡσαύτως μήτε εἰς λουτρὸν ἀπιέτω 

χωρὶς μετανοίας, μήτε μὴν τὰς τρίχας ἀποκειρέσθω ἢ φλεβοτομείσθω· καὶ ὁ μέλλων δὲ 

σημάναι καὶ οἱ λαχόντες ἱερουργῆσαι καὶ οἱ ψάλται καὶ οἱ κανονάρχαι καὶ πάντες ἁπλῶς πρὸ 

τοῦ ἔργου εὐχὴν παρ’ αὐτοῦ λαμβανέτωσαν· δεῖ γὰρ τὸν πειθαρχεῖν τοῖς ἀποστολικοῖς 

βουλόμενον διατάγμασι μηδέν τι τὸ σύνολον ἄνευ τοῦ καθηγουμένου πράττειν, ἀλλ’ ἐν πᾶσι 

ταῖς ἐκείνου ἔπεσθαι προσταγαῖς· μᾶλλον μὲν οὖν καὶ τὴν προσήκουσαν ἀπονέμειν τιμήν, ὡς 

μηδέποτε τοῦτον παρατρέχειν ἀπροσκύνητον, κἂν καθ’ ὁδὸν τοῦτον συναντήσει, κἂν 

προκύπτοντα θεάσοιτο· κἂν προσκληθῇ παρ’ αὐτοῦ ἢ καὶ οἴκοθεν αὐτὸς πρὸς αὐτὸν ἀπέλθοι 

χάριν ἐρωτήσεως χρείας τινὸς προσκύνησιν βαθεῖαν πρότερον ποιείτω καὶ οὕτω συνδεσμῶν 

τὰς χεῖρας ἱστάσθω· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἕκαστον ἑκάστῳ προσήκει σέβας ἀπονέμειν εἰρήνης οὔσης 

πανταχοῦ καὶ ὁμονοίας τὰ πρὸς ἀλλήλους βραβευούσης. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΕʹ. 

Παραίνεσις πλατυτέρα περὶ τοῦ δεῖν κοι[νο]βιακὴν τὴν διαγωγὴν μετιέναι τοὺς ἐν τῇ  

μονῇ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τὸν μονήρη διανύοντας βίον κἂν εἰς δύο  

μοναχῶν διάρκειαν περιστῆναι συμβῇ τὴν ὅλην πρόσοδον τῆς μονῆς. 

 

Περί γε μὴν τῆς διαγωγῆς τῶν μοναχῶν καὶ τῆς ὅλης ἐν τῇ μονῇ πολιτείας εἴρηται μὲν 

καὶ ἄνωθεν διὰ βραχέων, ρηθήσεται δὲ καὶ πάλιν περὶ τούτου καθὰ τοῖς θείοις πατράσι περὶ 

τῶν ἀποταξαμένων διηυκρίνηταί τε καὶ διηγόρευται. Διεγνώκασι γὰρ καὶ νενομοθετήκασι 

κοινοβιακὴν ὑπεισέρχεσθαι πολιτείαν καὶ εἰς ὑποταγὴν ἐκδίδοσθαι ἀρνησαμένους τὸ ἴδιον 
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θέλημα τοὺς ἄρτι τὸν πολυκύμονα φυγόντας κόσμον καὶ προσπεφευγότας τῷ τοῦ μονήρους 

βίου ἀκυμάντῳ λιμένι, ἅτε δεομένους κυβερνήτου καὶ ὁδηγοῦ, ὡς τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα τυφλὸν 

περιφέροντας καὶ μὴ οἵους τε ὄντας ἑαυτοῖς ἐπαρκεῖν διὰ τὴν τοῦ καλοῦ ἄγνοιαν. Τούτοις οὗν 

πειθόμενοι βουλόμεθα ἐν κοινοβιακῇ διαγωγῇ καὶ καταστάσει τοὺς ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς μονῇ τοῦ 

ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος μοναχοὺς διαζῆν καὶ τὸν τῆς τοιαύτης πολιτείας κανόνα 

ἐσαεὶ κύριον εἶναι παρ’ αὐτῇ, ἀναλλοίωτόν τε καὶ ἀπαράθραυστον, κατὰ μηδένα τρόπον 

παραχαραττόμενον ἢ ἀλλοιούμενον δι’ ἡντιναοῦν αἰτίαν ἢ πρόφασιν, μὴ διὰ πλοῦτον, μὴ διὰ 

πενίαν, μὴ διὰ ἀφορίαν ἢ εὐφορίαν, μὴ δι’ ἄλλην ὁποιανοῦν εὐλογοφανῆ αἰτίαν ἢ ἀφορμήν, 

ἀλλὰ πάντη τε καὶ πάντως τὴν κοινοβιακὴν φυλάττεσθαι διαγωγὴν καὶ κατάστασιν μέχρι 

παντὸς ἀπαράθραυστον, κἂν εἰς δύο μοναχῶν διάρκειαν, ὅπερ ἀπεύχομαι, περιστῆναι συμβῇ 

τὴν ὅλην πρόσοδον τῆς μονῆς. Κἂν μέν τις τῶν ἡγουμένων ἐναντίον βουληθείη, τοὺς μοναχοὺς 

ἀντιλέγειν, εἰ δ’ οἱ μοναχοί, τὸν ἡγούμενον ἀντιπίπτειν· εἰ δὲ καὶ πάντες συμφρονήσαιεν, τὸν 

τῆς μονῆς ἀντιλαμβανόμενον τὰ παρ’ ἡμῶν τετυπωμένα διεκδικεῖν· εἰ δὲ καὶ οὗτος ἐκείνοις 

συναπαχθείη, ἄδειαν ἐκχωροῦμεν παντὶ τῷ βουλομένῳ ὑπὲρ εὐσεβοῦς ἀγωνίζεσθαι πράγματος 

καὶ δικαστηρίῳ προσιέναι δι’ αὐτὸ τὸ καλὸν καὶ τὸν ὑπὲρ τούτου μισθὸν καὶ τὰ παρ’ ἡμῶν 

διηγορευμένα ζητεῖν ἔχειν τὸ ἐνεργὸν καὶ τοὺς πρωταιτίους τῆς τοῦ κοινοβιακῶς ζῆν 

καταλύσεως ἐξωθεῖν τῆς μονῆς καὶ μὴ νομίζειν μικρὸν εἶναι τοῦτο κατόρθωμα, ἀλλὰ καὶ πάνυ 

μέγα τε καὶ σωτήριον. 

 

 

Κεφάλαιον ΚϚʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ εἶναι κελλιώτας ἐν τῇ μονῇ ἢ καταπεμπούς. 

 

Κελλιώτας δὲ ἢ καταπεμποὺς ὅλως ἐντὸς τῆς μονῆς εἶναι οὐ βουλόμεθα, ἀλλὰ τελείως 

τοῦτο ἀπαγορεύομεν· εἰ δέ τις ἐκ τοῦ ὑψηλοτέρου βίου ὢν θελήσει προσελθεῖν τῇ μονῇ καὶ ἐν 

αὐτῇ τὴν κοσμικὴν ἀποθέσθαι τρίχα ἢ ἴσως καὶ ἀποκεκαρμένος ὢν εἰσέλθοι, ἐκ δὲ τῆς 

ἁβροτέρας διαίτης ἐπὶ τὴν σκληροτέραν μεταπεσεῖν αἰφνηδὸν μὴ δύναιτο, ἀλλ’ ὑπουργοῦ 

δέοιτο ἴσως καί τινος μικρᾶς ἀλλοιώσεως καὶ συγκαταβάσεως, ὥστε μήτε τὴν τοῦ κοινοβίου 

κατάστασιν παραλύεσθαι, εἰς τὸ παντελές, μήτε μὴν τὸν ἐρχόμενον ἀποπέμπεσθαι, ἐξέσται τῷ 

καθηγουμένῳ εἰ βουληθῇ συγκαταβαίνειν τῷ προσερχομένῳ καὶ συγχωρεῖν τούτῳ, ἔχειν τε 

ὑπουργὸν καὶ παρηγορίαν οἵαν ἡ αὐτοῦ συνίδοι ἀγχίνοια καὶ μᾶλλον εἰ ὁ προσερχόμενος εἰς 

ὠφέλειαν ἀφορᾷ τῆς μονῆς ἢ ἀπὸ ἀξιολογότητος ἢ ἀπὸ προσενέξεως ἢ καὶ ἀπὸ τῶν ἀμφοτέρων. 

Κοινοβιακὴν μέντοι καὶ οὗτοι ἔχειν ὀφείλουσι τὴν διαγωγήν· κελλιώτου γὰρ κλῆσιν οὐδ’ 

ὁπωσοῦν βουλόμεθα ἐν τῇ μονῇ ὀνομάζεσθαι ἀλλ’ οὔτε ἐξωμονίτας κἂν περιφανοῦς τις εἴη 

τύχης, κἂν περιουσίας εὐποροίη πολλῆς, καντεῦθεν προσαγωγήν τινα δαψιλῆ τε καὶ περιττὴν 

ἢ προσφέρει ἢ ἐπαγγέλλεται ὑπὲρ τοῦ ρητά τινα κομίζεσθαι σιτηρέσια ἔξωθεν τῆς μονῆς· 

ἀποτρόπαιον γάρ ἐστι τοῦτο τῶν πατρικῶν διατάξεων καὶ τοῦ ἡμετέρου βουλήματος, 

καταπεμπτὸν δὲ εἰς ἐλευθέραν μονὴν καὶ μόνῃ τῇ κραταιᾷ χειρὶ τοῦ Κυρίου δεσποζομένην καὶ 

τοῦ ἐν αὐτῇ τιμωμένου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, ὡς τὰ προσόντα αὐτῇ ἀρραγέστατα 

ἔγγραφα παριστῶσι, τὶς παραπέμψειε. Μηδεὶς τοίνυν τοῦτο βουληθείη ποτὲ μὴ τοῦτο φρονήσοι 

κακῶς, ὥστε παραβῆναι τοὺς τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς προβάντας ἐγγράφους ὁρισμούς, εἰ μὴ 

βούλεται πάντως προδήλως ἑαυτῷ ἐκπολεμῶσαι τὸν κραταιὸν ἐν πολέμοις Θεόν. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΖʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ εἰσέρχεσθαι γυναῖκας ἐν τῇ μονῇ ἢ κοσμικοὺς οἰκεῖν ἔνδον αὐτῆς. 

 

Καὶ τοῦτο δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐστί, τὸ γυναιξὶν ἄβατον εἶναι καθάπαξ τὴν μονήν, εἰ 

μήπου σπανίως ταφῆς ἕνεκεν ἢ μνημοσύνων τῶν καθ’ αἷμα προσῳκειωμένων μακαρίτῃ 

αὐθέντῃ ἡμῶν καὶ νέῳ δομήτορι ἢ καὶ ἑτέρων τινῶν μεγιστάνων ἴσως μετὰ ταῦτα 
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ταφησομένων· καὶ αὗται δὲ ἅμα τῷ ἐκτελέσαι τὰ εἰς μνήμην τοῦ τελευτήσαντος εὐθὺς τῆς 

μονῆς ἐκχωρήσουσι διὰ τῆς αὐτῆς ἡμέρας· εἰσιέτωσαν μέντοι καὶ χάριν προσκυνήσεως ὅσαι 

βίῳ καὶ ἀρετῇ, εὐγενείᾳ τε καὶ περιφανείᾳ διαβόητοι, σπανίως δὲ ἄγαν καὶ ἐπιτετηρημένως καὶ 

εἰ δυνατὸν ἀνοηστί, ἵν’ οὕτως ἔχοιμεν τό τε εὐλαβὲς ἐπ’ αὐταῖς συντηρεῖν καὶ τὸ ἀβλαβὲς 

ἑαυτοῖς περιφυλάττειν· ταῖς δ’ ἄλλαις πάσαις ἄβατος ἔσται παντάπασιν ἡ μονή, κἂν πρόδηλοι 

συγγενεῖς ὦσι τοῦ τε καθηγουμένου ἢ καί τινος τῶν μοναχῶν, ἀλλ’ οὔτε μὴν τὰς τῆς πασχαλίας 

ἡμέρας, οὔτε ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ταύταις ἡ ἐν τῇ μονῇ εἴσοδος παραχωρηθήσεται. Ἀλλ’ 

οὐδέτινας ὅλως τῶν κοσμικῶν ἔνδον τὰς οἰκήσεις ἔχειν αἱρούμεθα, ἀλλὰ τοῖς ἀσκουμένοις 

μόνον, ὥς τινα θεοφύτευτον παράδεισον τὸν ἔσω τῆς μονῆς ἀποκληροῦσθαι χῶρον, τῷ μή τινα 

ἐκεῖθεν αἰτίαν φύεσθαι σκανδάλου. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΗʹ. 

Περὶ ἐνδυμενίας τῶν μοναχῶν καὶ περὶ βαλανικοῦ καὶ σαπωνίου. 

 

Περί γε μὴν ἐνδυμενίας καὶ ὑποδήσεως καὶ παντοίας ἄλλης σωματικῆς περιβολῆς τῶν 

μοναχῶν ἐβουλόμεθα δίδοσθαι ἑκάστῳ εἴ τινος χρείαν ἐκέκτητο, κατὰ τὴν ἔκπαλαι 

παρηκολουθηκυῖαν κοινοβιακὴν ἀκολουθίαν τε καὶ κατάστασιν. Ἐπεὶ δὲ ταῖς τοιαύταις 

διαδόσεσιν ἔρις ὡς τὰ πολλὰ ἐπακολουθεῖ καὶ τῶν ἐργωδεστάτων ἐστὶν ἑκάστου ἀρέσκειαν καὶ 

θέλημα ἐκπληροῦν, κρεῖττον ἡγησάμεθα διὰ νομισμάτων τὰ τῆς ἐνδυμενίας ἑκάστῳ τῶν 

ἀδελφῶν ἀναπληροῦσθαι κἂν τούτῳ τὰς ἔρεις καὶ τοὺς γογγυσμοὺς καταπαύοντες. Δοθήσονται 

τοίνυν ἑκάστῳ τῶν ἀδελφῶν ἀπό τε τῶν προκρίτων καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων τοῖς πᾶσιν ἐπίσης 

ἄνευ τῶν μὴ κοπιώντων γερόντων, οὗτοι γὰρ τῇ διακρίσει τοῦ προεστῶτος προκεῖσθαι 

ὀφείλουσι, νῦν μὲν ἀνὰ νομίσματα ὑπέρπυρα δύο, καὶ ἀνὰ τρικέφαλα παλαιὰ δύο, ἤγουν κατὰ 

μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ Σεπτεμβρίου ἀνὰ νόμισμα ὑπέρπυρον ἓν καὶ ἀνὰ τρικέφαλον ἕν, κατὰ δὲ 

τὴν ἀρχὴν τοῦ Μαρτίου ἀνὰ (ἓν) ὁμοίως· εἰ δέ γε τοῦ καιροῦ προϊόντος εἰς ἐπίδοσιν ἔλθοι τὸ 

μοναστήριον, ὡς ἐλπίζω καὶ εὔχομαι, καὶ ἀνὰ τρία ὑπέρπυρα τὸν ὅλον βουλόμεθα ἐνιαυτὸν 

τούτοις δίδοσθαι· ἐπέκεινα δὲ τούτων ὀφείλουσι παρέχεσθαι ἑκάστῳ ἐνιαυτῷ τοῖς διακονηταῖς 

ἀνὰ προσέργιον χονδρὸν ἕν, ἐν οἷς συντάττεσθαι ὀφείλουσι καὶ οἱ τὴν ἀμπελουργικὴν 

μετερχόμενοι· καὶ γὰρ τῶν ἄλλων πάντων οὗτοι μᾶλλον τὰς ἐνδυμενίας αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 

λισγαρίου διαρρηγνύουσιν· ἑκάστῳ δὲ μηνὶ ὀφείλει δίδοσθαι τοῖς ὅλοις ἀδελφοῖς λόγῳ 

λουτροῦ ἑνὸς ὑπέρ τε σαπωνίου καὶ βαλανικοῦ ποσὸν τὸ ἀρκοῦν, εἴγε μὴ πρόσεστι τῇ μονῇ 

λουτρόν. 

 

 

Κεφάλαιον ΚΘʹ. 

Περὶ ἐξαγορεύσεως τῶν μοναχῶν καὶ περὶ τοῦ πάντας ἔχειν πατέρα πνευματικὸν τὸν  

ἡγούμενον. 

 

Ὁ μὲν κοινὸς ἡμῶν ἐχθρὸς καὶ πολέμιος, ὅστις κατὰ τὸν μέγαν ἀπόστολον περιέρχεται 

ὡς λέων ζητῶν τίνα καταπίοι, γινώσκων ὅτι περ ἐκ μέσου τοῦ αὐτοῦ φάρυγγος ἀφαρπάζει τοὺς 

καταποθῆναι μέλλοντας ἡ ἐξομολόγησις, πάσας αὐτοῦ κινεῖ τὰς μεθοδείας καὶ μηχανὰς ὥστε 

γυμνῶσαι οὓς ἂν δύναιτο τοῦ μεγάλου τούτου καὶ καλοῦ βοηθήματος ἐντροπὴν ἐντιθεὶς καὶ 

αἰσχύνην τῷ πράγματι· ἀλλὰ τὴν αἰσχύνην ταύτην μέρος εἶναι φησὶν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος 

τῆς ἐκεῖθεν κολάσεως. Ἐπειχθῶμεν τοίνυν ὅσον ἡμῖν δυνατὸν ὑποσπᾶν τῆς ἐκεῖσε κολάσεως 

διὰ τοῦ σωτηριώδους τούτου καὶ καλοῦ βοηθήματος, φημὶ δὴ τῆς ἐξαγορεύσεως. Οὐδεὶς γὰρ 

τῶν ἁπάντων ἀγνοήσειεν ἄν, ὅσον ἐστὶν ἀλυπότερον τὸ πρὸς ἕνα καὶ τοῦτον ποιμένα συμπαθῆ 

τε καὶ ὁμοιοπαθῆ ἐξειπεῖν τὰ ἀπόρρητα τοῦ ἐλεγχθῆναι ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων καὶ παντὸς 

γένους ἀνθρώπων καὶ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. Βουλόμεθα τοίνυν τὴν ὁμήγυριν πᾶσαν τῶν ἀδελφῶν 

τοὺς ὡς ἀνθρώποις γεγενημένους ψυχικοὺς μώλωπας ἢ ἐγγινομένους ρυπαροὺς λογισμοὺς τῷ 
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προεστῶτι αὐτοὺς ἀναγγέλλειν καὶ κοινὸν ἅπαντας τοῦτον ἔχειν πατέρα καὶ πνευματικόν, κἂν 

ἀνίερος ἴσως τυγχάνῃ, ἔχοντα πάντως τὸ ἐνδόσιμον ἀπὸ τοῦ ἁγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ 

πατριάρχου, δεδυνημένον ἑκάστῳ ἀρρωστήματι πρόσφορον ἐπάγειν καὶ τὸ βοήθημα· 

τραύματα γάρ εἰσιν οἱ λογισμοὶ ψυχικὰ παρὰ τοῦ τὴν ζωὴν ἡμῶν ἐνεδρεύοντος πονηροῦ 

δαίμονος ἐπαγόμενα· τραῦμα δὲ παραχρῆμα φανερούμενον καὶ προσφυῆ τὴν ἰατρείαν 

δεχόμενον καὶ κατάλληλον εὐκόλως ἰᾶται, κρυπτόμενον δὲ καὶ χρονίζον σῆψιν ἐργάζεται καὶ 

δυσωδίαν ἀπογεννᾷ καὶ δυσχερὲς καθίσταται πρὸς τὴν ἴασιν. Σφόδρα τοίνυν ὠφέλιμον ἐγγὺς 

ἔχειν τὸν ἰατρόν, εἰ δέ τινι ἀκαταθύμιόν ἐστιν, ὅπερ ἀνεύλογόν μοι δοκεῖ, τὸ τὸν ἴδιον πατέρα 

ἔχειν καὶ ἰατρόν, λεγέτω ἐν ἀπορρήτῳ τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν τῷ πατρὶ καὶ αὐτῷ μελήσει τοῦ 

ἐξαποστεῖλαι αὐτὸν πρὸς ὃν αὐτὸς ὁ προεστὼς βουληθῇ ἢ καὶ πρὸς ἕνα τῶν τῆς μονῆς ἱερέων 

τὸν εὐλαβέστερόν τε καὶ γηραιότερον· τοῦτο δὲ γεγράφαμεν κατὰ πολλὴν συγκατάβασιν, ἐπεὶ 

οὐδέν τι δίκαιον ὁ ὑποτακτικὸς κέκτηται ἀπὸ τῶν πατρικῶν παραδόσεων τοῦ μὴ ἔχειν πατέρα 

πνευματικὸν τὸν ἡγούμενον. 

 

 

Κεφάλαιον Λʹ. 

Προτροπὴ εἰς τὸ ἀνενδοιάστως καὶ καθαρῶς ἐξαγορεύειν τοὺς ἀδελφούς. 

 

Πλὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτοὺς ὑμᾶς τὰ εἰκότα εἰπεῖν καλόν· τοιγαροῦν καὶ ὑμεῖς, ἀδελφοί 

μου, τὸν προεστῶτα βλέποντες πρὸς τὸ καλὸν τοῦτο καὶ λίαν ψυχωφελὲς διακόνημα 

σπεύδοντα, τρέχοιτε καὶ αὐτοί, καὶ τὸν γαληνὸν τοῦτον λιμένα καὶ ψυχοσώστην σπουδαίως 

καταλαμβάνοιτε καὶ πᾶν τοῦ νοὸς ὑμῶν κίνημα καὶ ψυχοβλαβὲς ἐνθύμιον καθαρῶς καὶ 

ἀπερικαλύπτως ἀποκαλύπτοιτε ὡς εἰς ἐνώπιον Θεοῦ καὶ οὐκ ἀνθρώπου ποιούμενοι τὴν 

ἐξομολόγησιν· θεῷ δὲ πάντως ὁ σπουδάζων ψεύδεσθαι δίκην ἀπαιτηθήσεται· ἀπολεῖς γάρ 

φησιν ὁ μελῳδὸς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος· ἀδόλως τοίνυν ἐξομολογούμενοι καὶ 

πάσης γνωσιμαχίας, πάσης ταραχῆς καὶ ὀχλήσεως τὰς ἑαυτῶν διανοίας ἀπαλλάττοντες 

χαίροντες εἴητέ μοι καὶ ἀγαλλιώμενοι ὡς τὸ εὔελπι κομιζόμενοι τοῦ μὴ ἀστοχῆσαι τῆς 

σωτηρίας· ἐξομολογεῖσθε δὲ μὴ ἀλλήλους αἰτιώμενοι, παροξυσμοῦ τυχὸν παρεμπίπτοντος  

ἤ τινος ἑτέρας ἀμφιβολίας, ἑαυτοὺς δὲ ἀναιτίους τιθέμενοι καὶ κρίσεις μᾶλλον καὶ ἐκδικήσεις 

ζητοῦντες, οὐκ ἐξαγορεύοντες· καὶ εἰ μὲν περί τινος παροξυσμοῦ λέγειν ὀφείλετε πᾶσαν τὴν 

μέμψιν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ σφάλματος ὁποῖον ἂν καὶ εἴη, ἑαυτοῖς ἐπιγράφειν σπουδάζετε καὶ 

ἐπιρριπτεῖν, εἰ δὲ περί τινων ἄλλων παθῶν καὶ ταῦτα καθαρῶς ἐκπομπεύοιτε, ἵν’ ἔχοιτε 

καρποῦσθαι καὶ τὴν ἐντεῦθεν διττὴν ὠφέλειαν, τό τε πρὸς καθαρὰν τῆς ψυχῆς ἰέναι ὑγείαν καὶ 

τὸ τὴν ὑψοποιὸν ταπείνωσιν περιβάλλεσθαι, ἣν ἔχοντες ὅμοιοι πάντως ἐσόμεθα τῷ Θεῷ· 

μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ λέγοντος· τὶ δ’ ἂν ἄλλο εἴη τεκμήριον 

ἐναργέστερον τοῦ πράου καὶ ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ ἢ δηλονότι τὸ φέρειν πᾶσαν θλῖψιν γενναίως 

καὶ ἑαυτὸν ἐν παντὶ ἐπιμέμφεσθαι· τοσούτων ἄρα καλῶν αἰτία ἡ ἀληθὴς καθέστηκεν 

ἐξαγόρευσις, ἧς ἄνευ οὐκ οἶμαί τινα σωτηρίας τυχεῖν. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΑʹ. 

Περὶ τῆς τρίτης καὶ ἕκτης ὥρας καὶ τῆς τούτων ἀκολουθίας. 

 

Κρουομένου τοίνυν τοῦ συμβόλου κατὰ τὸν καιρὸν τὸν προσήκοντα συνάγεσθαι δεῖ 

πάντας ἐν τῷ νάρθηκι καὶ ψάλλειν ὁμοῦ τὴν τρίτην ὥραν καὶ τὴν ἕκτην μετὰ τῶν σὺν αὐταῖς 

εὐχῶν· κατὰ μέντοι τὴν ἔναρξιν τῆς ἕκτης ὥρας δεῖ ποιεῖν γονυκλισίαν τῷ προεστῶτι τόν τε 

ἱερέα καὶ τὸν διάκονον τοὺς τὴν ἐφημερίαν ἔχοντας καὶ τὸν παρεκκλησιάρχην σὺν αὐτοῖς, καὶ 

τοὺς μὲν εἰσέρχεσθαι εἰς τὸ ἅγιον βῆμα ποιήσοντας τὴν θείαν προσκομιδήν, τὸν δὲ ἀπέρχεσθαι 

κρούσοντα τὸν μέγαν σημαντῆρα. Ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς τρίτης καὶ τῆς ἕκτης ὥρας ὧδέ πως ἐχέτω. 

 



 305 

 

Κεφάλαιον ΛΒʹ. 

Περὶ τῆς θείας μυσταγωγίας καὶ τίνες τῶν ἀδελφῶν καὶ πῶς καὶ πότε ὀφείλουσι  

μεταλαμβάνειν τῶν ἁγιασμάτων. 

 

Ρητέον δὲ ἄρα καὶ περὶ τῆς θείας μυσταγωγίας ἥτις χρεωστικῶς ὀφείλει τελεῖσθαι εἰ μὴ 

καθ’ ἑκάστην, ἀλλ’ οὖν ἀπαραπροθέσμως τετράκις τῆς ἑβδομάδος ἄνευ τῶν δεσποτικῶν 

ἑορτῶν· πλὴν ἀλλ’ ἐν ταύτῃ, προσεκτέον ἀδελφοὶ ἑαυτοὺς ἀσφαλῶς ὅτι τε θεῖα τὰ ἐν αὐτῇ 

τελούμενα καὶ φρικώδη, ὅτι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐν ταύτῃ τὸ φρικτὸν καὶ ὑπέρμεγα τῆς 

ὀρθοδόξου καὶ θείας ἡμῶν πίστεως τελεσιουργεῖται μυστήριον, ἡ θειοτάτη φημὶ καὶ ὑπέρτιμος 

ἱερούργησις τοῦ παναχράντου σώματός τε καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐν αὐτῇ γοῦν, ὡς εἴρηται, προσεκτέον ἑαυτοῖς, ἀδελφοί, ἀκριβῶς ὅτι μάλιστα 

καὶ πάντα λογισμὸν ζιζανιώδη καὶ ἀκάθαρτον καὶ τῆς φρικτῆς ἐκείνης ἱερουργίας ἀνάξιον ἀφ’ 

ὑμῶν ἐκδιωκτέον καὶ παντὶ τρόπῳ ἑαυτοὺς καθαρτέον καὶ οὕτω τῶν θείων ἁγιασμάτων 

μεταληπτέον τοὺς ὅσοις ἄρα καὶ παρὰ τοῦ προεστῶτος συγκεχώρηται. Οὐδὲ γὰρ ἐξέσται ὑμῶν 

τινι ἀδεῶς οὕτως καὶ ἀκρίτως, οὐδὲ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν μεταλαμβάνειν· ἐβουλόμεθα μὲν δὴ 

τοῦτο· τὸ γὰρ συνεχῶς μετέχειν τῶν ἁγιασμάτων συνεχῶς ἐστι μετέχειν καὶ τῆς ζωῆς, καθά 

φησιν καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός, «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, 

κἀγὼ ἐν αὐτῷ»· καὶ πάλιν «ἐὰν μὴ φάγητέ μου τὴν σάρκα καὶ πίητέ μου τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε 

ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς»· καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος: «ὁ κολλώμενος τῷ Θεῷ ἓν σῶμά ἐστιν» ὥσπερ καὶ 

τὸ ἐναντίον: «οἱ μακρύνοντες ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται» Δαβίδ φησιν ὁ θειότατος. Ἐβουλόμεθα μὲν 

οὖν, ὡς εἴρηται, τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν καὶ τὸ τοῦ πράγματος δυσχερὲς 

οὐκ ἐπιτρέπομεν· «ὁ γὰρ ἀναξίως ἐσθίων καὶ πίνων τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου ἔνοχός 

ἐστι τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος» φησὶν ὁ θεῖος πνευματορήτωρ καὶ πρῶτος τῶν 

ἀποστόλων Παῦλος. Φανερόν, ἀδελφοί μου, τὸ ρῆμα καὶ τρέμειν ποιεῖ τὴν μετάληψιν, οὐ τοὺς 

κατ’ ἐμὲ ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς λίαν ἑαυτοῖς θαρροῦντας· ἐκείνους τοιγαροῦν ἅπαξ τῆς 

ἑβδομάδος μεταληπτέον, ὅσοι περ ἑαυτοὺς ἴσασι καθαρεύοντας τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν καὶ τῆς 

τούτων συγκαταθέσεως· ὀργῆς τε μὴν καὶ γογγυσμοῦ, λύπης καὶ καταλαλιᾶς, ψεύδους καὶ 

γέλωτος ἀτάκτου, ἔτι τε μνησικακίας καὶ θυμοῦ, αἰσχρολογίας τε καὶ τῶν ὁμοίων· τοὺς δέ γε 

τοῖς εἰρημένοις περιπίπτοντας πάθεσι δι’ ἐξαγορεύσεως δὲ καὶ μετανοίας πρὸς τὴν τούτων 

σπεύδοντας ἀποχὴν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἢ καὶ τῶν δύο ἅπαξ μηνῶν, κατὰ τὴν τοῦ προεστῶτος 

δηλονότι διάκρισιν· ἐκείνῳ γὰρ φροντιστέον περὶ τῶν τοιούτων· ἑαυτὸν δὲ ἡγεῖσθαί τινα ἄνευ 

τῆς ἐκείνου εἰδήσεως ἀνάξιον οὐκ ἐπαινετόν· ὁ γὰρ οὕτω ποιῶν ὡς ἴδιον πληρῶν θέλημα 

δικαίως κατακριθήσεται. Τοὺς μέντοι μεταλαβεῖν ὀφείλοντας ἐνδεχόμενόν ἐστι τὰς 

τετυπωμένας ἐπὶ τῇ ἁγίᾳ μεταλήψει προσεκτικώτερον ἀναγινώσκειν εὐχάς, κοινήν τε κοινῶς 

γονυκλισίαν ἀλλήλοις ποιοῦντες διδόναι συγχώρησιν καὶ οὕτω τῶν ζωοποιῶν εὐχαρίστως 

μεταλαμβάνειν ἁγιασμάτων· ἔστω δὴ οὖν καὶ ταῦτα τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΓʹ. 

Περὶ τῶν ἐγγηρασάντων ἐν τῇ μονῇ. 

 

Ἔτι καὶ τοῦτο τυποῦμέν τε καὶ διαγορεύομεν καὶ οἶμαι οὐκ ἄνευ λόγου καὶ σκοποῦ 

κρείττονος τοὺς ἐγγηράσαντας τῇ μονῇ ἢ καὶ ἄλλως ταλαιπωρήσαντας καί τινα λώβην  

ἢ ἀκρωτηριασμὸν ὑποστάντας τοῦ σώματος ὡς ἐκ τούτου μὴ δύνασθαι διακονεῖν, εἴτε 

γεγραμματισμένοι εἶεν, εἴτε μὴν καὶ ἀγράμματοι κἂν τῇ μονῇ μὴ πολὺν χρόνον διάγοντες 

εὑρεθεῖεν, οὐ μόνον τούτους μὴ ἐκδιώκεσθαι βουλόμεθα ὑπὸ τῆς μονῆς, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον 

γηροκομεῖσθαι καὶ ἐκδουλεύεσθαι κατὰ τὸ δυνατὸν παρά του τῶν ἐν τῇ μονῇ συναδελφῶν, ὃν 

ἂν προκρίνῃ ὁ ταύτης προεστώς, τῆς τούτων διατροφῆς καὶ πόσεως γίνεσθαι ὀφειλούσης 

ἐπίσης τῶν νεαζόντων καὶ ὑγιῶς ἐχόντων· καὶ κατακρίνω ἕνεκεν τοῦ τοιούτου σκοποῦ καὶ τῆς 
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τοιαύτης οἰκονομίας πάντας τοὺς τὰ τῆς μονῆς ὁπωσδήποτε μέλλοντας οἰκονομεῖν, ἡγουμένους 

τε καὶ λοιπούς, μηδέποτε ἀθετῆσαι ἢ παραθραῦσαι ἢ ἀλλοιῶσαι τὴν τοιαύτην θεοφιλῆ διάταξιν, 

ἔσθ’ ἂν Θεοῦ εὐδοκοῦντος ἡ μονὴ συνίσταται καὶ ἐν αὐτῇ διάγωσι μοναχοί, εἰ μὴ βούλεται  

ὁ τοιούτῳ τινὶ ἐπιχειρήσων τὴν «ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε» καθ’ ἑαυτοῦ φωνὴν ἐπισπάσασθαι. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΔʹ. 

Περὶ τοῦ πάντας τὴν αὐτὴν ἔχειν βρῶσιν καὶ πόσιν ἀκριβὴς παραγγελία, ἐν ᾧ καὶ περὶ  

τῆς τῶν ἀρρώστων ἐπιμελείας καὶ περὶ τοῦ μὴ ἔχειν ὑπουργοὺς ἢ οἰκέτας. 

 

Ἐπὶ τούτοις καὶ τοῦτο ὑμῖν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος 

παραγγέλλομεν, ὡς ἂν εἴη πᾶσιν ἡ αὐτὴ τροφή τε καὶ πόσις καὶ μὴ διαφορά τις ἐν μηδενί ποτε, 

μηδενὶ γένοιτο, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῖς χρήσεσθε πάντες οἱ προὔχοντες τῷ χρόνῳ καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ 

τῇ τοῦ βίου περιφανείᾳ καὶ οἱ τούτων κατὰ ταῦτα λειπόμενοι· μόνους γὰρ ἐκείνους 

θεραπευτέον ἐν ἅπασι καὶ χειραγωγητέον εἰς δύναμιν, ὅσοι δὴ προφανεῖς ἀρρωστίας 

περίκεινται καὶ δέονται τυχὸν διὰ τοῦτο βρώσεώς τε καὶ πόσεως κρείττονος πρὸς σύστασιν τοῦ 

ἀσθενοῦς ἡμῶν καὶ ταλαιπώρου σώματος· τοῦτο γὰρ καὶ διακρίσεως οἶμαι καὶ τὴν συνείδησιν 

τῶν λοιπῶν διατηροῦν ἀσκανδάλιστον. Ἐκχωρητέον τοίνυν τοῖς κάμνουσι διὰ τὴν 

ἐπεισπεσοῦσαν ἀσθένειαν, εἰδήσει τοῦ προεστῶτος ἐν τοῖς κελλίοις ἑαυτῶν ἐπαναπαύεσθαι καὶ 

τροφῆς ἐκεῖσε καταλλήλου καὶ τῇ νόσῳ ἁρμοζούσης μεταλαμβάνειν, οἷς ὑπηρετήσει ἐν ἅπασι 

τῇ τε τροφῇ καὶ τῇ πόσει καὶ τοῖς ἄλλοις ἀναγκαίοις, ὃς ἂν παρὰ τοῦ προεστῶτος ἐπιτραπείη. 

Καὶ οἱ ἀδελφοὶ δὲ ἡμῶν οἱ ἄρρωστοι μὴ τοῦτο τεθαρρηκότες ἐκλύωσιν ἑαυτοὺς ζητοῦντες 

περιττά τινα καὶ ἅπερ ἴσως οὐδ’ εἰς ἀκοήν ποτε ἐδέξαντο, μὴ ὅτι γε εἶδον ἢ ἔφαγον, ἀλλὰ 

συνεχέτωσαν ἑαυτοὺς καὶ συστελλέτωσαν ἀρκούμενοι ἐν ἐκείνοις καὶ μόνοις, οἷς ἄρα ἡ τοῦ 

καιροῦ καὶ τῆς εὐπορίας τῆς μονῆς περιφορὰ καὶ ἡ τοῦ προεστῶτος ἀνεπαχθὴς διάκρισις 

τούτοις δεξιοῦται. Ἐπεὶ δὲ καὶ ξενῶνες δύο πλησιάζουσιν ἡμῖν, εἰ μὲν οὖν, ὡς ἐλπίζω καὶ 

εὔχομαι, δυνηθῇ ποτε ἡ μονή, ὀφείλει φροντίζειν ὁ καθηγούμενός τινα τῶν πλησιαζόντων 

ἰατρῶν, ὡς ἂν καθ’ ἑκάστην ἐπισκέπτηται τοὺς ἀσθενοῦντας ἀδελφοὺς καὶ τὰς προσηκούσας 

ἰατρείας προσφέροι καὶ παντοίας ἐπιμελείας ἀξιοῖ· εἰ δ’ ἀδυνατεῖ ἡ μονή, ὅπερ ἀπεύχομαι, 

ὀφείλει προσέρχεσθαι διὰ παρακλήσεως τοῖς ἐν τοῖς ξενῶσι μετέχουσι πρὸς τὸ ἀνακλιθῆναι 

τὸν ἰατρευθῆναι δεόμενον, κἀκεῖσε δὲ τοῦ ἀδελφοῦ ἀνακεκλιμένου τυγχάνοντος καὶ 

ἰατρευομένου, ἀπὸ τῆς μονῆς γινέσθω ἡ οἰκονομία τῆς διατροφῆς αὐτοῦ, ἵνα μὴ κατά τι 

στενοχωρούμενος βλασφημῇ ὡς μὴ ἐξαρκούντων τῶν διδομένων ἐν τῷ ξενῶνι. Ὑπουργοὺς δὲ 

οὐκ ἐξέσται ὑμῖν ἔχειν, οὐδὲ οἰκέτας τοὺς ἐκδουλεύοντας, ἀλλ’ ἕκαστος ἑαυτῷ δουλεύσει καὶ 

ἀλλήλοις πάλιν ἑκάτεροι, ὁ νέος τῷ προβεβηκότι καὶ τῷ προϋπεισδύντι τὸ στάδιον  

ὁ ἀρχάριος, καὶ τῷ ἀσθενεστέρῳ ὁ σθεναρώτερος, ὡς ἂν δηλαδὴ ὁ προεστὼς ἐπιτρέποι· οὕτω 

γὰρ ἡ δεσποτικὴ ἐντολὴ πληρωθήσεται καὶ ὁ τῆς ἀγάπης θεσμὸς ἀπαράτρωτος τηρηθήσεται. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΕʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ ἀργολογεῖν τοὺς συνερχομένους ἐν τοῖς ἐργοχείροις καὶ περὶ τοῦ μὴ ἔχειν  

ἐπικτήσεις καὶ περὶ τοῦ μὴ νοσφίζεσθαι ἐκ τῆς μονῆς. 

 

Εἴπερ δέ τινες ὑμῶν ἐν ἐργοχείρῳ τινὶ ἢ καὶ ἄλλη διακονίᾳ συνέρχοιντο καὶ ματαίαις 

προσασχολοῖντο ταῖς ὁμιλίαις – εἴωθε γὰρ τοῦτο ἐν ταῖς συνελεύσεσι γίνεσθαι – εἶτα καὶ εἰς 

αἰσχρολογίας ἐκτρέποιντο· ἐκ πολυλογίας γάρ φησι οὐκ ἐκφεύξεται ἁμαρτία, νουθετεῖσθαι 

παρὰ τοῦ κρείττονος μὴ παραιτείσθωσαν· ἐντελλόμεθα γὰρ αὐτῷ τοῦτο ποιεῖν ἐξ ἀγάπης καὶ 

πείθειν τῶν ψυχοβλαβῶν ἀφεμένους ἀπὸ τῶν θείων Γραφῶν διαλέγεσθαι ἢ σιωπᾶν· 

«φειδόμενος γὰρ χειλέων νοήμων ἔση καὶ φρόνιμος» φησὶν ὁ παροιμιαστής. Καὶ ἐν ὁδῷ δὲ 
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τυγχάνοντες καὶ τὸ αὐτὸ νοσοῦντες, τῷ αὐτῷ παρὰ τοῦ αὐτοῦ φαρμάκῳ θεραπευέσθωσαν· πρὸς 

τούτοις μηδὲ πρὸς ὕβρεις ἀλλήλων χωρεῖν ἢ διαπληκτισμούς· ὁ γάρ τοι τοιοῦτον ποιῶν 

ἀφορισμῷ ὑποπεσεῖται, μὴ μετανοῶν δὲ καὶ τὴν συγχώρησιν ἐξαιτούμενος ἐν συντετριμμένῃ 

καρδίᾳ καὶ αὐστηρότερον ἐπιτιμηθήσεται· εἰρήνην γὰρ αἱρούμεθα καὶ ἀγάπην ἔχειν πρὸς 

ἀλλήλους ὑμᾶς πάντοτε καὶ ἀντὶ παντὸς παροξύνοντος ρήματος μεταμαθεῖν τό: «εὐλόγησον 

καὶ συγχώρησον ἀδελφέ». Καὶ οἱ συνελεύσεις δὲ ματαίας ποιοῦντες καὶ παραβάλλοντες 

ἀνευλόγως ἀλλήλοις καὶ χωρίς τινος χρειώδους αἰτίας καὶ τῆς τοῦ προεστῶτος εἰδήσεως καὶ 

μᾶλλον μετὰ τὰ Ἀπόδειπνα νουθετούμενοι καὶ μὴ ἀποσχόμενοι ἐπιτιμηθήσονται. Καὶ οἱ 

ἐπικτήσεις δέ τινας ἐπικτώμενοι παρὰ τὸν κανόνα τοῦ μοναστηρίου, μὴ εἰδότος τοῦ 

προεστῶτος, τῷ ἐπιτιμίῳ ὑποπεσοῦνται· ὁ δέ τινος νοσφιζόμενος ἀπὸ τῆς μονῆς μετὰ πρώτην 

καὶ δευτέραν καὶ ἄχρι τῆς ἑβδόμης παραίνεσιν μὴ διορθούμενος ἐξάπαντος ἐκδιωχθήσεται. 

 

 

Κεφάλαιον Λϛʹ. 

Περὶ τοῦ μὴ ζητεῖν τινα πρωτοκαθεδρίαν τὸ σύνολον. 

 

Καθέδραν δὲ ὑψηλοτέραν ἢ τὴν ἐπὶ ταύτῃ προτίμησιν οἴκοθεν ἐπιζητεῖν τινα οὐδὲ 

ἀκοῦσαι τὸ σύνολον ἀνεχόμεθα· ποῦ γὰρ ἂν καὶ εἴη τοῦτο δεκτὸν ἄνδρας κατὰ Θεὸν ζῶντας 

ὅλως ἐρίζειν περὶ καθέδρας ἐπίσης τοῖς κατὰ κόσμον; ἐντεῦθεν ἑαυτοὺς τῶν λοιπῶν 

ὑπερέχοντας ἀποδεικνύναι σπουδάζουσιν, οἷα περὶ τὴν ματαίαν δόξαν καὶ τῷ Θεῷ 

μεμισημένην ἐπτοημένοις· «βδέλυγμα γὰρ παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος» φησὶν ἡ θεία 

Γραφή· καὶ «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». Οὐκ ἔσται οὖν ἐν 

ὑμῖν τοῦτο, οὐκ ἔσται· εἰ δὲ καί τις ὑμῶν ἑυρεθείη τούτου χάριν διαπληκτιζόμενος χρόνους 

τυχὸν ἢ ἐνέργειαν προβαλλόμενος καὶ μὴ ἐμμένοι τῇ προστάξει τοῦ προεστῶτος καὶ τὸν 

ἀποκληρωθέντα τόπον αὐτῷ στέργοι, ἐντελλόμεθα ἐν Κυρίῳ τὸν ἔσχατον αὐτῷ τόπον 

ἀποκληροῦν καὶ διδάσκειν τῷ κόσμῳ τὰ τοῦ κόσμου καταλιμπάνειν. Ἀλλὰ προκαθεδοῦνται 

μὲν τῶν ἁπάντων οἱ τὰς δύο ταύτας πρώτας ἐγκεχειρισμένοι διακονίας, ὅ τε οἰκονόμος καὶ  

ὁ ἐκκλησιάρχης ἐν τῷ ἑνὶ μέρει, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ οἱ ἱερεῖς κατὰ τὴν τούτων προβαθμιότητα, μετὰ 

τούτους δὲ πάλιν οἱ διάκονοι, εἴπερ μή τινας χρόνῳ ἢ γήρᾳ προβεβηκότας, ἢ καὶ τῶν κατὰ 

κόσμον περιφανῶν ἀξίους αἰδοῦς καὶ τιμῆς προκαθῆσθαι τούτων, τῶν διακόνων δηλαδή, 

αἱροῖτο ὁ καθηγούμενος· μετὰ δὲ τὴν τούτων καθέδραν οὐκ ἔσται ἐν ταύτῃ προτίμησις, ἀλλ’ 

ὡς ἂν τῷ προεστῶτι δοκῇ ἑκάστῳ προσηκόντως ἡ καθέδρα λοιπὸν ἀποκληρωθήσεται. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΖʹ. 

Ὅτι δεῖ ἀνεκποίητα εἶναι πάντα τὰ ἐν τῷ βρεβίῳ ἐντεταγμένα· ἔτι γε μὴν καὶ τὰ  

ὁπωσδήποτε καθ’ οἱονδήτινα χρόνον ἐπικτηθέντα. 

 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ἱερῶν σκευῶν, ἀναθημάτων τε θείων καὶ βιβλίων ἐδέησε τῇ μονῇ εἰς Θεοῦ 

δοξολογίαν καὶ τοῦ ἁγίου καὶ φωτισμὸν τῶν ἐν αὐτῇ ἀσκουμένων, ἀφιερώθησαν ταύτῃ ὅσα 

χρειώδη, χάριτι Θεοῦ, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου καὶ διὰ μακαρίας κοιμήσεως τοῦ πολλαχῶς 

εἰρημένου αὐθέντου ἡμῶν τοῦ μυστικοῦ ὅσα ἐν ἀργυρέοις σκεύεσι καὶ σεπταῖς εἰκόσι καὶ 

πέπλοις καὶ βιβλίοις καὶ ὅσα ἐν χαλκῷ τεθεώρηνται· καὶ βρέβιον γέγονε παρ’ ἡμῶν ἐν  

ᾧ ἀνατάττονται τά τε ἔκπαλαι τῶν χρόνων προσόντα τῇ μονῇ καὶ τὰ ἐκ νέου κατασκευασθέντα, 

ὃ δὴ βρόβιον καὶ ὑπεγράφη τῇ οἰκείᾳ μου χειρί· περὶ ὧν καὶ παρεγγυώμεθα εἶναι εἰς τὸ παντελὲς 

ἀνεκποίητά τε καὶ ἀναφαίρετα· καὶ ὁ τολμήσων ἐξ αὐτῶν ἀφελέσθαι οἱονοῦν ὡς ἱερόσυλος 

λογισθήσεται καὶ σὺν τῷ Ἰούδᾳ ἐν κολάσεσιν αἰωνίοις καταταγήσεται· πρὸ ἐκείνων δὲ καὶ τῆς 

ἐκείνου ἀγχόνης κληρονόμος γένοιτο. Ἀλλὰ μηδὲ εἰς νοῦν μελετηθείη ποτέ τινι μὴ δυνάστῃ, 

μὴ ἄρχοντι, μὴ τῷ ἀντιλαμβανομένῳ, μὴ τῶν ἐν τῇ μονῇ ἢ προεστῶτι ἢ ὑποτασσομένῳ 

ἀφελέσθαι ἢ ἐκποιήσασθαί τι τῶν θείων ἀναθημάτων ἢ τῶν ἐν αὐτῇ βιβλίων ἢ μέγα ἢ μικρόν, 
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ἢ οἱονδηποτοῦν ἕτερον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον διὰ σπουδῆς γενέσθω προστιθέναι καὶ προσαφιεροῦν 

εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ αὐτῶν οὐ τὴν τυχοῦσαν ὠφέλειαν· αὐτὸ γὰρ τοῦτο φυλαττέσθω καὶ ἐπὶ τοῖς 

ἐπικτηθησομένοις καθ’ οἱονδήτινα χρόνον κινητοῖς τε καὶ ἀκινήτοις. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΗʹ. 

Παράκλησις ἔνορκος πρὸς τὸν κατὰ τὴν ἡμέραν ἀντιλαμβανόμενον τῆς μονῆς. 

 

Ἀλλὰ γὰρ ἡ περὶ τῶν ἐμῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν φροντὶς σφοδροτάτη τις ἀεὶ 

ἐγκαθημένη μου τῇ ψυχῇ πάντοθεν αὐτοῖς τὰ πρὸς ὠφέλειαν ἀναπείθει συνερανίζειν, ἵνα τοίνυν 

μὴ παρά τινων ἐπηρεαστῶν ὡς ἔρημοι βοηθείας ἀνθρωπίνης ἐπηρεάζοιντο, τοὺς κατὰ τὴν 

ἡμέραν ἀντιλαμβανομένους τῆς μονῆς ὡς προχείρους εἰς ἀντίληψιν αὐτῆς εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν 

Ἰησοῦν Χριστὸν ἐνορκῶ, ἵνα εἴπερ οἱ μοναχοὶ προσέλθοιεν τούτοις καὶ τὴν παροῦσαν εὐτελῆ 

τυπικὴν διάταξιν ἐμφανίζοιεν καὶ λέγοιεν ἀδικεῖσθαι παρά τινων καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῇ τοῦ ὕδατος 

διὰ σωλήνων ἀπὸ τῶν ἔξωθεν εἰσαγωγῇ, ὑπὲρ οὗ πολλὰ καὶ πολλάκις ἐμόχθησα, ἐπεξέρχωνται 

τῇ ἀδικίᾳ κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτοῖς καὶ ἀναστέλλωσι τὴν ταύτης ὁρμὴν καὶ ἐκ χειρὸς 

στερεωτέρων τὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἁγίου ρύωνται ποίμνιον καὶ μὴ παραβλέπωνται τοῦτο, 

ἀλλ’ ἀντέχωνται καὶ ὑπερασπιῶσιν αὐτοῦ κατὰ τὸν ἔννομον λόγον καὶ δίκαιον, ἵν’ οὕτω μισθὸν 

ἑαυτοῖς προξενήσωσι καὶ τὴν θείαν εὐμένειαν ἕξουσιν, ἀνθ’ ὧν εὐμενῶς τοὺς μοναχοὺς 

ὑπεδέξαντο καὶ χειραγωγίας τῆς προσηκούσης ἠξίωσαν· τούτου γὰρ ἕνεκα καὶ μνημονεύεσθαι 

τούτους καὶ ζῶντας καὶ μετὰ θάνατον τετυπώκαμεν. 

 

 

Κεφάλαιον ΛΘʹ. 

Περὶ τῶν πρὸς Κύριον ἐκδημούντων μοναχῶν. 

 

Ἐπεὶ δὲ τῶν μοναχῶν οὐχὶ ζώντων μόνον ἡμᾶς φροντίζειν χρή, ἀλλὰ καὶ πρὸς Κύριον 

μεθισταμένων, δέον καὶ τὰ περὶ τούτων νῦν διατυπῶσαι· ἐπὰν οὖν τις τῶν μοναχῶν ἐνθένδε 

μετανασταίη, τελείσθωσαν μὲν ἐν τῷ ἔξω νάρθηκι τὰ ἐπὶ τῷ τεθνεῶτι νενομισμένα, ἥ τε 

ψαλμῳδία φημὶ καὶ ἡ τοῦ λειψάνου πᾶσα ἀμφίασις· ἔπειτα μετακομιζέσθω εἰς τὸ ταφεῖον μετὰ 

τοῦ κραββάτου καὶ ἀποτιθέσθω ἐν τοῖς τῶν μοναχῶν τάφοις, ἐν τῷ δεξιῷ δηλονότι μέρει τῆς 

ἐκκλησίας, ἐν οἷς μόνοι οἱ ἀδελφοὶ ὀφείλουσι θάπτεσθαι, μή τινος τῶν ἔξωθεν τούτοις 

συνθαπτομένων. Τὰ δὲ τρίτα καὶ τὰ ἔννατα καὶ τὰ τεσσαρακοστὰ τοῦ ἀποιχομένου 

ψαλλέσθωσαν ἐν τῷ νάρθηκι τῆς ἐκκλησίας γινομένων τηνικαῦτα καὶ κολλύβων ὑπὲρ αὐτοῦ· 

προσφορὰ δὲ γενέσθω ἕως τῶν τεσσαρακοστῶν ἑκάστῃ λειτουργίᾳ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ 

μνημονευέσθω· ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὄρθροις καὶ τοῖς ἑσπερινοῖς ἄχρι τῶν εἰρημένων 

τεσσαρακοστῶν μνημονευέσθω, γραφέντος καὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν τοῖς διπτύχοις καὶ 

μνημονευομένου καὶ αὐτοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν. Ἵνα δὲ καὶ κοινὴ πάντων μνήμη γίνηται, τῶν 

μοναχῶν καθ’ ἑκάστην Παρασκευὴν μετὰ τὸ λυχνικόν, εἰ μή τις ἑορτὴ κωλύει, ψαλλέτωσαν 

κανόνα νεκρώσιμον ἐν τῷ ἔξω νάρθηκι καὶ ἐκτενὴς δέησις γινέσθω ὑπὲρ τῶν προαπελθόντων 

πάντων. Τὰ μέντοι δίπτυχα ἐντελλόμεθα τοῖς τε ἱερεῦσι καὶ τοῖς διακόνοις κατὰ πᾶσαν ἐπιέναι 

λειτουργίαν εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπογεγραμμένων ἵνα μὴ αὐτοὶ τὸ κρῖμα βαστάσωσιν 

ἐκ τῆς ἐκείνων ἀμνηστίας τε καὶ ἐλλείψεως. Ἐν μέν τοι τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω καὶ τῷ 

Σαββάτῳ τῆς Τυροφάγου καὶ τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς γινέσθωσαν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 

σταυρωτάρια καὶ μνημονευέσθωσαν καθ’ ἓν σταυρωτάριον τέσσαρες τῶν προαπελθόντων· εἰ 

δὲ ἡγούμενος εἶεν, γινέσθωσαν μοναὶ προσφοραὶ καὶ μνημονευέσθωσαν καὶ οὗτοι, ὡσαύτως 

καὶ ἐν τοῖς μνημοσύνοις ἑκάστου γινέσθω ὑπὲρ αὐτοῦ λειτουργία καὶ προσφορά. Τὰ δὲ τῶν 

ἡγουμένων μνημόσυνα γινέσθωσαν φιλοτιμώτερον καὶ μᾶλλον εἰ τύχοιεν τινὲς τούτων ἀξίως 

τῆς αὐτῶν κλήσεως πολιτεύσασθαι, ὡς ἀγαθά τινα τοῖς μετ’ αὐτοὺς καταλιπεῖν προτερήματα. 

Ὀφείλουσι δὲ λαμβάνειν οἱ περιόντες μοναχοὶ ἔν τε τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω, τῷ Σαββάτῳ 
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τῆς Τυροφάγου καὶ τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς ἀνὰ προσφορὰν σταυρωτάριον ἓν εἰς 

μνημόσυνον τῶν γονέων αὐτῶν, μετὰ δὲ τὸ προσκομισθῆναι συνάγεσθαι πάλιν παρὰ τοῦ 

πυλωροῦ καὶ δίδοσθαι ἐν τῷ πυλῶνι. 

 

 

Κεφάλαιον Μʹ. 

Ἐντολὴ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὸν καθηγούμενον περὶ τοῦ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰ  

ἐτήσια μνημόσυνα τοῦ μακαρίτου αὐθέντου ἡμῶν τοῦ Μυστικοῦ καὶ νέου δομήτορος. 

 

Ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ μακαρίτου αὐθέντου ἡμῶν τοῦ μυστικοῦ προοιμιαστικῷ λόγῳ 

τοῦ παρόντος ἡμῶν Τυπικοῦ τὴν πᾶσαν χάριν καὶ δωρεάν, ἔτι δὲ καὶ τὴν τῆς ἁγίας ταύτης μονῆς 

σύστασιν καὶ ἐπίδοσιν τούτῳ ἀποδεδώκαμεν, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν αὐτὸς ἡμῖν φιλοπόνως τὰς 

χάριτας ἐπιδέδωκε τὴν προσοῦσαν αὐτῷ χρηστότητα ἐνδειξάμενος καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἱλαρὸν 

ὁμοῦ καὶ φιλόθεον, δεῖν ἔγνωμεν καὶ αὐτοὶ κἂν μὴ τῆς ἀξίας ἐφικέσθαι ἰσχύσωμεν, τὴν γοῦν 

ἐφικτὴν τέως ἀμοιβὴν ὡς οἷόν τε ἀπονεῖμαι τῷ θεοσεβεῖ ἐκείνῳ ἀνδρί· καὶ τοῦτο γὰρ οὐ μικρὸν 

ὅτι καὶ αὐτοὶ αὐτῷ ὡς ἐνὸν ἀντιχαριζόμεθα, ὅσον μὲν ἐξὸν προθύμως ἀποδιδόντες, τῆς δὲ κατ’ 

ἀξίαν ἀνταποδόσεως παραχωροῦντες τῷ κρείττονι, ὃς οἶδε μόνος ἀναλόγως ἀπονέμειν τοῖς 

ἀξίοις τὰς ἀμοιβάς. Διὰ δὴ τοῦτο καὶ πατρικὴν ὑμῖν ἐντολὴν ὡς ἐσχάτην παρακαταθήκην 

ἀφίημι, ὦ πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὥστε τοῦτον μᾶλλον κυρίως καὶ καθαρῶς κτήτορα τῆς μονῆς 

λογίζεσθαι· καὶ κατὰ πᾶσαν τυπικὴν ἀκολουθίαν ἐκτενῆ προσάγοντες ὑπὲρ αὐτοῦ ἔντευξιν 

ἐκφωνεῖτε ἑξάκις τὸ Κύριε ἐλέησον ἔν τε τῷ ἑσπερινῷ, τῷ ὄρθρῳ καὶ τῇ λειτουργίᾳ, μετὰ δὲ 

τὴν ἀπόλυσιν τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου κατὰ πᾶσαν ἀπολελυμένην ἡμέραν, ἄνευ τῶν 

Κυριακῶν καὶ τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν ψάλλετε ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ τὸ σύνηθες παραστάσιμον 

καὶ μετὰ πνευμάτων δικαίων καὶ τὰ λοιπά. Γίνεται δὲ καὶ ἐκτενὴς δέησις ὑπὲρ αὐτοῦ λεγομένου 

τοῦ Κύριε ἐλέησον πεντεκαιδεκάκις, ἑκάστῃ δὲ λειτουργίᾳ μία προσφορὰ προσκομιζέσθω ὑπὲρ 

αὐτοῦ. Καὶ οὕτω μὲν ἐν ταῖς καθημεριναῖς συνάξεσιν. Ἑορταζέσθωσαν δὲ ἐτησίως καὶ τὰ 

τούτου μνημόσυνα διά τε δωδεκαφωτίων δύο καὶ λαμπάδων τεσσάρων ἐντὸς τοῦ ναοῦ· 

γινέσθωσαν δὲ καὶ τὰ τῆς φωταψίας τοῦ ναοῦ τῶν συνήθων δαψιλέστερα καὶ τὸ ὀψώνιον τῶν 

μοναχῶν διὰ νεαρῶν ἰχθύων ἄχρι μίνσων τριῶν, διδομένης καὶ τῆς συνήθους εὐλογίας· ἔσται 

καὶ ἡ κανδήλα τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀκοίμητος ἐσαεὶ καὶ κηρίον ἅπτον κατὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν. 

Τὰ μέντοι μνημόσυνα τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ κυροῦ Θεοχαρίστου καὶ τῆς τούτου συμβίου 

κυρᾶς Ζωῆς τῆς Δαλασηνῆς ὀφείλουσι γίνεσθαι καθὼς αὐτοὶ ἐγγράφως διατάξονται· ναὶ μὴν 

ἀλλὰ καὶ τῶν ὅσοι τι μνήμης ἄξιον τῇ μονῇ περιεποιήσαντο καὶ μνημονεύεσθαι παρ’ ἡμῶν 

τετυπώκασιν ἐτησίως τὰ τούτων μνημόσυνα γίνεσθαι, κατὰ τὰς περιλήψεις τῶν συμφωνιῶν 

αὐτῶν. Καὶ τῶν ἀδελφῶν δὲ πάντων τῆς μονῆς ὁμοίως, ὧν δὴ πάντων ὁμοῦ τὰ ὀνόματα τοῖς 

διπτύχοις ἐνεγράφησάν τε καὶ ἐγγραφήσονται, δήλης πάντως καὶ τῆς ἑκάστου τούτων 

γινομένης τελευτῆς ἐκ τῆς εἰς τὸ Συναξάριον γραφῆς. Οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ τοῦ νεωστὶ 

τελευτήσαντος ἀδελφοῦ καθ’ ἑκάστην ἀνὰ πᾶσαν σύναξιν τὴν ἀνάμνησιν γίνεσθαι ἐν ταῖς 

ἐκτενέσι δεήσεσιν ἄχρι τῶν τεσσαρακοστῶν αὐτοῦ, καθὼς ἀνωτέρω πλατύτερον διείληπται. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΑʹ. 

Αἰτίαι δι’ ἃς ἡ παροῦσα τυπικὴ ἐξετέθη διάταξις καὶ εὐχὴ περὶ τοῦ διατηρεῖσθαι τὰ ἐν  

αὐτῇ ἀπαράθραυστα καὶ ἀρὰ φρικωδεστάτη κατὰ τοῦ πειραθησομένου χωρῆσαι πρὸς  

ἀθέτησιν τῆς παρούσης διατάξεως. 

 

Ἃ μὲν οὖν τὴν σύστασιν τῆς παρούσης ἡμῶν τυπικῆς διατάξεως ἀναγκαίαν ἡμῖν 

ἐξειργάσαντο τὰ προαναπεφωνημένα παρέστησαν ἀριδήλως· τύπος γὰρ καὶ κατάστασις 

κοινοβίων ἀβασάνιστα παρεώμενα καὶ μὴ τῇ πρεπούσῃ τοῦ λόγου ἡνιοχείᾳ περιαγόμενα οὐκ 

εἰς μακρὰν ὑποσταῖεν καὶ τὴν διάπτωσιν· καὶ εἴη ἡ Τριάς, ὁ Θεὸς ἄχρι τοῦ παρόντος αἰῶνος 
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συντελείας ἀπαρεγχείρητα πάντα τὰ διατυπωθέντα φυλάττουσα, ἵν’ οὕτω καὶ φῶς εὐαγγελικῶς 

τὸ τοῦ Χριστοῦ ὀνομάζηται ποίμνιον καὶ πρὸς οἰκοδομὴν μᾶλλον δι’ αὐτοῦ ἐνεχθεῖεν καὶ 

ἕτεροι· καὶ εἴη ποίμνιον ἀληθῶς ἐκλεκτὸν τῆς τοῦ καλοῦντος πρὸς ζωὴν ὑπακοῦον φωνῆς καὶ 

πολλὰς ἀνθρώπων ψυχὰς τῆς παρ’ ἑαυτοῦ ὑποδείγμασι καταρτίζειν δυνάμενον, ὥσπερ 

ἀρχέτυπον θαυμαστὸν τὴν ἀκριβῆ τούτου πολιτείαν βλεπούσας· ὁ δέ γε πρὸς ἀθέτησιν τῆς 

παρούσης τυπικῆς ψυχοσώστου διατάξεως χωρῆσαι πειραθησόμενος πρὸς τῷ μὴ εἰσακούεσθαι 

καὶ ἀλλότριος ἔστω τῆς τῶν χριστιανῶν ἐλπίδος, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀπράγμονα ταύτην διάταξιν καὶ 

εἰς ὠφέλειαν τῶν ἐμῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν καθεστηκυῖαν καταστρέψαι καὶ διασεῖσαι 

βεβούληται. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΒʹ. 

Κατήχησις πρὸς τὸν προεστῶτα πῶς διακεῖσθαι ὀφείλει περὶ τὴν ἀδελφότητα. 

 

Καὶ σὺ δέ, ὦ πάτερ πνευματικέ, τῆς ἱερᾶς ταύτης ποίμνης καὶ ὁδηγέ, μέτριος ἔσο τοῖς 

ἀδελφοῖς, ἐπιεικής, κηδεμονικὸς καὶ τὸ ὅλον πατρικὴν αὐτοῖς ἀποσώζων τὴν εὔνοιαν· ναὶ 

παρακαλῶ πάντων κήδου, πάντων φρόντιζε, ἀνέχου, πάντων ἀντέχου νουθετῶν, παραινῶν, 

διδάσκων, παρακαλῶν, νοσοῦντας ὑγιάζων, ἀσθενοῦντας ὑποστηρίζων, ὀλιγοψυχοῦντας 

παραμυθούμενος, ἁμαρτάνοντας ἐπιστρέφων ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ συγχωρῶν, κατὰ τὴν τοῦ 

Κυρίου φωνήν· συμφέρει γὰρ ἡμῖν αὐτὸν μιμουμένους τὸν Κύριον ὡς συγκαταβατικοὺς 

κριθῆναι καί τι τῶν δεόντων παραλιπόντας ἢ τὴν ἄκραν φυλάττοντας δικαιοσύνην ὡς 

ἀσυμπαθεῖς καὶ μισαδέλφους κατακριθῆναι· καὶ ἵνα τἄλλα παρῶ φησιν ὁ μέγας Βασίλειος· 

«καὶ αὐτὸς δὲ ὁ καθηγούμενος ὡς πατὴρ παίδων γνησίων ἐπιμελούμενος ἐπισκέψεται τὴν καθ’ 

ἑνὸς ἑκάστου χρείαν καὶ τὴν ἁρμόζουσαν κατὰ τὸ δυνατὸν εἰσάξει θεραπείαν καὶ τὸ κατὰ 

ἀλήθειαν ἀσθενοῦν μέλος εἴτε ψυχικῶς εἴτε σωματικῶς μετὰ ἀγάπης καὶ τῆς πατρικῆς εὐνοίας 

διαβαστάσει». 

 

 

Κεφάλαιον ΜΓʹ. 

Ἔνορκος παραγγελία πρὸς τὸν ἀπὸ ξένης μέλλοντα ἡγουμενεῦσαι. 

 

Ἐνορκῶ δὲ εἰς Κύριον τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, τὸν ἀπὸ ξένου 

μοναστηρίου μέλλοντα ἡγουμενεῦσαι κατὰ τὰ ἀνωτέρω διατεταγμένα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ μονῇ μὴ 

πλέον τοῦ ἑνὸς ἀδελφοῦ καὶ αὐτοῦ ὡς ἐν τάξει μαθητοῦ εἰσαγαγεῖν ἐν τῇ μονῇ μεθ’ ἑαυτοῦ, 

ἀφ’ ὧν ἔχει συνήθων τε καὶ γνωρίμων· εἰ γὰρ πλείονας ἐπιφέρεται, πολλὰ τὰ ἄτοπα ἀπὸ τούτου 

ἀναφανήσονται· συνάγεται γὰρ ἐκ τούτου οὓς μὲν ἀπὸ τῶν ἔξω αὐτὸς εἰσάξει ἔχειν ὡς γνησίους 

υἱούς, οὓς δὲ εὕρῃ ἐν τῇ μονῇ ἔχειν ὡς νόθους· ὅπερ τῶν ἀτοπωτάτων ἐστίν· ἐξ οὗ ἀρχὴ 

σκανδάλου καὶ ἀπιστίας ἀφορμή· ἀλλ’ ἐκείνους μᾶλλον ὀφείλει ἔχειν γνησίους καὶ λίαν 

περιποθήτους οὓς εὑρήσει ἐν τῇ μονῇ, τοὺς καὶ ὑποδεξομένους αὐτὸν καὶ τιμήσοντας, οὓς 

χρεωστεῖ καὶ αὐτὸς καὶ τιμῆσαι καὶ ἀναπαῦσαι κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτῷ· κἂν καί τινα μικρὰ 

ἐλαττώματα ὁποῖα πέφυκε γεννᾶν ἡ μακροχρονία, ἤτοι ἀργολογίας, εὐτραπελίας, παρρησίας 

καὶ λοιπὰ τοιαῦτα ἴσως ὡς ἄνθρωποι κέκτηνται, ἵνα καὶ ἐπ’ αὐτῷ πέρας ἕξει τὸ «ἐξάγων ἄξιον 

ἐξ ἀναξίου» καὶ τὰ ἑξῆς. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΔʹ. 

Παραίνεσις πρὸς τοὺς μοναχοὺς περὶ τοῦ μὴ ἀνακρίνειν τὸν προεστῶτα ἐν οἷς ποιεῖ,  

ὡς μέλλοντα τῷ Θεῷ δοῦναι λόγον τῶν παρ’ αὐτοῦ τολμωμένων κακῶν· εἶναι δὲ  

ἀκοινώνητον μὴ διορθούμενον. 
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Οὕτως οὖν ἔχοντα τὸν καθηγούμενον ὑμῶν ἀδελφοί, ὡς ἄνωθεν ἔφημεν, καὶ πατρικῶς 

περὶ ὑμᾶς διακείμενον καὶ φιλοθέως καὶ εὐσεβῶς ποιμαίνοντα τὸ τοῦ Χριστοῦ ποίμνιον, οὐκ 

ἀνακρινεῖτε κατά τινα τρόπον οὐδὲ λόγον ὧν διαπράττεται ἐν τοῖς τῆς μονῆς ἀπαιτήσετε· 

ἀνάξιον γὰρ τοῦτο καὶ βλαπτικὸν καὶ οὐκ ὀλίγον ἀποτίκτει τὴν ἀπιστίαν, διχόνοιάν τε καὶ 

ἀκαταστασίαν καὶ εἴτι ἕτερον σκάνδαλον ἐμποιοῦν· ἀλλ’ οὐδὲ αὐτὸς ὁ καθηγούμενος τοῖς 

συγγενέσι καὶ φίλοις αὐτοῦ χαριζόμενος τὰ τῆς μονῆς ἀναλώσει· ἔσεται γὰρ οὕτω ποιῶν τῶν 

θείων μυστηρίων ἀμέτοχος· εἰ γὰρ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μὴ ὑπάγεσθαι εἰς ἐξέτασιν τῶν 

πραττομένων αὐτῷ κεκρίκαμεν, ἀλλὰ τὸν ἀπαραλόγιστον δικαστὴν καὶ τὸν τῆς συνειδήσεως 

ἔλεγχον οὗτος οὐ διαφεύξεται· διὸ καὶ προσεκτέον αὐτῷ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος· 

κἂν γὰρ ἡμεῖς οὐχ ἱκανῶμεν ἰσόρροπον αὐτῷ ἐπιτιθέναι τὸ ἐπιτίμιον τῆς ἀνευλόγου καὶ μὴ 

δεούσης ἐξόδου καὶ καινοτομίας τῶν τῆς μονῆς πραγμάτων, ἀλλὰ τὴν τοῦ Θεοῦ φρικτὴν οὐκ 

ἐκφεύξεται κρίσιν, ἣν καὶ ἐπιψηφιζόμενοι τούτῳ ταῦτα γράφομεν. Εἰ δὲ τοσοῦτον ἀπηνὴς ὀφθῇ 

καὶ ἀναιδέστατος ὡς μηδὲ τὸ τοῦ Θεοῦ δεδιέναι κρῖμα, ἀλλ’ ἀπρεπῶς τὰ τῆς παμπτώχου ταύτης 

μονῆς ἀναλίσκοι, ἀκοινώνητος ἔσται ἕως ἂν τοῦ ἀθέσμου τούτου ἀπόσχηται ἐγχειρήματος· 

διορθούμενος δὲ συγκεχωρημένος ἔσεται ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΕʹ. 

Ἑτέρα παραίνεσις πρὸς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν ἀντιλαμβανόμενον  

περὶ τοῦ μὴ κατὰ τρόπον τινὰ ἐπίψογον ποιεῖσθαι τὴν τῶν προεστώτων πρόκρισίν τε  

καὶ ἐπιλογὴν ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ μὴ ἐπιπηδᾶν τινα τῇ τοιαύτῃ διακονίᾳ κατ’ οἰκείαν  

προπέτειαν καὶ θρασύτητα. 

 

Ἀρκούντως οὖν περί τε τοῦ καθηγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν πάντων διακονητῶν 

διαλαβόντες, πρὸς ὑμᾶς, ὦ τέκνα ἐν Κυρίῳ ποθούμενα, καὶ πρὸς τὸν ἀντιλαμβανόμενον τὸν 

λόγον τρεπτέον· παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μᾶλλον δὲ καὶ ἐντέλλομαι καὶ μάρτυρα τοῦ λόγου τὸν 

Θεὸν ἐπικέκλημαι ὡς καὶ τοῦ πράγματος ἔφορον τῆς τῶν προεστώτων ἐκλογῆς καὶ προκρίσεως 

παρ’ ὑμῶν γινομένης, ἀπέστω ἔρις, ἀπέστω φθόνος, ἀπέστω ματαία προσπάθεια καὶ χάρις 

ἀλόγιστος, κρίσις δέ τοι ὀρθὴ καὶ στοχασμὸς ἀκριβὴς καὶ στάθμη δικαιοσύνης καὶ ἀληθὴς 

ἀκρίβεια συνίτωσαν καὶ ὡς αὐτοῦ ἐφορῶντος τοῦ τὰ πάντα βλέποντος ὀφθαλμοῦ, καρδίας τε 

καὶ νεφροὺς ἐξετάζοντος, οὕτω παρ’ ὑμῶν γινέσθω ἡ πρόκρισις. Εἰ γὰρ καί τι ἀνθρώπινον ὑμεῖς 

νοσήσαντες, τὴν κρίσιν ἐσφαλμένην ἐξάξοιτε, σκοπητέον ὅπη προβῇ τὸ κακὸν καὶ πόσα τὰ 

παρέρποντα βλαβερὰ λογιστέον, ὧν τὸν λόγον εἰ δικαίως ὁ δίκαιος καὶ ἀπαραλόγιστος 

δικαστὴς ἔσται εἰσπραττόμενος ἀφ’ ὑμῶν, οὐκ οἶδα τίνα ἂν τὸν ἀπόλογον ποιησάμενοι τὴν 

κατάκρισιν δυνήσησθε ἐκφυγεῖν, οἵ γε φεῦ! κακῇ καὶ ὀλεθρίῳ κρίσει τοὺς ἀναξίους 

προκεκρίκατε καὶ τοσαύτην ἐνήκατε τὴν βλάβην οὐ μόνον ἐκείνοις, ἀλλὰ δὴ καὶ σφίσιν αὐτοῖς, 

ὡς αὐτοῖς τε τούτοις καὶ ἑαυτοῖς τὴν ἀπώλειαν προεξενηκότες· οὐ χωρήσετε τοίνυν εἰς 

διαμάχας καὶ ἀμφιγνωμοσύνας προκρίνοντες, ἀλλ’ ἐν ὁμογνωμοσύνῃ καὶ συμφρονήσει τοὺς 

ἐκλελεγμένους ἐκλέγοισθε καὶ βουλῇ καὶ γνώμῃ τοῦ ἀντιλαμβανομένου τὴν τούτων ἐπιλογήν 

τε καὶ πρόκρισιν διαπράξοιτε· οὕτω δὲ πάντων ὑμῶν ἐχόντων οὐκ ἐπιπηδήσει τις προπετῶς καὶ 

οἰκειογνώμως τῇ τοιαύτῃ ἀρχῇ χρόνους τυχὸν προβαλλόμενος ἢ γνῶσιν ἢ ἐνέργειαν  

ἢ εὐγένειαν ἢ ἀξίωμα ἢ προσαγωγὴν κτημάτων ἢ χρημάτων, ἀλλ’ ἐκεῖνος ἔσται προτιμητέος 

εἰς ταύτην ὁ παρ’ ὑμῶν προκεκριμένος μετὰ τὴν ἐντελῆ διάκρισιν κἂν ἐκ νέου τύχῃ ἀποκαρεὶς 

κἂν ἰδιώτης καὶ τοῖς ἔξω πράγμασιν ἀφελής· οὐδεμία γὰρ βλάβη παρὰ τούτου τῇ μονῇ 

προσγενήσεται· δύναται γὰρ ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ λίθων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραὰμ καὶ τυφλοῖς 

διδόναι σοφίαν καὶ λόγον ἀλόγοις ἐπιχορηγεῖν, ὅς γε καὶ πλέον ἐν τούτοις ἐπευδοκεῖ ἢ τοῖς 

ἐγκαυχωμένοις τῇ ἑαυτῶν σοφίᾳ τε καὶ δυνάμει καὶ πλούτῳ καὶ εὐγενείᾳ· καὶ τούτων μάρτυς 

ὁ θεῖος ὄντως καὶ μέγας ἀπόστολος οὕτω διαρρήδην βοῶν· «τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἀσθενῆ 

καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καὶ δυνατοὺς καὶ ὑψηλοὺς καταισχύνῃ 

καὶ τὰ μὴ ὄντα ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ». 
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Κεφάλαιον ΜϚʹ. 

Κατήχησις πλατυτέρα πρὸς τὴν ἀδελφότητα πῶς δεῖ αὐτοὺς ἀναστρέφεσθαι. 

 

Ὅσα μὲν οὖν καὶ ἡμῖν βουλητὰ καὶ τῷ Θεῷ εὐαπόδεκτα, ὥς γε οἴομαι, καὶ τῷ θερμῷ 

προστάτῃ καὶ ἀντιλήπτορι ἡμῶν τῷ ἁγίῳ μεγαλομάρτυρι Μάμαντι καὶ τῇ ὑμῶν δὲ ὠφελείᾳ οὐκ 

ὀλίγα συντείνοντα, εἴρηται ἱκανῶς· ὑμῖν δὲ τὸ ἑξῆς μελήσει φυλάξαι ταυτὶ ἀπαράθραυστά τε 

καὶ ἀπεριποίητα ἄχρι παντός· λέγω δὴ τὸ ἀπαραλείπτως τὴν παραδοθεῖσαν ὑμῖν ἐκτελεῖν ἐν 

πάσαις ταῖς συνάξεσιν ἀκολουθίαν κατὰ τὸ σήμερον παρ’ ἡμῖν ἐνεργοῦν Εὐεργετηνὸν 

Συναξάριον, τὸ φυλάττειν πίστιν καὶ τιμὴν τὴν ἁρμόζουσαν πρὸς τοὺς προεστῶτας ὑμῶν, τὸ 

ἀγαπᾶν ἀλλήλους καὶ σπουδάζειν παντοίως ἕκαστον ἑκάστου προέχειν μετριοφροσύνῃ, 

συμπονεῖν τε ἀλλήλους ἐν πᾶσιν ὡς ἑνὸς μέλη σώματος καὶ τὰ ἀλλήλων ἀναπληροῦν 

ὑστερήματα· μὴ πρὸς ἔρεις ὁρμᾶν ἢ πρὸς φιλίας ἀπρεπεῖς ἢ παρασυνάξεις καὶ σχίσματα· 

ἀπέχεσθαι πρωτοκαθεδρίας καὶ τῶν κοσμικῶν προτιμήσεων, πρὸς ἓν δὲ μόνον ὁρᾶν τὸ 

ἐναρέτως ζῆν δηλονότι καὶ πολιτεύεσθαι καὶ μηδὲν ἄλλο εἰ δυνατὸν ἀναπνεῖν ἢ λόγον 

σωτήριον καὶ πᾶν τὸ εἰς οἰκοδομὴν ψυχῆς τυγχάνον καὶ ὠφέλειαν· πρὸς τούτοις ἐξορίζειν ἀφ’ 

ὑμῶν πάντων τῶν κακῶν τὴν πηγήν, τὴν φιλοχρηματίαν λέγω καὶ τὸ παρακερδαίνειν ἀπὸ τῶν 

τῆς μονῆς ἢ ἑτέρου τοῦ οἱουδήτινος τρόπου, ἐν ᾧ μὴ εὐδόκησεν ὁ προεστὼς οὔτε ὁ δοθεὶς ἡμῖν 

κανὼν συνεχώρησεν· οὐ μὴν ἀλλ’ οὐδ’ ἐξ ἀμελείας ἤ τινος ἑτέρας παροράσεως ἐᾶν τι τῆς 

μονῆς παραπόλλυσθαι· ἴσον γὰρ καὶ τοῦτο τοῦ προτέρου κἄν τι διαφέρειν δοκῇ καὶ τῆς ἴσης 

ἐνοχῆς παρὰ τῷ Θεῷ πρόξενον. Τὴν παρρησίαν ὅση δύναμις ἐκκοπτέον καὶ ἵνα συνελὼν εἴπω, 

πᾶν ὃ μὴ εἴη πρὸς σωτηρίαν ὁδηγοῦν ἐκδιωκτέον. Μὴ οὖν, ὦ τέκνα καὶ ἀδελφοί, μηδαμῶς τὰ 

βλάπτοντα προτιμήσαιμεν, τὰ δὲ σώζοντα παραδράμωμεν· οὐδὲν γὰρ τῶν παραδοθέντων ἡμῖν 

ἀδιόρθωτον ἢ δυσκατόρθωτον· εἰ δὲ καί τι τούτων ἴσως τοιοῦτον νομίζοιτο, ἀλλ’ 

ἀγωνισώμεθα, ἀλλ’ ὑπομείνωμεν, ἀλλὰ καρτερήσωμεν, φέρωμεν γενναίως, βιασώμεθα μικρὸν 

ἑαυτούς· οὐ γὰρ ἀνέσεως ἕνεκα καὶ τρυφῆς τὸν κόσμον κατελίπομεν, ἀλλὰ σπουδῆς καὶ ἀγῶνος 

τοῦ κατὰ δύναμιν πρὸς τὸ τυχεῖν τῶν ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθῶν. Βιασώμεθα οὖν ἑαυτούς, ὡς 

εἴρηται, βιασώμεθα· βιαστὴ γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν· 

οὐδεὶς ἀμελῶν ἔστησε τρόπαιον ποτέ· οὐδεὶς ὑπνώττων καὶ ραθυμῶν τὸν ἑαυτοῦ πολέμιον 

ἐτροπώσατο· ἐκείνων εἰσὶν οἱ στέφανοι καὶ τὰ τρόπαια, τῶν τρεχόντων καλῶς, τῶν κοπιώντων, 

τῶν ἀγωνιζομένων, τῶν ὑπομενόντων τὰ τῶν ἀγώνων πονήματα· «διὰ πολλῶν θλίψεων, φησὶν 

ὁ Κύριος, δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Τοίνυν παρακαλῶ πάντας ὑμᾶς 

ἀξίως πορεύθητε τῆς κλήσεως ὑμῶν, παραστήσατε τὰ σώματα ὑμῶν ἅγια τῷ Κυρίῳ· ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους, καλῶς τρέχετε τὸν προκείμενον ὑμῖν ἀγῶνα· ὅσα καλά, ὅσα θεοφιλῆ, ταῦτα 

λογίζεσθε· ἃ ἠκούσατε καὶ ἐμάθετε ἀγαθά, ταῦτα ποιεῖν μὴ ἀπόσχησθε· ἀδελφοί, ὁ καιρὸς 

συνεσταλμένος· μνημονεύετε τῶν ψυχῶν ὑμῶν καὶ τῆς ἡμῶν δὲ εὐτελείας καὶ ταπεινότητος μὴ 

ἐπιλανθάνησθε ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ καλέσας ἡμᾶς εἰς τὴν 

αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ καὶ ἄφατον ἀγαθότητα καταρτίσαι ὑμᾶς καὶ 

στηρίξαι εἰς τὸ ἅγιον αὐτοῦ θέλημα διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ 

σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ πνεύματος, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα 

τιμὴ καὶ προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΖʹ. 

Μερικὴ ἐξήγησις περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως καὶ λοιπῆς διαγωγῆς. 

 

Καὶ τὰ μὲν προγραφέντα πάντα κεφάλαια στεργέτωσαν ὡς ἐγράφησαν. Ἀναγκαῖον δὲ 

εἰπεῖν διὰ βραχέων καὶ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἥτις ὀφείλει τελεῖσθαι, ὡς 

πολλαχῶς ἐγράψαμεν, κατὰ τὸ νῦν ἐνεργοῦν Εὐεργετηνὸν Συναξάριον ἀπαραλείπτως καὶ 
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ἀνακρωτηριάστως. Προσεκτέον οὖν ἤδη τοῖς λεγομένοις· ἐπεὶ ἄρξασθαι βουλόμεθα ὅθεν 

ἄμεινον, ἄμεινον δὲ πάντως ἀπὸ τῆς τὸ φῶς ἡμῖν ὑφαπλούσης ὥρας, ἥτις ἡ πρώτη τῆς ἡμέρας 

ἐστί· δεῖν δέ, οἶμαι πάντως, τοὺς περὶ ἔργα φωτὸς τὴν ἐξήγησιν ποιουμένους ἀκολούθως ἀπὸ 

φωτὸς ἄρξασθαι. Χρὴ τοίνυν μετὰ τὴν ὀρθρινὴν δοξολογίαν συνημμένως ψάλλεσθαι τὴν 

πρώτην ὥραν ὡς σύνηθες, ἐπιλέγεσθαί τε μετὰ τὸ τέλος αὐτῆς καὶ τὴν εὐχὴν ταύτην. «Ὁ ἐν 

παντὶ καιρῷ». Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν γίνεσθαι τὰς εἰθισμένας δεκαπέντε γονυκλισίας ἀπὸ ψιλοῦ 

τοῦ ἐδάφους τοῖς δυναμένοις· τούτων δὲ τὰς μὲν τρεῖς σχολαιότερον τελεῖσθαι κατὰ τοσοῦτον, 

καθ’ ὅσον ἄρα ἱσταμένων ἡμῶν τρὶς τό: «ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 

ἐκτεταμένας ἐχόντων τὰς χεῖρας, κλινόντων δὲ τὰ γόνατα καὶ τὰς κεφαλὰς ἕως γῆς τό: 

«ἥμαρτόν σοι Κύριε, συγχώρησόν μοι» ἅπαξ λέγειν· τὰς δὲ λοιπὰς δώδεκα σπουδαιότερον ὡς 

ἐφάπαξ ἑκάστῃ γονυκλισίᾳ καὶ στάσει τὰ προειρημένα προφέρειν ἱκετικὰ λόγια· ἐν ἰσότητι 

γοῦν καὶ τῇ προσηκούσῃ εὐταξίᾳ καὶ μὴ τῶν μὲν προηγουμένων, τῶν δὲ ὑστεριζόντων, ἀλλ’ 

ὁδηγῷ πάντων χρωμένων τῷ ἐκκλησιάρχῃ. Ταῦτα δὲ μὴ τοῦ «Θεὸς Κύριος» ἐν τῷ ὄρθρῳ 

ψαλλομένου· εἰδέ, τοῦτο σχολαστέον τὸ ταύτας ἐκτελεῖν. Τρία δὲ βαθέα προσκυνήματα 

ποιητέον λέγοντας τὰ προλεχθέντα ἱκετήρια ρήματα. Μετὰ μέντοι ταύτας τὰς γονυκλισίας ἢ τὰ 

προσκυνήματα τὰς εὐχὰς ταύτας ἐκφωνεῖσθαι ἐν ἐπάρσει χειρῶν. «Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος» καὶ  

«Ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς». Εἰ δέ γε βουληθείη ὁ προεστώς, προτιθέσθω καὶ ἡ ἀπὸ τῶν πατερικῶν 

λογίων μικρὰ κατήχησις καὶ ἀναγινωσκέσθω παρ’ αὐτοῦ, πρὸ τῶν τριῶν εὐχῶν δηλονότι ἤτοι 

μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ Τροπαρίου. Τὰς μέντοι πάσας εὐχὰς χερσὶ λέγειν ἀνατεταμέναις 

κατὰ τὸ «ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον» καὶ τό, «ἔπαρσις τῶν 

χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ» καὶ τὸ «ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ 

διαλογισμῶν». Τελειωθείσης δὲ τῆς πρώτης ὥρας, ὡς ἔφημεν, καὶ τοῦ ἱερέως τὴν ἐξ ἔθους 

εὐχὴν ἐπειπόντος, αὐτίκα πίπτειν ἐπὶ πρόσωπον πάντας καὶ τοῦ προεστῶτος ἀκούειν οὕτω πως 

εὐχὴν αἰτοῦντος ὑμᾶς «εὔξασθε ὑπὲρ ἐμοῦ, ἀδελφοί, τῷ Κυρίῳ ἵνα ρυσθῶ ἀπὸ τῶν παθῶν καὶ 

σκανδάλων τοῦ πονηροῦ» καὶ ὑμᾶς ἀποκρίνασθαι· «ὁ Θεὸς σώσαι σε, τίμιε πάτερ· εὖξαι καὶ 

σὺ ὑπὲρ ἡμῶν, πάτερ ἅγιε, ἵνα ρυσθῶμεν ἐκ τῶν παθῶν καὶ τῶν σκανδάλων τοῦ πονηροῦ». Εἶτ’ 

αὖθις τὸν καθηγούμενον ἐπευχόμενον λέγειν· «ὁ Θεὸς δι’ εὐχῶν τῶν πατέρων ἡμῶν σώσαι 

πάντας ἡμᾶς»· καὶ οὕτως ἀνισταμένους οἱ μὲν εἰς τὰς διακονίας αὐτῶν, οἱ δὲ ἐν τοῖς ἰδίοις 

κελλίοις ἀπιέναι πάσης ἀφεμένους συνελεύσεώς τε καὶ ματαίας ἀπασχολίας, ἀργολογίας τε καὶ 

γέλωτος ἀτάκτου. Ἀπιέτω οὖν ἕκαστος πρὸς τὴν ἑαυτοῦ κέλλαν νηφάλιός τε ὁμοῦ καὶ 

γρηγορώτατος καὶ τὰ τῷ Θεῷ φίλα διαπραττόμενος. Εἰ δέ τινες ἴσως εὑρίσκονται ἀτάκτως 

διάγοντες, κἂν νέοι εἶεν, κἂν γέροντες, κἂν προωδευκότες ἐν τῷ σχήματι, ἀγάπης νόμῳ 

νουθετείσθωσαν παρὰ τῶν εὐλαβεστέρων ἢ καὶ παρ’ αὐτοῦ τοῦ προεστῶτος· μὴ διορθούμενοι 

δὲ καὶ ἐπιτιμάσθωσαν. Ἀπιόντας δὲ ἐν τοῖς κελλίοις ὑμῶν εἰκὸς τὴν ὀφειλομένην ἐκτελεῖν 

πᾶσαν ἀκολουθίαν μετὰ τῶν συνήθων εὐχῶν καὶ γονυκλισιῶν· τὰς γάρ τοι γονυκλισίας ἐν τῷ 

ναῷ μόνῳ παραφυλακτέον, ὅτε δὴ τὸ «Θεὸς Κύριος» ψάλλεται, καθὼς προειρήκαμεν. Ἐπὶ 

μέντοι τοῖς κελλίοις ὑμῶν ἀεὶ γονυκλιτέον εὐχομένους· φυλαξώμεθα δὲ τοῦτο κἀν τοῖς κελλίοις 

ὅταν ἀγρυπνία ᾖ διὰ τὸν ἐκ ταύτης κόπον· πρὸς δὲ κατὰ τὸ δωδεκαήμερον τῶν Χριστουγέννων 

καὶ τὴν Διακινήσιμον ἑβδομάδα ἢ καὶ ὅλην τὴν πεντηκοστήν· οἱ δὲ προαιρούμενοι 

γονυκλιτείτωσαν μετὰ τὴν Διακινήσιμον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς πρώτης ὥρας ἐν ταῖς 

ἀπολελυμέναις ἡμέραις τοῦ ἐνιαυτοῦ ὧ δέ πως ἐχέτω· τὰ δὲ περὶ τῆς τρίτης καὶ ἕκτης 

προεγράφη ἐν τῷ περὶ τῆς θείας μυσταγωγίας κεφαλαίῳ· ρητέον δὲ ἄρα καὶ περὶ τῆς ἐνάτης 

καὶ τοῦ λυχνικοῦ. Τὴν μέντοι ἐνάτην κατὰ τὰς προλαβούσας ὥρας ψάλλεσθαι χρὴ ἐν τῷ 

νάρθηκι τοῦ μικροῦ συμβόλου κρουομένου ἐπὶ ταύτῃ καὶ καλοῦντος ἡμᾶς ὡς ἔθος. Ἐνορκῶ δὲ 

εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Μάμαντα τὸν κατὰ καιροὺς ἐκκλησιάρχην καὶ τὸν τὴν ἐφημερίαν 

ἔχοντα ἱερέα τοῦ μὴ ὑπερτίθεσθαι τὸν καιρὸν τοῦ συμβόλου κρουομένου, τοῦ τε νυκτερινοῦ 

φημι καὶ τοῦ τῆς ἡμέρας, ἀλλ’ ἅμα τῇ τούτου κρούσει εὐθὺς τῆς ὑμνωδίας ἀπάρχεσθαι· ἡ γὰρ 

ὑπέρθεσις ὡς πεπείραμαι ἔργοις αὐτοῖς πολλὰ εἴωθε κατεργάζεσθαι τὰ ἐπιβλαβῆ. Τὸν δὲ 

ἑσπερινὸν ὕμνον ἡ τοῦ Συναξαρίου διάταξις ὅπως ὀφείλει γίνεσθαι ἀριδήλως παρίστησιν, ὡς 

καὶ τὰ ἀπόδειπνα μετὰ τὸν δεῖπνον, οὗ δὴ ἀποδείπνου ψαλέντος, τοῦ τε ἱερέως τὴν συνήθη 
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ἐπειπόντος εὐχήν, πίπτειν ὑμᾶς ἐπὶ γόνυ, καθάπερ ἐν τῷ τέλει τῆς πρώτης ὥρας καὶ τῷ 

προεστῶτι τὸ οὖς ὑποκλίνειν λέγοντι «συγχωρήσατέ μοι ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ· ἥμαρτον γὰρ καὶ 

ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ κατὰ διάνοιαν»· καὶ ὑμᾶς διδόναι αὐτῷ τὴν συγχώρησιν λέγοντας· «ὁ Θεὸς 

συγχωρήσαι σοι πάτερ». Ἀλλὰ καὶ ἐξαιτεῖν αὐτίκα ταῦτα παρ’ ἐκείνου προστιθέντες τὸ 

«συγχώρησον καὶ ἡμῖν αὐτός, τίμιε πάτερ· ἡμάρτομεν καὶ ἐν ἔργῳ καὶ ἐν λόγῳ καὶ κατὰ 

διάνοιαν». Εἶτα αὖθις ἐπεύχεσθαί τε ὑμῖν ἐκεῖνον καὶ λέγειν· «ὁ Θεὸς δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων 

πατέρων ἡμῶν συγχωρήσαι πᾶσιν ἡμῖν». Οὕτω τε ἀνισταμένους καὶ τὴν προσήκουσαν 

προσκύνησιν αὐτῷ ἀπονέμοντας ἐν τοῖς κελλίοις ἀπιέναι τὴν νυκτερινὴν ὑμῶν ἀκολουθίαν 

κατὰ τὸν τύπον ἐκτελοῦντας καὶ οὕτως ὅλους εὐχαριστίας γινομένους καὶ εὐφροσύνης 

πνευματικῆς ἐφ’ ὕπνον τρέπεσθαι, ἄχρις ἂν ὁ τοῦ ὡρολογίου φροντίζων τὴν ἁρμόζουσαν ὥραν 

ἐκεῖθεν μαθὼν καὶ τῷ τε προεστῶτι προσελθὼν καὶ τὴν προσήκουσαν ἐξ ἐκείνου λαβὼν εὐχήν, 

κρούσας τε κατὰ τὸ ἔθος τὸ μικρὸν σύμβολον τηνικαῦτα ἐξεγερεῖ πρὸς λειτουργίαν ὑμᾶς τῆς 

μεσονυκτίου ἀκολουθίας τῆς ἐν τῷ νάρθηκι ψαλλομένης, ἣν δὴ καὶ αὐτὸς ψαλεῖται πάντως 

ποιῶν καὶ τὴν ὀφειλομένην τοῦ ναοῦ φωταψίαν καὶ οὕτω τὸν μέγαν σημαντῆρα διασημάνας, 

πρὸς δὲ καὶ τὸν χαλκοῦν κελεύει πάντας ὑμᾶς πρὸς τὴν ἑωθινὴν δοξολογίαν, ἧς περ τὴν ἔναρξιν 

οὕτω δέον ποιεῖν. Μετὰ γάρ τοι τὴν τοῦ χαλκοῦ σημαντῆρος ἐπίκρουσιν εὐλογεῖσθαι τὸν Θεὸν 

παρὰ τοῦ τὴν ἐφημερίαν ἔχοντος ἱερέως αὐτίκα τὸν τύπον τοῦ τιμίου σταυροῦ ἔμπροσθεν τῆς 

ἁγίας Τραπέζης ἅμα τῇ τοῦ Θεοῦ αἰνέσει μετὰ τοῦ θυμιατηρίου ἐπισφραγίζοντος· ὑμᾶς δὲ τὸ 

Ἀμὴν ἐκδεχομένους, τρισάγιον εὐθέως μετὰ τοῦ εἰκοστοῦ ψαλμοῦ καὶ τῶν συνήθων τροπαρίων 

καὶ τοῦ Κύριε ἐλέησον προσέχοντας ἐξισοῦν, ἐφ’ ὅσον εἰκὸς τούτων ψαλλομένων, αὐτὸν τὸν 

ἱερέα περιϊέναι τὸν θεῖον ναὸν ἅπαντα καὶ πάντας θυμιᾶν· καὶ τηνικαῦτα τῶν ἁγίων ἐπίπροσθεν 

στάντα κιγκλίδων καὶ τὸν τύπον αὖθις τοῦ τιμίου σταυροῦ τῷ θυμιατηρίῳ σφραγίσαντα, ἅμα 

τῇ σφραγῖδι δόξαν ἀναπέμπειν τῇ παναγίᾳ Τριάδι οὑτωσὶ λέγοντα: «δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ 

καὶ ζωοποιῷ Τριάδι πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»· ἀφ’ οὗ τὸ Ἀμὴν 

ἐκδεχόμενον τὸν ἐκκλησιάρχην τοῦ ἑξαψάλμου εὐθέως ἀπάρχεσθαι σχολαίως τε καὶ ἡσύχως 

καὶ προσεκτικῶς, μικρὸν ἄγαν ὑποφωνοῦντα τὰ ρήματα τῶν ψαλμῶν, ἵν’ ἐντεῦθεν ἔχοιεν 

ἅπαντας ἀπροσκόπτως καὶ ἀπλανῶς αὐτὰ διεξέρχεσθαι καὶ οὕτω μετὰ τὴν τοῦ ἑξαψάλμου 

συμπλήρωσιν ἀκολούθως τὴν πᾶσαν ἐκτελεῖσθαι τοῦ ὄρθρου ἀκολουθίαν, καθὼς τὸ 

Συναξάριον διέξεισιν. Οὕτω μὲν οὖν καὶ ἡ περὶ τῆς νυχθημέρου ἀκολουθίας ἡμετέρα πρὸς ὑμᾶς 

ὑποτύπωσις, ἥτις καὶ ὀφείλει τελεῖσθαι μήτε προσθήκην μήτε μὴν ὕφεσιν τὴν οἱανοῦν 

δεχομένη. Αἱ μέντοι ὧραι τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς ἐντὸς τοῦ ναοῦ ὀφείλουσι ψάλλεσθαι 

μετὰ μέλους διὰ τῶν συνήθων ἀλληλουαρίων καὶ τῶν ἀναγνώσεων. 

 

 

Κεφάλαιον ΜΗʹ. 

Συμβουλία καὶ παραίνεσις καὶ ὑποθήκη ψυχωφελὴς πρὸς τὸν κατὰ καιροὺς  

προεστῶτα. 

 

Πνευματικὲ ἡμῶν ἐν Κυρίῳ πάτερ καὶ ἀδελφέ.  

Ὁ τοῦ Θεοῦ πατρὸς Λόγος πρὸς τοῖς ἄλλοις, οἷς ἡμᾶς εὐηργέτησε, καὶ τοῦτο ἡμῖν 

ἐχαρίσατο, παρεῖναι τοῖς ζῶσι καὶ μετὰ θάνατον, καὶ κατὰ φύσιν ὄντας θνητοὺς ἀθανάτους 

εἶναι σχεδὸν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος· καὶ τοῦτο πάντως τερατουργοῦσι τὰ γράμματα. 

Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς τὸν κατὰ φύσιν ἤδη ὑποστὰς σωματικὸν θάνατον καὶ ὑπὸ πλακὸς ὡς ὁρᾷς 

καλυπτόμενος πάρειμί σοι διὰ τοῦδε τοῦ γράμματος καὶ στόματι τούτῳ κέχρημαι καὶ τὴν 

ὀφειλομένην προσάγω φωνήν· οὐδὲ γὰρ ἐᾷ με ὁ παρὰ τῇ Γραφῇ ᾀδόμενος τῶν ὀστέων σὴς 

διηνεκῶς ὀτρύνων καὶ παραθήγων εἰς τὸ καὶ πάλιν πλατύτερον γράψαι ἀδελφικῶς καὶ 

ὑποθεῖναί σοι γνησίως καὶ ἀγαπητικῶς ἔνια τῶν λυσιτελούντων εἰς εὐαρέστησιν Θεοῦ. 

Νύττομαι δὲ πρὸς τὸ γράφειν ἐγὼ ὁ πάντων ἀνθρώπων ἐλεεινότερος οὐχ ὡς ἐμαυτὸν εἰδότα 

πλέον σοῦ, ὅστις ἂν καὶ εἴης, τὸ τοῦ Θεοῦ δικαίωμα λογιζόμενος, ἀλλ’ ὡς εἰς τοῦτο 
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κεκελευσμένος, ἤτοι ἐντεταλμένος, εἰ καὶ ἀνάξιος, παρὰ τοῦ πολλαχῶς εἰρημένου αὐθέντου 

ἡμῶν τοῦ μακαρίτου ἐκείνου Μυστικοῦ. 

  Ἀγαπητέ· μέγα ἀληθῶς τὸ τῆς ψυχικῆς ἡγεμονίας ἀξίωμα καὶ δυσβάστακτον τὸ βάρος 

τῆς προστασίας τῶν ἀδελφῶν· ὅθεν δεῖ νήφειν καὶ ἐγρηγορέναι διὰ παντὸς τὸν τοῦτο 

ἐπωμισάμενον ἵνα μὴ μικρὸν νυστάξας σὺν αὐτῷ τῷ φόρτῳ κατενεχθῇ καὶ πρὸς αὐτὸ ριφῇ 

ταχέως τῆς ἀπωλείας τὸ βάραθρον· στενὴ γὰρ ἡ τῆς ζωῆς ὁδὸς καὶ ἐπίκρημνος καὶ ἡ μικρὰ τοῦ 

μέσου παρέκκλισις ἐλεεινὸν τὸν ὄλεθρον ἀπεργάζεται· παραπεπήγασι γάρ, κατά τινα τῶν 

σοφῶν, αἱ κακίαι ταῖς ἀρεταῖς καὶ εἰσί πως ἀγχίθυροι. Καὶ σὲ τοίνυν, ἐπεί περ ἡ θεία χάρις εἰς 

τὴν μεγίστην ταύτην καὶ φοβερὰν καὶ πολύμοχθον διακονίαν ἐξεκαλέσατο καὶ εἰς τὴν 

προστασίαν τῶν ἀδελφῶν τῆς ἡμετέρας μονῆς τοῦ ἐν μάρτυσι περιβοήτου ἁγίου Μάμαντος 

καλῶς καὶ ἁρμοδίως προεχειρίσατο, διαναστῆναι χρεὼν καὶ νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν τὸ θεῖον 

ἐκλιπαρεῖν ὅπως σοι ποιμαντικὴν ἐπιστήμην καὶ ψυχῆς καὶ σώματος ἀπάθειαν χαρίσηται καὶ 

θώρακα δικαιοσύνης καὶ ἀληθείας ἐνδύσῃ σε, ἵνα μηδὲν ἐμπαθῶς μήτε λέγοις μήτε μὴν 

πράττοις. Δεῖ γάρ σε καὶ ἀοργήτως ὀργίζεσθαι καὶ ἀπαθῶς τὰ πάθη καθυποκρίνεσθαι διὰ τὴν 

τῶν ἀσθενουσῶν ψυχῶν βελτίωσιν καὶ ὠφέλειον· ἀναδέχεσθαί τε εἰς ἑαυτὸν τοὺς ἐκ τοῦ 

πονηροῦ τοῖς ἀδελφοῖς ἀοράτως ἐπιόντας πολέμους καὶ μακροθυμεῖν ἐπὶ τῇ μικροψυχίᾳ καὶ 

ἀσθενείᾳ αὐτῶν· ὑποφέρειν τε γενναίως τὰς τούτων παρατροπὰς καὶ τοὺς γογγυσμοὺς καὶ μετὰ 

ἀγάπης καὶ εὐσπλαγχνίας παρακαλεῖν αὐτοὺς τῶν ψυχολέθρων ἔργων καὶ τῶν ἀνωμάλων καὶ 

ἀπαιδεύτων ἠθῶν ἀπέχεσθαι· μετ’ εὐλαβείας δὲ μάλιστα καὶ σωφροσύνης συζῆν· εἰ δὲ καί 

τινας θεάσῃ τοῖς σοῖς ἀπειθοῦντας λόγοις καὶ ἀδιαφόρως ζῆν αἱρουμένους, μὴ ἀναπέσῃς  

ἢ καταρραθυμήσῃς, ἀλλ’ ἔλεγχε καὶ παρακάλει καὶ δίδασκε αὐτοὺς τὰ πρὸς σωτηρίαν 

συντείνοντα· καὶ μὴ ἀνήσῃς γενναίῳ φρονήματι τοὺς μὲν κρυφιομύστως καθ’ ἕνα ἕκαστον 

νουθετῶν, τοὺς δὲ καὶ φανερῶς· καὶ μὴν ὀλιγώρει ἐφ’ οἷς ἴσως ἀντιλέγουσι καὶ ὀργίζονται 

παραινοῦντός σου· διπλοῦν γὰρ ἀπολήψῃ τὸν στέφανον, ὑπέρ τε τοῦ διδάσκειν καὶ 

συμβουλεύειν τὰ δέοντα, καὶ μέντοι καὶ τοῦ μὴ λυπεῖσθαι καὶ θυμικῶς ἐκταράττεσθαι, ἐφ’ οἷς 

ἐκεῖνοι δεινοπαθοῦσι καὶ δυσχεραίνουσιν. Εἰ δέ ποτε καὶ τραχύνεσθαι δεήσει, ἀπαθῶς 

παιδεύσεις καὶ ἐπιστύψεις, ὁτὲ μὲν δι’ ἐπιτιμιῶν, ὁτὲ δὲ δι’ αὐστηροτέρων λόγων, ἐνίοτε δὲ δι’ 

ἐπιπλάστου ἀποστροφῆς καὶ παροράσεως· τὰ γὰρ τὴν τῶν παθῶν ποικιλίαν καὶ τῶν σφαλμάτων 

τὸ μέτρον ὀφείλεις ἐπάγειν καὶ τὴν διόρθωσιν εἰδὼς τοῦτο σαφῶς, ὡς οὔτε πᾶσαι αἱ ἡλικίαι 

ἴσαι οὔτε μὴν αἱ γνῶμαι καὶ αἱ τῶν σωμάτων κράσεις ἢ ἕξεις ἢ διαθέσεις οὐχ αἱ αὐταὶ τοῖς 

πᾶσιν ὡσαύτως ἐνυπάρχουσιν· ἀλλ’ οὐδ’ οἱ πόλεμοι πάντες ἴσοι, ἀλλ’ ὁ μὲν τῶν ἀσκουμένων 

οὕτως, ὁ δὲ ἑτέρως ὑπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν ἢ τῶν δαιμόνων πειράζεται· καὶ δεῖ σου τὴν ἀγαθὴν 

σύνεσιν σπλάγχνα πατρῶα ἐπίσης εἰς πάντας ἐνδείκνυσθαι καὶ ἐλεεῖν ἅπαντας ζεούσῃ καὶ 

φιλοίκτῳ ψυχῇ. Πάσης σου πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἐπιταγῆς καὶ κελεύσεως λύχνος ἡγείσθω 

διακρίσεως καὶ πᾶν ὅπερ οἰκονομεῖν ὀφείλεις καὶ διαπράττεσθαι καὶ κοινῶς ἢ ἰδίως 

θεσμοθετεῖν καὶ παρακελεύεσθαι διακρίσει κεκοσμημένῃ ἔστω, καὶ μετὰ δοκιμασίας ἀσφαλοῦς 

καὶ νοερᾶς μελέτης καὶ συμβουλευτικῆς ἐπικρίσεως τὰ τῆς σῆς ψυχῆς ἐργάζου κοινωφελῆ 

ἐννοήματα μὴ τῷ ἰδίῳ στοιχῶν θελήματι, ἐκ παντὸς δὲ μᾶλλον τρόπου τὸ κοινὸν συμφέρον 

ἐπιζητῶν. Εἰ γὰρ συνετὸν ἑαυτὸν καθόλου νομίζεις καὶ βδελύττῃ συμβουλίαν φρονίμων 

ἀνδρῶν ραδίως ἀπατηθήσῃ καὶ ταῖς ἀλλεπαλλήλοις ἀντιπνοίαις τῶν τῆς ἰδιορρυθμίας 

ὠδινημάτων ὡς δόναξ ὑπὸ σφοδρῶν ἀνέμων ἔση τῇδε κἀκεῖσε περιφερόμενος. Χρὴ τὴν 

θεοσέβειάν σου τὰς πρὸς διοίκησιν τῆς μονῆς καὶ τῶν ἀδελφῶν λεπτομερεστέρας δόσεις, ἤτοι 

ἐξόδους μὴ ποιεῖσθαι οἰκειοχείρως· ἀνάξιον γὰρ τοῦτο προεστῶτος μοναχῶν καὶ πνευματικοῦ 

ψυχῶν ἐπιστάτου. Προσήκει δέ, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν παραίνεσιν, ἀπροσκόπτους ἡμᾶς τοῖς 

ἔξωθεν γίνεσθαι καὶ περιαιρεῖν ὡς δυνατὸν πᾶσαν πρόφασιν, ἐξ ἧς οἱ μωμοσκόποι λαβὰς ὡς 

πρὸς διαβολὴν τοῦ ἡμετέρου βίου εὑρίσκειν δύνανται· οὓς ἀποσοβεῖν διὰ τῆς ἑαυτῶν 

ἀκαταγνώστου ἀναστροφῆς παντοίως σπουδάσωμεν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τὸ ἐν εὐαγγελίοις ὑπὸ 

τοῦ Κυρίου εἰρημένον πληροῦντες ἀναδειχθείημεν· λαμψάτω γάρ φησι τὸ φῶς ὑμῶν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, τῶν ποιμένων δηλονότι καὶ ἡγουμένων, ὅπως ἴδωσι τὰ καλὰ ἔργα 

ὑμῶν καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἄλλως 
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ἄχραντον διατηρηθῆναι τὴν τοῦ προεστῶτος ὑπόληψιν, εἰμὴ σπεύδει φανερὰν καὶ 

κοινοσύμβουλον καὶ δι’ ἑτέρων χειρῶν πᾶσαν εἰσαγωγὴν καὶ ἐξαγωγὴν καὶ δόσιν, κατὰ 

κέλευσιν αὐτοῦ κατὰ τὸ πρόδηλον γίνεσθαι· διὸ καὶ ὑποτιθέμεθά σοι, μηκέτι διὰ σεαυτοῦ τὰς 

τῆς μονῆς ἐξόδους ποιεῖσθαι, ἀλλ’ ἀριθμεῖν ποσότητα νομισμάτων καὶ διδόναι τινὶ τῶν 

εὐλαβεστέρων ἀδελφῶν ὡς ἂν παρ’ ἐκείνου πᾶσα ἔξοδος γίνοιτο μετὰ καὶ τῆς σῆς εἰδήσεως 

καὶ προστάξεως, ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ Δοχειαρίου κεφαλαίῳ πλατύτερον ἐδηλώσαμεν. Ταῦτα ὡς 

ὁ καιρὸς ἐδίδου τῇ εὐλαβείᾳ σου ὑπεθέμεθα τῆς πρὸς ὑμᾶς ἀγάπης ἀδελφικῶς ἐξεχόμενοι καὶ 

τό τε σὸν ἀκατάγνωστον, τήν τε τῶν ἀδελφῶν εἰρηναίαν κατάστασιν καὶ πρὸς ἀρετὴν ἐπίδοσιν 

ἐκ παντὸς τρόπου πραγματευόμενοι. Σὺ δέ, τιμιώτατε πάτερ, μικρὰν ὑπόμνησιν ἀφ’ ἡμῶν 

εἰληφώς, τὰ λείποντα παρὰ σεαυτοῦ προστίθει, πλὴν καταλλήλως ἅμα καὶ ἐχομένως· δίδου γὰρ 

σοφῷ ἀφορμὴν καὶ σοφώτερος ἔσται· σοφὸν δ’ ἐγὼ καλῶ τὸν ἐν τῇ καρδίᾳ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον 

ἔχοντα· ἐπεὶ καὶ ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου. Ἀρκεῖ ταῦτα τῇ εὐλαβείᾳ σου· εὔχου δὲ διὰ τὸν 

Κύριον ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἐσκοτισμένου, τοῦ γράψαντος μέν, μὴ πράξαντος δέ. Καὶ ἡ χάρις τοῦ 

φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας 

Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ 

Μάμαντος εἴη μετὰ σοῦ καὶ ἡμῶν ἀμήν. 

 

 

☩ Αἱ ὑπογραφαί. 

 

☩ Τὸ παρὸν Τυπικὸν μετὰ καὶ εἰδήσεως ἡμετέρας προβὰν ἐκ προτροπῆς τοῦ μακαρίτου 

ἐκείνου αὐθέντου καὶ αὐταδέλφου μου τοῦ Μυστικοῦ κυροῦ Γεωργίου παρὰ τοῦ τιμιωτάτου 

καθηγουμένου τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος μοναχοῦ κυροῦ 

Ἀθανασίου τοῦ Φιλανθρωπηνοῦ ὑπεγράφη καὶ παρ’ ἐμοῦ, ὡς ἔθος ἔχω τοῦ ὑπογράφειν, κατὰ 

μῆνα Νοέμβριον ἰνδ. ζʹ ἔτος ͵ϛχξζʹ. 

☩ ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως Θεοχάριστος ὁ Καππαδόκης. 

 

☩ Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Ἀθανάσιος ὁ Φιλανθρωπηνὸς καὶ εὐτελὴς καθηγούμενος τῆς 

μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τὸ παρὸν Τυπικὸν ἐκθέμενος κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ 

μακαρίτου ἐκείνου μεγαλοδοξοτάτου αὐθέντου ἡμῶν καὶ νέου δομήτορος τῆς καθ’ ἡμᾶς μονῆς 

κυροῦ Γεωργίου τοῦ Καππαδόκη τοῦ διὰ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος Γρηγορίου 

μετονομασθέντος· ἔτι γε μὴν καὶ κατὰ θέλησιν τοῦ νῦν περιόντος μεγαλεπιφανεστάτου 

αὐταδέλφου ἐκείνου κυροῦ Θεοχαρίστου, τοῦ καὶ ἄνωθεν ἐν τούτῳ οἰκειοχείρως 

ὑπογράψαντος, ὑπέγραψα κατὰ μῆνα Νοέμβριον ἰνδ. ζʹ ἔτους ͵ϛχξζʹ ☩. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς εὐτελὴς μοναχὸς Γρηγόριος καὶ Οἰκονόμος. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος εὐτελὴς μοναχὸς 

Θεοδώριτος καὶ ἐκκλησιάρχης. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος Σάββας μοναχὸς καὶ 

ἱερεύς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Καλλίνικος μοναχὸς καὶ ἱερεύς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Καλλίνικος μοναχὸς καὶ ἱερεύς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Λεόντιος μοναχὸς καὶ ἱερεύς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἁγίας μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος Ἀθανάσιος 

μοναχὸς καὶ εὐτελὴς διάκονος. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς εὐτελὴς μοναχὸς Βασίλειος καὶ Δοχειαρίτης οἰκειοχείρως 

ὑπέραψα. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Ἡσαΐας μοναχός. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Ἰωσὴφ μοναχὸς καὶ Σκευοφύλαξ. 
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☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος Κύριλλος εὐτελὴς μοναχός. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς Κλήμης εὐτελὴς μοναχός. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς εὐτελὴς μοναχὸς Συμεών. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς εὐτελὴς μοναχὸς Νεόφυτος. 

☩ ὁ εὐτελὴς μοναχὸς Ἀντώνιος ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ ὁ εὐτελὴς μοναχὸς Νικηφόρος ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς εὐτελὴς μοναχὸς Γεώργιος. 

 

 

Οἱ διὰ σιγνογραφίας ὑπογράψαντες. 

 

☩ Σίγνον τοῦ μοναχοῦ Λουκᾶ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον τοῦ μοναχοῦ Ἱλαρίωνος τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Θεοδοσίου μοναχοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Μελετίου μοναχοῦ τοῦ ἀμπελουργοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Βασιλείου μοναχοῦ τοῦ ἀμπελουργοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Γερασίμου μοναχοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Ἰωαννικίου μοναχοῦ τοῦ στρατʹω (;) τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Μελετίου μοναχοῦ τοῦ μάγκιπου τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον Σάββα μοναχοῦ τοῦ πορτέος (;) τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ Σίγνον τοῦ μοναχοῦ Ἱλαρίωνος τοῦ κηπουροῦ τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς. 

☩ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος εὐτελὴς μοναχὸς 

Κύριλλος. 

 

 

 

Tłumaczenie 
dostępne w: ‘Mamas’: ‘Typikon’ of Athanasios Philanthropenos for the Monastery of St. Mamas in 

Constantinople, tłum. A. Bandy, [w:] Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the 

Surviving Founders’ ‘Typika’ and Testaments, ed. J. Thomas, A. Constantinides Hero, G. Constable, Vol. III, 

Washington 2000, s. 991-1031. 

 

 

 

Potwierdzenie prawne (I 1164) 
za Τυπικὸν…, s. 304, w. 25 – s. 305, w. 11. 

 

Ἔχει καὶ δικαστικὴν ἐπιβεβαίωσιν οὕτω πως ἔχουσαν: 

☩ Τὸ παρὸν Τυπικὸν ὀφείλει ἔχειν τὸ ἰσχυρὸν καὶ βέβαιον εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα 

καὶ μὴ παρά τινος μεταποιεῖσθαι ἢ ἀθετεῖσθαι· ὡς καὶ σημείωμα ἐπ’ αὐτῷ ἡμῶν ποιησάντων 

μηνὶ Ἰαννουρίῳ ἰνδ. βʹ ἔτους ͵ϛχοβʹ. 

☩ ὁ Κοιαίστωρ καὶ Νομοφύλαξ Θεόδωρος ὁ Παντεχνῆς.  

Ἀπῃώρηνται καὶ ἔξωθεν τοῦ βιβλίου πλαγίως ἐν τῇ τῶν τετραδύων δέσει βοῦλλαι δύο 

περιέχουσαι ὑφ’ ἑαυτὰς τὰ ὅλα τετράδυα· ὧν ἡ μὲν μία τοῦ τοιούτου ἦν δικαστοῦ γράφουσα 

οὕτω: 

 

Γραφῶν σφράγισμα Παντεχνῆ Θεοδώρου. 

 



 318 

Ἡ δὲ ἑτέρα τοῦ ἐντὸς δηλουμένου τιμιωτάτου μοναχοῦ κυροῦ Ἀθανασίου τοῦ 

Φιλανθρωπηνοῦ καὶ καθηγουμένου τῆς τοιαύτης μονῆς, σφραγίζουσα οὕτω: 

 

Γραφῶν μοναχοῦ σφραγὶς Ἀθανασίου 

 

Τὸ δὲ τοιοῦτον βιβλίον, ἤτοι τὸ Τυπικόν, ὑπάρχει ἐνδεδυμένον διὰ βλαττίου ἔχον 

κομβοθήκην ἀργυρᾶν Θ. ἀμυγδάλων ὀκτῳ καὶ βούλλας στρογγύλλας ιϛʹ· τὰ ἀμφότερα ἀργυρᾶ 

☩. 

 

 

 

Tłumaczenie 
dostępne w: ‘Mamas’: ‘Typikon’ of Athanasios…, s. 1031-1032. 

 

 

 

Pierwsze sēmeíо̄ma962 (5 I 1164) 
za Τυπικὸν…, s. 305, w. 12 – s. 309, w. 14. 

 

Τὸ δὲ γεγονὸς σημείωμα ἐπὶ τῇ τούτου βεβαιώσει ἔχει οὕτως: 

Μηνὶ Ἰαννουαρίῳ εʹ, ἡμέρα αʹ, ἰνδ. βʹ, παρουσίᾳ τοῦ πανεντιμοτάτου ἀρχιμανδρίτου 

καὶ καθηγουμένου τῆς σεβασμίας μονῆς τῶν Στουδίου κὺρ Θεοφυλάκτου, τοῦ 

μεγαλεπιφανεστάτου γραμματικοῦ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ 

Διθέτου, τοῦ κουροπαλάτου κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Μαύρικ[α], τοῦ τιμιῳτάτου μοναχοῦ καὶ 

οἰκονόμου τῆς μονῆς τῶν Στουδίου κυροῦ Θεοδοσίου, τοῦ μοναχοῦ Παύλου καὶ μοναχοῦ Παπᾶ 

τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς Περιβλέπτου, τοῦ μοναχοῦ Θεοδούλου, τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς, 

τῶν ἀπὸ τῆς σεβασμίας μονῆς τῶν Στουδίου μοναχῶν Ἀκακίου ἱερέως, Βαρνάβα ἱερέως, τοῦ 

Φιλαρέτου, τοῦ Μιχαὴλ καὶ τοῦ Κυρίλλου ☩ 
Μετακληθέντες τὴν σήμερον εἰς τὴν σεβασμίαν μονὴν τοῦ περιωνύμου ἁγίου μάρτυρος 

Μάμαντος, τὴν καταντικρὺ μὲν τῆς κοινοβιακῆς γυναικείας μονῆς τῆς Ἀριστηνῶν διακειμένην, 

πλησίον δὲ τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ Ἰασίτου, εὕρομεν ἐν τῷ Κυριακῷ ἠθροισμένους τόν τε 

τιμιώτατον μοναχὸν καὶ καθηγούμενον τῆς αὐτῆς μονῆς κῦριν Ἀθανάσιον τὸν Φιλανθρωπηνὸν 

καὶ τοὺς ὑπ’ αὐτὸν μοναχοὺς τοὺς καὶ ἐφεξῆς κατ’ ὄνομα δηλωθησομένους. Ἔφασαν οὖν οἱ 

τῆς ρηθείσης μονῆς μοναχοί, παρόντος καὶ τοῦ τιμιωτάτου καθηγουμένου αὐτῶν, ὅτι ἡ μονὴ 

τοῦ ἁγίου Μάμαντος πρότερον ὑπὸ τὰ πατριαρχικὰ δίκαια οὖσα παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς 

πατριαρχῶν διαφόροις ἐδίδετο χαριστικαρίοις, ἀφ’ ὧν οἱ πλείους ὡς ἀγρῷ κατεχρῶντο τῷ 

μοναστηρίῳ καὶ οὐδὲν ἕτερον ἀνεζήτουν, ἀλλ’ ἢ τί μέλλουσι κερδάναι ἐξ αὐτοῦ· ἐπιμέλεια δὲ 

τῆς μονῆς καὶ τῶν περὶ αὐτὴν οὐδεμία ἦν· διὸ καὶ κατήντησε τὰ τῆς τοιαύτης μονῆς ἐς τὸ 

μηδέν· αἵ τε γὰρ οἰκοδομαὶ πᾶσαι τῶν περὶ τὴν μονὴν εἰς γῆν κατέπεσαν, μόνου ὑπολειφθέντος 

τοῦ ναοῦ, κἀκείνου ἀστέγου· καὶ οἱ μοναχοὶ εἰς δύο περιέστησαν καὶ οὗτοι μὴ τῷ μοναστηρίῳ 

παρακαθήμενοι, ἀλλὰ περιοδεύοντες καὶ ἀναζητοῦντες τὰ πρὸς τὴν καθ’ ἡμέραν ζωάρκειαν· 

τελευταῖον ἀνετέθη ἡ αὐτὴ μονὴ τῷ μακαρίτῃ Μυστικῷ ἐκείνῳ κυρῷ Γεωργίῳ τῷ Καππαδόκῃ 

ὡς χαριστικαρίῳ παρὰ τοῦ γεγονότος πατριάρχου ἐκείνου κυροῦ Κοσμᾶ. Παραλαβὼν οὖν τὰ 

τῆς μονῆς ὁ Μυστικὸς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἰς παντελῆ ἐρήμωσιν καταντήσασαν καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι 

μονὴν σχεδὸν ἀπολέσασαν, ζήλῳ θείῳ παρακινηθεὶς ἠθέλησεν ἐπανορθῶσαι τὰ τῆς μονῆς καὶ 

ἐς τὴν προτέραν ταύτην ἐπαγαγεῖν κατάστασιν ἢ καὶ κρείττονα· ὑποπτεύσας δὲ φόβον οὐκ 

ἄλογον μήποτε πάλιν μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ, ἢ καὶ τοῦ μετ’ αὐτὸν τὴν τοιαύτην μονὴν 

ἀναδεξομένου, εἰς χεῖρας ἐμπέσῃ χαριστικαρίου, κατὰ τοὺς πρότερον, καὶ χρήσηται τῷ 

 
962 Zob. σημείωμα, ατος, τό w: LSJ: records; LBG: Aufzeichnung, Notiz, Zeichen, Protokoll, Urkunde. 
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μοναστηρίῳ ὡς ἐκεῖνοι, τὰς μὲν τούτου προσόδους ἀναζητῶν, ἐπιμέλειαν δὲ τῆς μονῆς 

οὐδεμίαν ποιούμενος, καὶ ἀπολέση τὰ παρ’ αὐτοῦ γενησόμενα δαπανήματα, προσῆλθε τῷ 

γεγονότι πατριάρχῃ κυρῷ Νικολάῳ τῷ Μουζάλῳ καὶ ἐζήτησεν ἐλευθερωθῆναι τὴν μονὴν καὶ 

τῶν πατριαρχικῶν ἀπολυθῆναι δικαίων· ὃ καὶ γέγονε τῇ τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου Μυστικοῦ 

αἰτήσει, τοῦ πατριάρχου ἐκείνου πειθαρχήσαντος· καὶ γέγονεν ὑπόμνημα ἐπὶ τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς 

τοιαύτης μονῆς· αὕτη ἡ τῆς ἐλευθερίας ὑπόθεσις διήγειρε τὴν προθυμίαν τοῦ Μυστικοῦ. 

Θαρρήσας οὖν ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν οὐκ εἰς μάτην μέλλει δαπανῆσαι, οὐδὲ αἱ παρ’ αὐτοῦ 

γενησόμεναι βελτιώσεις εἰς τὸ μηδὲν μέλλουσι καταντῆσαι, χειρὶ δαψιλεστέρᾳ τὴν τούτου 

σχεδὸν πᾶσαν περιουσίαν εἰς ἀνόρθωσιν τῆς μονῆς καὶ τῶν τῆς μονῆς κατεβάλλετο συνεργῷ 

πρὸς τούτῳ χρησάμενος καὶ τῷ σήμερον τιμιωτάτῳ καθηγουμένῳ τῆς αὐτῆς. Οὗτος γὰρ τὸ 

φορτίον ἅπαν ἀναδεξάμενος οὐκ ἐφείσατο ἑαυτοῦ ἀνενδότοις πόνοις πρὸς τὴν τῆς μονῆς 

κατεπειγόμενος σύστασιν. Καὶ ἡ μὲν δαπάνη ἐχορηγεῖτο παρὰ τοῦ Μυστικοῦ, ἡ δὲ τῶν 

πραγμάτων ἐπιμέλεια καὶ ἑκάστη κατὰ μέρος φροντὶς διὰ τοῦ καθηγουμένου ἠνύετο, αὐτοῦ 

ἐπιστατοῦντος τοῖς πράγμασι, μὴ συγχωροῦντος τὰ δαπανώμενα εἰς κενὸν καταβάλλεσθαι, 

ἀλλ’ ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν γινομένων ἀποτελεῖσθαι τὸ κάλλιστον. Τῶν γοῦν οἰκοδομῶν γινομένων 

καὶ μήπω τοῦ μοναστηρίου ἀπαρτισθέντος, ἐτελεύτησεν ὁ μακαρίτης ἐκεῖνος Μυστικὸς Θεῷ 

τὴν μονὴν ἀναθέμενος καὶ τῷ μεγαλεπιφανεστάτῳ ἐκείνῳ αὐταδέλφῳ αὐτοῦ κῦρ Θεοχαρίστῳ 

τῷ Καππαδόκῃ καὶ αὐτῷ τῷ καθηγουμένῳ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὴν ταύτης διαγωγὴν καὶ σύστασιν 

παρακελευσάμενος διὰ τοῦ αὐτοῦ καθηγουμένου γενέσθαι καὶ τὸ Τυπικὸν τῆς μονῆς,  

ᾧ ἀκολούθως μέλλουσι τὰ τῆς μονῆς καὶ οἱ ἐν αὐτῇ μοναχοὶ διεξάγεσθαι. Μετὰ γοῦν τὸν τοῦ 

Μυστικοῦ θάνατον πλείους τῶν προτέρων οἰκοδομαὶ γεγόνασι καὶ λαμπρότεραι· ἥ τε γὰρ 

τράπεζα ἐκ βάθρων ἀνεγήγερται· λουτρὸν ἐπῳκοδομήθη εἴς τε τὴν τῶν μοναχῶν παρηγορίαν, 

ἀλλὰ καὶ πρόσοδον τῇ μονῇ περιποιούμενον· καὶ ἄλλα οὐκ ὀλίγα ἐκ καινῆς γεγόνασιν ἔργα 

θαύματος ἄξια καὶ ἀρκοῦντα εἰς παράστασιν ὅτι προσεδέξατο ὁ Θεὸς τὴν τοῦ μακαρίτου 

ἐκείνου Μυστικοῦ πρόθεσιν καὶ προσαγωγήν· οὐ γὰρ ἂν τοιούτῳ ἀνδρὶ τὰ ἐκείνου μετὰ τὸν 

ἐκείνου ἐνεπιστεύσατο θάνατον. Γέγονεν οὖν καὶ τὸ Τυπικὸν κατὰ μῆνα Νοέμβριον ἰνδ.  

ζʹ ἔτους ͵ϛχξζʹ, ἐν ᾧ ὑπέγραψαν ὅ τε μακαρίτης ἐκεῖνος κῦρ Θεοχάριστος καὶ αὐτὸς  

ὁ καθηγούμενος· ἐνεχειρίσθη οὖν ἡμῖν τὸ τοιοῦτον Τυπικὸν παρὰ τῶν μοναχῶν, παρόντος καὶ 

αὐτοῦ τοῦ καθηγουμένου καὶ τὴν οἰκείαν ὑπογραφὴν αὐτοῦ ἐπιγινώσκοντος. Ἦν δὲ τὸ 

τοιοῦτον Τυπικὸν οὕτως ἔχον ἐν προοιμίοις: «Μέγα τι καὶ θεῖον χρῆμα ψυχὴ φιλόθεος καὶ 

φιλόπτωχος»· ἐν δὲ τῷ τέλει οὕτως: «Ἀρκεῖ ταῦτα τῇ εὐλαβείᾳ σου· εὔχου δὲ διὰ τὸν Κύριον 

ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἐσκοτισμένου, τοῦ γράψαντος μέν, μὴ πράξαντος δέ· καὶ ἡ χάρις τοῦ 

φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπεράγνου 

Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ 

Μάμαντος εἴη μετὰ σοῦ καὶ ἡμῶν ἀμήν». Ἦσαν δὲ τὰ ὅλα φύλλα τοῦ Τυπικοῦ ἑξήκοντα πρὸς 

τῷ ἑνί. 

Μετὰ δὲ τὸ συμπλήρωμα ἔγραφε ταῦτα: 

Τὸ παρὸν Τυπικὸν μετὰ εἰδήσεως ἡμετέρας προβὰν ἐκ προτροπῆς τοῦ μακαρίτου 

ἐκείνου αὐταδέλφου μου τοῦ Μυστικοῦ κυροῦ Γεωργίου παρὰ τοῦ τιμιωτάτου καθηγουμένου 

τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος μοναχοῦ κυροῦ Ἀθανασίου τοῦ 

Φιλανθρωπηνοῦ ὑπεγράφη παρ’ ἐμοῦ ὡς ἔθος ἔχω τοῦ ὑπογράφειν κατὰ μῆνα Νοέμβριον ἰνδ. 

ζʹ ἔτει ͵ϛχξζʹ. Ὁ δοῦλος τοῦ βασιλέως Θεοχάριστος ὁ Καππαδόκης. Καὶ μετ’ αὐτὸν ἡ τοῦ 

καθηγουμένου ὑπογραφὴ οὕτως. ἔχουσα: Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Ἀθανάσιος ὁ Φιλανθρωπηνὸς 

καὶ εὐτελὴς καθηγούμενος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τὸ παρὸν Τυπικὸν ἐκθέμενος 

κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ μακαρίτου ἐκείνου μεγαλοδοξοτάτου αὐθέντου ἡμῶν καὶ νέου δομήτορος 

τῆς καθ’ ἡμᾶς μονῆς κυροῦ Γεωργίου τοῦ Καππαδόκη, τοῦ διὰ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος 

Γρηγορίου μετονομασθέντος· ἔτι γε μὴν καὶ κατὰ θέλησιν τοῦ νῦν περιόντος 

μεγαλεπιφανεστάτου αὐταδέλφου ἐκείνου κυροῦ Θεοχαρίστου, τοῦ καὶ ἄνωθεν ἐν τούτῳ 

οἰκειοχείρως ὑπογράψαντος. Ὑπέγραψα κατὰ μῆνα Νοέμβριον ἰνδ. ζʹ ἔτους ͵ϛχξζʹ. 
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Μετ’ αὐτοὺς δὲ ὑπέγραψαν οἱ ἀπὸ τῆς αὐτῆς μονῆς μοναχοί (παρατίθενται τὰ ὀνόματα 

τῶν ὑπογραψάντων μοναχῶν ὡς ἔμπροσθεν ἐγράφησαν). 

Ἦν δὲ τὸ τοιοῦτον βιβλίον ἐσφραγισμένον διὰ μολιβδίνης βούλλης τοῦ αὐτοῦ 

καθηγουμένου ἐχούσης γράμματα ἐν ἑκατέροις τοῖς μέρεσι γράφοντα: 

Γραφῶν μοναχοῦ σφραγὶς Ἀθανασίου· 

ὃ Τυπικὸν καὶ ἡμεῖς ἐπεσφραγίσαμεν δι’ ἡμετέρας μολιβδίνης σφραγῖδος γραφούσης ἐν 

ἑκατέροις τοῖς μέρεσι: 

Γραφῶν σφράγισμα Παντεχνῆ Θεοδώρου· 

ὑπεγράψαμεν δὲ καὶ μετὰ τὴν τοῦ τελευταίου μοναχοῦ ὑπογραφὴν βεβαιώσαντες τὸ τοιοῦτον 

Τυπικὸν ὡς ἂν ἔχῃ καὶ ἐφ’ ἑξῆς τὸ αὐτόπιστον, πρὸ τῆς ὑπογραφῆς γράψαντες ὀφείλειν τὸ 

τοιοῦτον Τυπικὸν τὸ ἰσχυρὸν ἔχειν καὶ βέβαιον εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα καὶ μὴ παρά τινος 

μεταποιεῖσθαι ἢ ἀθετεῖσθαι ὡς καὶ σημείωμα ἐπ’ αὐτῷ ποιήσαντες: 

 Τὸ τοιοῦτον Τυπικὸν κοινῶς ἅπαντες οἱ μοναχοὶ σὺν αὐτῷ τῷ καθηγουμένῳ 

ἐφθέγξαντο ἐθέλειν βέβαιον καὶ ἀμετακίνητον συντηρεῖσθαι κατὰ τὸ διηνεκὲς καὶ μέχρις ἂν 

τόδε τὸ πᾶν συνίσταται κατ’ αὐτὸ οἰκονομεῖσθαι τὰ τῆς μονῆς καὶ τοὺς ἐσομένους μέχρι τῆς 

τοῦ παντὸς συστάσεως ἡγουμένους, οἰκονόμους καὶ λοιποὺς μοναχοὺς ἀκολούθως αὐτῷ 

πολιτεύεσθαι· τὸν δέ γε ἐπιχειρήσοντα ἀνατρέψαι τι τῶν τοῦ Τυπικοῦ καὶ πρὸς ἐναντίωσιν 

τούτου χωρῆσαι ἀπεντεῦθεν ἐκδιώκεσθαι τῆς μονῆς πρὸς μηδεμίαν βοήθειαν καταφεύγοντα 

διὰ τὸ ἐναντιοῦσθαι τοῦτον τῷ ὁρισμῷ τῶν κτητόρων, ἅτε τοῦ Τυπικοῦ παρὰ τοῦ ρηθέντος 

μοναχοῦ καὶ καθηγουμένου γεγονότος, κατὰ προτροπὴν μὲν τοῦ Μυστικοῦ, ὡς προτρεψαμένου 

διὰ τοῦ καθηγουμένου τοῦτο γενέσθαι, ἀρεσκείᾳ δὲ καὶ τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου κυροῦ 

Θεοχαρίστου, ὡς ὑπογράψαντος ἐν αὐτῷ· ᾧ τινι κυρῷ Θεοχαρίστῳ καὶ αὐτὸς ὁ μακαρίτης 

Μυστικὸς τὴν τῆς μονῆς φροντίδα καὶ ἐφορείαν ἀνέθετο. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν τῆς τοιαύτης 

μονῆς μοναχῶν δύο μοναχοὶ ἀπελιμπάνοντο ὅ τε μοναχὸς Ἡσαΐας καὶ ὁ μοναχὸς Κύριλλος, 

εἰάθη τόπος κατὰ τὸν ἀνήκοντα τούτοις βαθμόν, ὥστε ὑπογράψαι αὐτοὺς μετὰ τὸ ἐπανελθεῖν 

καὶ μηδένα ὑπολειφθῆναι τῶν τῆς τοιαύτης μονῆς ἀδελφῶν μὴ ἐν τῷ τοιούτῳ Τυπικῷ 

συναινέσαντα καὶ ὑπογράψαντα. 

 Ταῦτα παρεκβληθέντα καὶ συνήθως πιστωθέντα ἐπεδόθη μηνὶ καὶ ἰνδικτιῶνι τοῖς 

προγεγραμμένοις ἔτους ͵ϛχοβʹ. Ἡ ὑπογραφὴ 

 ☩ Ὁ Κοιαίστωρ καὶ Νομοφύλαξ Θεόδωρος ὁ Παντεχνῆς. Ἀπῃώρηται δὲ καὶ  

ἡ συνήθης αὐτοῦ μολιβδίνη βούλλα. 

 

 ☩ Ὁ Πρωτονοτάριος καὶ μέγας Λογοθέτης τὰ παρόντα ἶσα τοῦ τε πρωτοτύπου Τυπικοῦ 

καὶ τοῦ γεγονότος σημειώματος ἐκ θελήσεως τοῦ τε καθηγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν μοναχῶν 

παρὰ τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου Κοιαίστορος ἀντιβληθὲν μετὰ τοῦ πρωτοτύπου ὑπέγραψα. ☩ 
 

 ☩ Ὁ Κοιαίστωρ καὶ Νομοφύλαξ Θεόδωρος ὁ Παντεχνῆς τὰ παρόντα ἶσα τοῦ τε 

Τυπικοῦ καὶ τοῦ σημειώματος τοῦ παρ’ ἐμοῦ γεγονότος ἀντιβαλὼν ὁμοῦ μετὰ τῶν πρωτοτύπων 

καὶ ἰσάζοντα εὑρὼν ὑπέραψα. ☩ 

 

 ☩ Ὁ Κριτὴς τοῦ Βήλου Ἰωάννης Μανουςούτ (;) τὰ παρόντα ἶσα τοῦ πρωτοτύπου 

Τυπικοῦ καὶ τοῦ γεγονότος σημειώματος ἐκ θελήσεως τοῦ τε καθηγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν 

μοναχῶν παρὰ τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου Κοιαίστωρος ἀντιβληθέντα μετὰ τοῦ πρωτοτύπου 

ὑπέγραψα. ☩ 
 

 ☩ Ὁ Κριτὴς τοῦ Βήλου καὶ ἐπὶ τῶν ἱπποδρόμων Θωμᾶς ὁ Ἁπλούχειρ (;) τὰ παρόντα 

ἶσα τοῦ τε πρωτοτύπου Τυπικοῦ καὶ τοῦ γεγονότος σημειώματος ἐκ θελήσεως τοῦ τε 

τιμιωτάτου καθηγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν μοναχῶν παρὰ τοῦ μεγαλοδοξοτάτου Κοιαίστωρος 

ἀντιβληθέντα μετὰ τοῦ πρωτοτύπου ὑπέγραψα. ☩ 
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 ☩ Ὁ Κριτὴς τοῦ Βήλου καὶ τοῦ Ἱπποδρομίου Λέων ὁ Μοναστηριώτης τὰ παρόντα ἶσα 

τοῦ τε πρωτοτύπου Τυπικοῦ καὶ τοῦ γεγονότος σημειώματος ἐκ θελήσεως τοῦ τε τιμιωτάτου 

καθηγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν μοναχῶν παρὰ τοῦ μεγαλοδοξοτάτου Κοιαίστωρος 

ἀντιβληθέντα μετὰ τῶν πρωτοτύπων ὑπέγραψα. ☩ 

 

 

 

Tłumaczenie 
dostępne w: ‘Mamas’: ‘Typikon’ of Athanasios…, s. 1032-1035. 

 

 

 

Drugie sēmeíо̄ma (15 III 1171) 
za Τυπικὸν…, s. 310, w. 1 – s. 311, w. 13. 

 

Μηνὶ Μαρτίῳ ιεʹ ἡμέρα βʹ ἰνδ. δʹ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ κυροῦ Γεωργίου τοῦ Παντεχνῆ, 

Νικολάου τοῦ Ἐξαρχοπούλου καὶ Εὐτυχίου τοῦ Ἰβηροπούλου, ὁ τιμιώτατος καθηγούμενος τῆς 

σεβασμίας μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος κὺρ Ἀθανάσιος συνόντων αὐτῷ τοῦ μοναχοῦ καὶ 

οἰκονόμου τῆς αὐτῆς μονῆς κυροῦ Θεοφίλου καὶ τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Ἡσαΐου καὶ Ὡρειαρίου, 

μετακαλεσάμενος ἡμᾶς καὶ σήμερον εἰς τὴν σεβασμίαν μονὴν τοῦ Φιλανθρώπου Χριστοῦ, 

εἶπεν ἐφ’ ἡμῶν ἐπὶ συνελεύσει καὶ ἀκροάσει τοῦ τε ὁσιωτάτου καθηγουμένου τῆς αὐτῆς μονῆς 

κυροῦ Ἡσαΐου καὶ Δοχειαρίου, τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Θεοκτίστου καὶ ἱερέως, τοῦ ἐκκλησιάρχου 

κυροῦ Μαξίμου, καὶ τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Νικοδήμου, ὅτι κατὰ τὴν ὀγδόην τοῦ παρόντος μηνὸς 

παρέδωκε τῷ Σκευοφύλακι τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ Φιλανθρώπου ἐνώπιον ἡμῶν ἐν αὐτῇ τῇ μονῇ, 

κατὰ παρουσίαν τοῦ λογιωτάτου διακόνου τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας κυροῦ 

Κωνσταντίνου τοῦ Ὀφρυδᾶ, παρουσιάσαντος δικαίῳ τοῦ μεγαλυπερόχου καὶ πανοικειοτάτου 

τῷ κραταιῷ καὶ ἁγίῳ ἡμῶν βασιλεῖ Μυστικοῦ, τοῦ καὶ ἐφόρου τῆς κατ’ αὐτὸν μονῆς τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος ἀρκλόπουλον ἔχον ἐντὸς χρυσόβουλλον τοῦ θεοφρουρήτου, κρατίστου καὶ ἁγίου 

ἡμῶν αὐτοκράτορος ἐπικυρωτικὸν τῆς ἐλευθερίας τῆς αὐτῆς μονῆς· λύσιν πατριαρχικὴν ἐπὶ 

ἐλευθερίᾳ ταύτης ἀντιγραφεῖσαν, ἐν ὑπομνήσει τοῦ μακαρίτου Μυστικοῦ κυροῦ Γεωργίου τοῦ 

Καππαδόκη· ὑπόμνημα πατριαρχικὸν χάριν τῆς τοιαύτης ἐλευθερίας, τὸ βρέβιον τῆς μονῆς καὶ 

τὸ Τυπικόν, ἐν βιβλίοις καὶ ἄμφω θεωρούμενα καὶ σημείωμα τοῦ νῦν μεγαλοδοξοτάτου 

δικαιοδότου Κοιαίστωρος ὄντος τῷ τότε προβὰν ἐπὶ τῷ αὐτῷ Τυπικῷ. Παρέδωκε δὲ τὸ 

τοιοῦτον ἀρκλόπουλον τῷ αὐτῷ Σκευοφύλακι κεκλεισμένον καὶ βεβουλλωμένον μολιβδίνῃ 

βούλλῃ, τυπούσῃ τὸ ὄνομα τοῦ αὐτοῦ καθηγουμένου. Καὶ ἐν τῷ παραδιδόναι τοῦτο πρὸς αὐτὸν 

εἶπεν ὀφείλειν εἶναι τὸ τοιοῦτον ἀρκλόπουλον ἀποτεθειμένον τῷ σκευοφυλακίῳ τῆς μονῆς, καὶ 

μὴ ὅτε δήποτε δοθῆναι ἢ πρὸς τὸν ἔφορον ἢ πρὸς τὸ τῆς κατ’ αὐτὸν μονῆς μέρος τινὰ τῶν ἐν 

αὐτῷ δικαιωμάτων ἢ τὰ ὅλα, χωρὶς παρουσίας τοῦ μέρους τῆς μονῆς καὶ τοῦ μέρους τοῦ 

ἐφόρου· δοθησόμενα δὲ τῷ ἑνὶ τούτων κατὰ παρουσίαν καὶ τοῦ ἑτέρου, ὡς εἴρηται, ἐν καιρῷ 

χρειώδει, πάλιν μετὰ παραδρομὴν τριῶν ἡμερῶν ἀντιστρέφεσθαι πρὸς τὴν αὐτὴν μονὴν καὶ 

ἀποτίθεσθαι· καὶ μὴ ἐξεῖναι τῷ λαβόντι ταῦτα παρακατέχειν τὰ τοιαῦτα ἐπὶ ἡμέραις πλείοσι. 

Νῦν δὲ δίδωσι τὴν περὶ τούτων εἴδησιν καὶ αὐτῷ τῷ ὁσιωτάτῳ καθηγουμένῳ καὶ τοῖς 

ἀναγεγραμμένοις μοναχοῖς, δι’ αὐτῶν δὲ καὶ τοῖς λοιποῖς μοναχοῖς· προστίθησι δὲ καὶ τοῦτο 

εἰς ἀσφάλειαν τῶν ὡς δεδήλωται ἀ[πο]τεθέντων δικαιωμάτων· αἱρ[ετὸς] γὰρ καὶ αὐτὸς καὶ τὸ 

ἅπαν μέρος τῆς κατ’ αὐτὸν μονῆς· μὴ ἄλλως.... δύνασθαι τὸ μέρος τῆς κατ’ αὐτὸν μονῆς 

παρουσίᾳ καὶ τοῦ μέρους τοῦ ἐφόρου ἀναλαμβάνεσθαι τινὰ τῶν ἀποτεθέντων δικαιωμάτων,  

ἢ ἓν ἐξ αὐτῶν, εἰμὴ πρότερον ἐνώπιον δικαστοῦ παράσχωσι πρὸς τὸ μέρος τῆς μονῆς τοῦ 

Φιλανθρώπου ἓν τῶν δικαιωμάτων τῆς αὐτῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος τῶν ἐπὶ κτήμασι 

ταύτης προσόντων αὐτῇ τὸ πρῶτον καὶ ἀναγκαιότερον ὥστε ἀποκεῖσθαι τοῦτο ἐν τῇ 
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διαληφθείσῃ μονῇ· ἄχρις ἀντιστραφῇ καὶ ἀποτεθῇ πάλιν κατὰ παρουσίαν τοῦ αὐτοῦ δικαστοῦ 

τὸ ἀπὸ τῶν δηλωθέντων δικαιωμάτων ἀναληφθησόμενον· τούτου δὲ ἀντιστραφησομένου καὶ 

ἀποτεθησομένου, ἐξεῖναι αὖθις τῷ μέρει τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀναλαμβάνεσθαι τὸ 

δοθὲν ὡς δεδήλωται πρὸς τὸ τῆς μονῆς τοῦ Φιλανθρώπου μέρος δικαίωμα τῆς αὐτῆς μονῆς 

τούτου γενησομένου· κἂν δὲ δύο ἐκ τῶν ἀποτεθέντων δικαιωμάτων ἢ καὶ τὰ ὅλα ἀναληφθῶσιν, 

εἰ δεήσει, τοῦ πράγματος ἴσως ἀπαιτοῦντος τοῦτο μετὰ καιρὸν ἐπὶ τῷ ἐμφανισθῆναι ἔνθα χρεία 

ἐστὶ καὶ αὖθις ἀντιστραφῆναι καὶ ἀποτεθῆναι πρὸς τὴν διαληφθεῖσαν μονήν.... 

 

 

 

Tłumaczenie 
dostępne w: ‘Mamas’: ‘Typikon’ of Athanasios…, s. 1036-1037. 

 

 

 

Dodatek (IV 1171) 
za Τυπικὸν…, s. 309, w. 15-35 

 

Προσθήκη μετὰ τὴν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Φιλανθρωπηνοῦ ἀπόθεσιν τοῦ πρωτοτύπου Τυπικοῦ καὶ 

τοῦ πρωτοτύπου βρεβίου. 

 

 Ἔφθασα μὲν πρὸ χρόνων τινῶν ἐκθέσθαι Τυπικὰ ἰσότυπα τρία καὶ βρέβια τρία καὶ 

ταῦτα ἰσότυπα, ἀφ’ ὧν τὰ δύο πρωτότυπα τό τε Τυπικὸν καὶ τὸ βρέβιον συνάμα τοῖς 

πρωτοτύποις δικαιώμασι τῆς ἐλευθερίας τῆς μονῆς ἐναποθέμην μετὰ καὶ εἰδήσεως τοῦ 

ἀντιλαμβανομένου τῆς μονῆς καὶ θελήσεως τοῦ καθηγουμένου καὶ τῶν μοναχῶν πάντων ἐν τῇ 

σεβασμίᾳ τοῦ Φιλανθρώπου μονῇ προβάντος ἐν τῇ τούτων ἀποθέσει καὶ σημειώματος 

δικαστικοῦ γεγονότος παρὰ τοῦ Κουροπαλάτου καὶ Κριτοῦ κυροῦ Βασιλείου τοῦ Λιπαρίτου 

κατὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Μαρτίου μηνὸς τῆς παρούσης Δʹ ἰνδικτιῶνος, ὃ δὴ σημείωμα 

καὶ καταστρωθῆναι ὀφείλει ἐν τῷ παρόντι Τυπικῷ. Συμβουλεύω οὖν καὶ ἐντέλλομαι τοῖς κατὰ 

καιροὺς πατράσι καὶ ἀδελφοῖς μου, τοῖς τε καθηγουμένοις καὶ τοῖς λοιποῖς, ἵνα κατὰ τὴν 

περίληψιν τοῦ εἰρημένου σημειώματος σπεύδωσι γίνεσθαι τὰ ἐν αὐτῷ περιεχόμενα εἰς 

ὠφέλειαν πάντως τῆς μονῆς καὶ εἰς σύστασιν ἀφορῶντα. Ὁ δὲ μὴ θέλων οὕτω ποιεῖν, ὁποῖος 

ἄν τις καὶ ᾖ, ὑποκείσθω ταῖς ἐν τῷ Τυπικῷ ἀναγεγραμμέναις ἀραῖς. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ καὶ  

ἡ παροῦσα προσθήκη ἐξετέθη παρ’ ἐμοῦ μηνὶ ἀπριλλίῳ ἰνδ. Δʹ ☩ 

 ☩ Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Ἀθανάσιος ὁ Φιλανθρωπηνὸς καὶ προηγούμενος τῆς μονῆς 

τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος καὶ τὴν παροῦσαν προσθήκην ἐκθέμενος ὑπέγραψα ☩. 

 

 

 

Tłumaczenie 
dostępne w: ‘Mamas’: ‘Typikon’ of Athanasios…, s. 1035-1036. 

 

 

 

7. Translacja relikwii św. Mamasa (ok. 1189-1209 r.) 

 

List Piotra z Kapui do Roberta z Châtillon i kapituły w Langres (1205) 
Exuviæ sacræ constantinopolitanæ. Fasciculus documentorum minorum, ad byzantina lipsana in Occidentem 

sæculo XIII o translata, spectantium, & Historiam Quarti Belli Sacri imperijq; gallo-græci illustrantium, red. 

P.E.D. Riant, t. 2, Genevae 1878, s. 70-73. 
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1205. Constantin. 

 

Petrus Capuanus, card. tit. S. Marcelli, Roberto de Castellione episcopo & capitulo 

Lingonensibus, Walonem de Domna-Petra, caput s. Mamantis de Constantinopoli ad Lingonas 

allaturum, commendat. 

 

Venerabili in Christo patri & amico carissimo (Roberto), Dei gratia episcopo & dilectis 

in Christo fratribus capitulo Lingonensi, P[etrus Capuanus], divina permissione tituli sancti 

Marcelli presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, salutem in Domino sempiternam. 

Eo zelo & caritatis affectu ecclesiam vestram diligimus, ut ea velimus & affectemus 

agere, que ad ipsius honoris exaltationisque augmentum ad laudem Dei ac sanctorum possint 

gloriam provenire. Vestre itaque fraternitati presentibus innotescat, quod inter alias sanctorum 

reliquias, que fuerunt in manus bone memorie Trecensis episcopi a peregrinis in captione 

Constantinopolis resignate, caput gloriosi Mammetis martiris ad ipsius Trecensis manus 

pervenit. Quod, cum dilectus in Christo filius, Gualo de Damna-petra, devotus filius & utile 

ecclesie vestre membrum, vir vite honeste & boni testimonii in exercitu Latinorum, per 

relationem eiusdem episcopi, comperisset, post ipsius decessum, sicut frequenter antea 

laboraverat, & requisierat diligenter a nobis, cum multa instantia & precum supplicatione 

quesivit reliquias memoratas ad vestram ecclesiam, que in honore prenominati fabricata est 

martiris, deferendas. Nos autem, ut de ipsis reliquiis plene certificari possemus, accedentes ad 

domum episcopi, in qua erant eedem reliquie, cum multis aliis, titulum subscriptum grecis 

litteris in argento ipsi capiti circumducto, per quemdam monachum familiarem nostrum, 

peritum grecis litteris, coram nobis legi fecimus diligenter, & comperto in veritate quod ipsius 

martiris essent reliquiee, prefato Gualoni presbytero, pro ecclesia vestra concessimus  

& dedimus leta manu, utpote qui ad ipsius honoris augmentum inveniri cupimus promtiores. 
Idem etiam Gualo seipsum & nos volens magis super eo certificare, quemdam presbyterum  

N. nomine, boni testimonii virum, ad presentiam nostram duxit, qui in verbo veritatis coram 

nobis asseruit, quod cum quidam abbas & monachi Greci, qui erant in quodam monasterio sub 

vocabulo ipsius martiris fabricato, caput sancti Mammetis vidissent, cum magna reverentia 

lacrymantes ante ipsas reliquias prociderunt, supplicantes ipsi G[ualoni] presbytero, ut eas in 

ecclesia sua mererentur habere, pro ipsis multam pecuniam promittentes. Ad huius etiam rei 

maiorem inquisitionem, quemdam clericum, familiarem nostrum, cum ipso G[ualoni]  

& presbytero memorato, ad idem monasterium curavimus destinare, qui nobis veridica relatione 

narravit, quod abbas & fratres predicti monasterii sibi dixerunt, quod ille reliquie quas presbyter 

G[ualo] penes se habebat, beati martiris Mammetis erant, que per quemdam calogerum, id est 

bonum senem, monachum videlicet de terra illa in qua martir ipse passus fuerat, cum aliis 

reliquiis quatuor sanctorum Constantinopolim fuerant deportate. Cui calogero cogitanti ubi 

posset ipsas reliquias honorifice collocare, ipsis monachis asserentibus, datum est in somno 

responsum, ut ad ecclesiam b. Mammetis que, sumtibus Ysachii, imperatoris 

Constantinopolitani, de novo tunc fabricabatur, eas portaret, nec laboraret aliam ecclesiam 

fabricare. Qui etiam monachi, coram predicto clerico nostro, ipsi G[ualoni] attentius 

supplicarunt, ut ipsas reliquias portaret ad suam novam ecclesiam, quia parati erant magnam 

commutationem pro ipsis sibi facere, vel pecunie, vel rei alterius magis care promittentes etiam 

seipsum G[ualonem] perpetuum dominum habituros, si reliquias sibi daret. Cum itaque 

sepedictus G[ualo], tam pro inquirendis & habendis prenominatis reliquiis, quam pro 

exaltatione & honore vestre ecclesie semper fuerit sollicitus & attentus, & post ipsas habitas 

relinquens quidquid honoris & boni habebat Constantinopoli (qui profecto custodiam cantorie 

in ecclesia Sanctorum XL Martirum, que una est de maioribus triginta preposituris,  

& custodiam alterius prepositure quam de triginta in ipsa urbe habebat) multosque alios 

preponens honores, ut posset tantum obsequium ecclesie vestre impendere, ad eam ipsas 
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preclaras reliquias deferendo ad vos, omnibus omissis, cum gaudio & tanto patrono vestro 

studuerit remeare, ipsum autem devotum filium & ecclesie vestre membrum utile, fraternitati 

vestre duximus, pro sue devotionis ac probitatis merito, propensius commendandum, quatenus 

eumdem, pro tanto in posterum utili ac memorando ecclesie vestre per ipsum collato obsequio, 

affectuosius diligentes, taliter eius laborem & studium remunerare curetis, ut idem ex decreto 

fiat devotior, ac alii eius animati exemplo, ad obsequiorum ecclesie vestre portanda onera 

fortius accingantur. Nos vero secundum ea que vidimus & audivimus, veritati testimonium 

perhibentes, rogamus in Domino, ut prenominatas reliquias, cum honoris reverentia  

& omnimoda devotione, suscipientes, inter cetera que pretiosa erga vos habentur, velitis habere 

precipue chariora, gratum Deo & ipsi acceptum prebentes martiri famulatum; nobis quoque, 

qui pro exaltatione vestre ecclesie semper solliciti fuimus & intendimus laborare, participium 

orationum vestrarum reddatis, & ad memoriam nostri habendam, nomen nostrum in vestro 

kalendario subscribatis. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Konstantynopol 1205 r. 

Piotr z Kapui, kardynał kościoła pod wezwaniem świętego Marcelego, powierza biskupowi 
Robertowi z Châtillon oraz kapitule w Langres Galona z Dampierre, który ma przynieść głowę 
świętego Mamasa z Konstantynopola do Langres.  
 

Piotr z Kapui, z boskiego przyzwolenia kardynał-prezbiter kościoła pod wezwaniem 
świętego Marcelego, legat stolicy apostolskiej, przesyła życzenia nieustającego zdrowia 
czcigodnemu w Chrystusie ojcu i przyjacielowi Robertowi, z Bożej łaski biskupowi, oraz 
umiłowanym w Chrystusie braciom z kapituły w Langres.  

Kochamy wasz kościół z takim zapałem i uczuciem miłości, że pragniemy i staramy się 
czynić to, co służy do powiększania jego czci i wzniosłości i co może przynieść sławę świętym 
oraz chwałę Bogu. Niech więc za pomocą niniejszego pisma stanie się jasne dla waszego 
bractwa, że wśród wielu świętych relikwii, które dzięki pielgrzymom po zdobyciu  
i splądrowaniu Konstantynopola trafiły do rąk świętej pamięci biskupa Troyes, znalazła się 
również głowa świętego męczennika Mamasa. Po śmierci biskupa Troyes, dzięki informacjom 
od pewnego biskupa, odnalazł ją umiłowany w Chrystusie Galon z Dampierre, oddany syn  
i użyteczny członek waszego kościoła, człowiek prowadzący uczciwe życie i dający dobre 
świadectwo w armii Łacinników. Ponieważ już wcześniej ustawicznie zapobiegał o to  
i nieustannie nas prosił, dzięki wielkiej wytrwałości i pokornemu błaganiu dostał zgodę, by 
przenieść wspomniane relikwie do waszego kościoła, który został zbudowany ku czci 
wymienionego powyżej męczennika.  

My natomiast, ponieważ mieliśmy ostatecznie zaświadczyć o tych relikwiach, poszliśmy  
z wieloma innymi ludźmi do domu biskupa, w którym się one znajdowały, i poprosiliśmy 
pewnego mnicha z naszego otoczenia, który znał greckie litery, aby przeczytał nam grecki 
napis na srebrnej [opasce] oplecionej wokół tej głowy. Zgodnie z prawdą stwierdziliśmy, że 
są to relikwie tegoż męczennika, i z radością zgodziliśmy się przekazać je wspomnianemu 
prezbiterowi Galonowi dla waszego kościoła, ponieważ pragnęliśmy jawić się jako najlepsi do 
pomnażania jego czci. Ów Galon jednak, chcąc jeszcze mocniej przekonać siebie samego  
i nas w tej sprawie, przyprowadził przed nasze oblicze pewnego prezbitera o imieniu N., 
człowieka dającego dobre świadectwo, który na potwierdzenie prawdziwości [relikwii] 
opowiedział nam, że gdy głowę świętego Mamasa zobaczyli pewien opat i mnisi greccy, 
żyjący w klasztorze zbudowanym pod wezwaniem tego świętego, płacząc z ogromnego 
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szacunku padli przed relikwiami na ziemię i błagali prezbitera Galona, by mogli je zachować 
w swoim kościele, obiecując w zamian mnóstwo pieniędzy.  

Dla jeszcze dokładniejszego zbadania tej sprawy zdecydowaliśmy się wysłać pewnego 
kleryka z naszego otoczenia razem z Galonem i wspomnianym prezbiterem do tego właśnie 
klasztoru. Złożył nam zgodną z prawdą relację, że opat i bracia klasztorni powiedzieli mu, że 
owe relikwie, które miał ze sobą prezbiter Galon, pochodzą od świętego męczennika 
Mamasa. Zostały one sprowadzone do Konstantynopola z relikwiami czterech innych 
świętych przez pewnego mnicha calogerusa, to jest dobrego starca, najwidoczniej z tej ziemi, 
w której został umęczony święty. Gdy dobry starzec zastanawiał się, gdzie może z czcią 
umieścić owe relikwie, które chcieli uzyskać wspomniani bracia z klasztoru, dostał we śnie 
odpowiedź, żeby zanieść je do kościoła świętego Mamasa, odbudowanego wtedy na nowo  
z nakładów Izaaka, cesarza Konstantynopola, i nie trudzić się budową nowego kościoła. Do 
tego mnisi, w obliczu tego naszego kleryka, jeszcze bardziej błagali samego Galona, żeby 
przekazał te relikwie do ich nowego kościoła, ponieważ przygotowali się do korzystnej 
wymiany z nim za święte szczątki, albo za pieniądze, albo za inną rzecz o większej wartości, 
obiecując nawet, że na zawsze uznają Galona za swojego pana, jeśli tylko podaruje im 
relikwie.  

Tak oto wspominany Galon, który był ciągle zatroskany i zajęty zarówno badaniem 
prawdy i pilnowaniem nadmienionych szczątek, jak i [pragnieniem] uwznioślenia i uczczenia 
waszego kościoła, po ich zdobyciu porzucił wszelkie zaszczyty i dobra, które miał  
w Konstantynopolu (po dotarciu tam przejął opiekę nad kantorią w kościele Czterdziestu 
Męczenników, który jest jedną z trzydziestu większych prepozytur, oraz opiekę nad inną 
prepozyturą, których w tym mieście jest trzydzieści), przedkładając [relikwie] nad wiele 
innych zaszczytów, aby tylko móc spełnić ten akt posłuszeństwa wobec waszego kościoła 
poprzez przyniesienie do niego wspomnianych relikwii. Wreszcie, pozostawiwszy wszystko 
inne, z wielką radością i z waszą opieką zdecydował się powrócić do was.  

Tym chętniej więc uznaliśmy za godnego polecenia waszemu bractwu owego oddanego 
syna, użyteczny członek waszego kościoła, z powodu jego zasłużonych oddania i uczciwości. 
Zadbajcie o to, aby za okazane przez niego świadectwo tak wielkiego posłuszeństwa dla 
przyszłego pożytku i pamięci o waszym kościele obdarzyć go jeszcze większym uczuciem 
miłości i odwdzięczyć się za jego pracę i starania w taki sposób, by ze zrządzenia [Boga] sam 
stał się bardziej oddany, a wszyscy inni, którzy będą podbudowani jego przykładem, tym 
silniej przykładali się do niesienia ciężaru posłuszeństwa waszemu kościołowi.  

My natomiast, zgodnie z tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, składamy świadectwo prawdzie 
i prosimy w Panu, żebyście przyjęli wspomniane relikwie z nabożnym szacunkiem i pełnym 
oddaniem oraz zechcieli je umieścić wśród innych rzeczy, które są dla was cenne, traktując 
je jako szczególnie wartościowe. Ofiarujemy [wam] miłego Bogu i uznanego przez niego 
sługę męczennika. Dołączcie do waszych modłów także modlitwę o nas, gdyż zawsze byliśmy 
zatroskani o uwznioślenie waszego kościoła i staraliśmy się to osiągnąć, a na pamiątkę tego 
wpiszcie nasze imię do waszego kalendarium. 

 

 

 

Kanonik z Langres, Historia translacji relikwii świętego Mamasa963 
Exuviæ sacræ constantinopolitanæ. Fasciculus documentorum minorum, ad byzantina lipsana in Occidentem 

sæculo XIII o translata, spectantium, & Historiam Quarti Belli Sacri imperijq; gallo-græci illustrantium, red. 

P.E.D. Riant, t. 1, Genevae 1877, s. 22-34. 

 
963 Tekst translacji został napisany ok. 1209/1210 r. przez anonimowego kanonika kościoła katedralnego 

w Langres, centrum kultu świętego Mamasa we Francji. Obecnie w miejscowej katedrze znajdują się cztery 

relikwie świętego: krąg szyjny, ramię, goleń i głowa. Okoliczności przeniesienia ich do Langres zostały opisane 

w poniższym tekście. 
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Canonici Anonimi Lingonensis, Historia translationum reliquiarum S. Mamantis 

 

 

Prologus 

 

QUONIAM fragilitas conditionis humane preteritorum memoriam diu vivere non 

permittit, a Domino datus est in remedium literarum usus, per quas & preterita vivant,  

& posteriorum oculis quasi presentialiter facta, fideliter praesententur. Antiquorum enim 

exempla sunt illi carbones desolatorii, per quos et vitiorum rubigo consumitur in mentibus 

auditorum, & fidelis devotio ad agendum vel patiendum similia, si opus fuerit, ferventius 

inflammatur. Quis enim tam saxeum pectus habet, quod non faciat aliquantulum emolliri, cum 

subit in mentem fides patriarcharum, prophetarum audacia, admiranda Petri & apostolorum 

potentia, constantia martyrum, patientia confessorum, tenera virginum fortitudo; sicut dicit 

apostolus: «Quecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam  

& consolationem scripturarum spem habeamus.» EGO autem MINIMUS SACERDOTUM, 

qui nec dignus sum vocari sacerdos, quia sepius & in multis offendi, & extra legis semitam 

frequentius ambulavi, pandere proposueram karitati vestre, qualiter beati Mamantis martyris 

caput Lingonas est allatum; sed vereor ne imputetur mihi ad presumptionem, si opus aggredior, 

quod ultra me esse non dubito. Novit tamen Dominus, quia ad hoc adstrictus sum quasi ex 

maioris imperio; unde & confido in Domino, quod vires, quas imperitia denegat, obedientie 

virtus & karitas ministrabit. Veniam autem postulo, si aliquantulum altius exordiar; quedam 

enim in legenda beati martyris omissa sunt, forte per negligentiam predecessorum, que  

& martyri cedent ad gloriam, & utilitati proderunt auditorum scita. Nam cum nobilis illa mulier, 

Amia nomine, ad suggestionem angeli, infantulum de carcere sustulisset, ubi ambo parentes 

eius pro fide Christi cathenati decesserant, & cum faceret eum deferri ad ecclesiam, ut baptismi 

susciperet sacramentum, multis adstantibus, sacerdos, qui eum regenerare venerat, quesivit in 

publico: «Quo nomine censebitur puer iste?» respondit puer qui necdum usum lingue noverat: 

«Mamas est nomen meum.» Intelligentes itaque factum esse a Domino, quod erat mirabile in 

oculis omnium, non presumpserunt mutare nomen, sed gratias in communi referebant Domino, 

quia, nec ante, nec post, in tota Grecia inventus est aliquis, qui hoc nomine censeretur.  

A miraculo redeamus ad propositum: sed ut sequentia facilius elucescant, prius dicendum est 

breviter, quomodo huius beati martyris notitia, Domino procurante, in Burgundiam venit. 

 

 

I. Quomodo Lingonensis ecclesia nomine S. Mamantis fuerit insignita. 

 

Fidelis enim narrat antiquitas, quod ecclesia Lingonensis, a principio sui in honore beati 

Ioannis evangeliste fundata fuit: sed Dominus, qui apostolum suum per evangelice predicationis 

gratiam ita videbat sublimatum, quod in omnem terram sonus ejus exiverat, & in fines orbis 

terre verba eius cognita fuerant, non derogavit quidem apostolo, sed martyris sui gloriam sic 

voluit revelare, ut non tantum in Grecia notus esset, immo etiam in Burgundia celeberrimus 

haberetur. Quod factum fuisse dicunt hoc modo: nobilis quidam de Gallie partibus, cuius nomen 

invidia vetustatis de medio sustulit, a Hierosolymitanis partibus rediens, Constantinopolim 

venit, ubi moram faciens, audivit de beato martyre, quomodo in ore totius populi frequentius 

resonabat, & quomodo pre ceteris martyribus venerabatur a cunctis, ita ut etiam megamartyr, 

id est magnus martyr, anthonomasice diceretur; quippe cum in toto sanctorum catalogo non 

inveniatur aliquis, qui in etate tam tenera, pro Christi nomine tot & tanta sustinuerit genera 

tormentorum. 
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Cepit ergo vir ille anxius in animo volvere, si quomodo de reliquiis huius martyris 

aliquid habere posset, quod secum quasi pro viatico deferret in via, contra omnia pericula 

tutamentum. Nec fraudatus est a desiderio suo, quia per Dei gratiam obtinere meruit partem 

ossis eius, qui vulgo oschia colli dicitur, que caput humeris continuare solet. Quem thesaurum 

diligens super aurum & topazion, reposuit diligenter in pera serica, & collo suo propter 

reverentiam suspendit, & sic exultans & gaudens, repatriandi iter arripuit. Tandemque post 

multa terrarum spatia, transvolatis etiam Alpibus, ad fines Lingonicos applicuit. Et cum iam 

esset prope civitatem, in loco, qui dicitur Magnum pratum, necesse habuit ire ad requisita 

nature, & secedens paululum a comitatu suo, sicut semper consueverat, sustulit a collo suo 

reliquias dependentes, ne iniuria fieret sacris pignoribus, si in turpitudinis loco ea secum 

haberet, & ramusculo cuiusdam arboris suspendit, statimque, cum vellet resumere depositum, 

iturus viam suam, nullo modo potuit rehabere. Quid faceret? quo se verteret? suspirans  

& gemens revocavit socios abeuntes, qui reversi totis viribus nitebantur filum sericum manibus 

aut ferro disrumpere, sed in vanum laborabant; quelibet enim iuga boum apposita non possent 

illud avellere, quoniam nihil potest mortalis infirmitas contra Dei potentiam & virtutem. 

Stupentes igitur & dolentes, ascenderunt in civitatem, & episcopo loci, cuius nomen 

novit Deus, rei geste seriem ex ordine narraverunt. Episcopos vero exultans in Domino,  

& gratias agens, convocatis senioribus & universo populo civitatis, exposuit diligenter quod 

audierat, & indicto ieiunio, cum cereis, crucibus & thuribulis, comitante clero & innumerabili 

utriusque sexus multitudine, perrexit ad locum, psalmos Davidicos humiliter decantando. 
Videns autem reliquias, precepit omnes unanimiter secum flexis genibus in oratione prosterni, 

ut Dominus, sicut arcam federis non permisit remanere in templo Dagon, sed de terra Philistim 

reduci fecit eam in terram Israël, & sicut crucem filii sui tulit de fano Cosroë, & per manum sui 

servi Heraclii reportavit in Iherusalem, ita faceret hec sancta in civitatem portari. Et statim 

surgens ab oratione, voluit tollere vasculum, in quo erant; sed nec ipse nec alii omnes, qui 

aderant, clerici simul & laïci, temptantes pariter ac successive, si forte alius alio potentior esset, 

modicum, quo dependebat, filum aliquo modo rumpere vel avellere potuerunt. Unde mirantes 

& tundentes pectora sua, rursus ad orationis suffragium humiliter prosternuntur, vota voventes 

Domino, quod huius sancti thesaurum mirabilem, auro & lapidibus pretiosis honorifice 

decorarent, quodque natale eius singulis annis devotissime celebrarent, & quod diem natalis 

eius vigiliis & orationibus solenniter prevenirent: sed nec sic aliquatenus habere potuerunt. 

Quid facerent? flebant omnes & Dei misericordiam precabantur. 

Et cum sic iam fere totum diem duxissent in vesperum, confusi ac de impetratione 

diffidentes, recedere disponebant. Licet enim difficile sit, ut multorum orationes non impetrent, 

tamen non iudicabant se exauditione dignos, nec propter hoc murmurabant contra Dominum, 

sed totum sibi ac sceleribus suis potius imputabant. Tandem Dominus, qui licet aliquando 

desiderantibus tardare videatur, numquam tamen obliviscitur misereri, suscitavit spiritum 

cuiusdam senioris, qui iocundus aspectu & gratiosa canitie venerandus, prosiluit in medium, 

dicens episcopo: «Pater, evidentibus patet indiciis, quod sanctus iste maximi meriti est apud 

Deum: unum superest, ut promittamus (& petitio nostra debito gaudebit effectu) quod scilicet 

ecclesia Lingonensis huius sancti nomine tituletur. Nec timeas, quia non indignabitur sanctus 

evangelista Ioannes, si filius eius, quem verbo predicationis sue Domino genuit, pro eo 

honoretur.» 

Hac voce tamquam de celo missa omnes pariter confortati, iterum prosternuntur oraturi 

cum lachrymis. Episcopus etiam prostratus ante reliquias, titulum sue ecclesie devotus sancto 

martyri obtulit, statimque, oratione vix completa, sponte ceciderunt inter manus eius reliquie. 

Quanta fuerit exultatio tunc cleri & populi, quante iubilationis voces ab utroque sexu in celum 

sonuerint, non est meum evolvere, etiamsi linguis hominum loquar & angelorum. Hoc solum 

dixisse sufficiat, quod in hymnis & confessionibus revertentes, benedicebant Dominum, qui 

tanta coram eis mirabilia fecit. O quam pretiosa est in conspectu Domini mors sanctorum eius! 
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Puerulus iste, qui elegit abiectus esse cum feris in monte Domini, magis quam delitiari in 

tabernaculis peccatorum; qui solus in abditis latuit, ne levi saltem famine inter impios vitam 

macularet, tandem a ministris scelerum tentus, dum ludibriis & verberibus afflictus, carnem, ut 

putabatur, miserabiliter exuit, nunc principibus imperat, colla ducum & magnatum sue habet 

subdita potestati; que ergo regum purpura, que nobilitas sanguinis, que copia auri vel argenti 

potuit eum tanta gloria sublimare? 

Sed hec est merces Domini, quam dilectis suis tribuit post somnum mortis. Si enim 

martyrum suorum ossibus, que nihil sentiunt, nihil intelligunt, tantam in terra voluit reverentiam 

exhiberi, quid tribuit animabus eorum, que in celo exultant cum angelis, & stolis albis amicte, 

sequuntur Agnum quocumque ierit? Quid etiam tribuet eis in die iudicii, cum resumptis 

corporibus utraque stola gaudebunt, Deum facie ad faciem videbunt, cognoscent sicut & cogniti 

sunt, cognitum diligent, dilectum laudabunt, ut in ipsa laude & dilectione sine fastidio 

delectentur? «Hec sunt que nec oculus vidit, nec auris audivit, &c.» Hec intelligens in spiritu 

David, exclamans ait: «Quid enim mihi est in celo?» quasi diceret: «Quam gloriosum, quam 

inappreciabile!» – «Et a te quid volui super terram?» quasi: «Quam vile despectabile, nullius 

pretii nullius momenti!» Qui sic credit, qui sic sperat, non est de vita sollicitus, sed mortis 

articulum securus exspectat. 

 

 

II. Reynaldus episcopus brachium S. Mamantis ecclesie Lingonensi acquirit. Sanguis  

e brachio S. Mamantis manat. 

 

Procedente tempore, assumptus est ad regimen urbis Lingonice Reinaldus episcopus pie 

recordationis, qui decimus cedit ante venerabilem Guillelmum, QUI NUNC EST ELECTUS 

NOSTER. Vir ille spectabilis quidem genere fuit, sed nobilitatem generis honestas morum & 

multiplex literarum scientia illustrabat. Non solum enim liberalibus studiis eruditus fuit, sed 

utriusque Testamenti paginis sufficienter instructus; ipsa enim eius opera testimonium 

perhibent veritati. Nam cum ipse teneret comitatum Tornodorensem, & comitatum Barri super 

Sequanam pro suis nepotibus, qui adhuc erant parvuli, propter quasdam discordias, sicut dicitur, 

rex Francorum qui tunc erat, ipsum tenuit in Noviomensi civitate in turre juxta portam: ubi non 

fractus adversitate, sed gaudens, quia intelligebat, quod filium, quem diligit, flagellat Deus, fecit 

hymnum & modulatis vocibus decantavit cum pueris in ramis palmarum, scilicet: Gloria laus. 
Ipse idem Vitam beati martyris transtulit de greco in latinum, quam etiam postmodum versibus 

heroicis dicitur exarasse; de eodem antiphonas & responsoria mirabili modulatione composuit, 

in quibus componendis, quantum habuit devotionis ardorem, ipsa modulationis suavitas 

manifeste declarat; cumque videret patroni sui vitam & merita in partibus istis penitus ignorari, 

non passus inerti hoc tolerare animo, cepit anxius secum volvere, & Dominum lachrymis  

& gemitibus exorare, ut viam & actus eius dirigeret. 

Tandemque nacta occasione, ut eum adoraret in loco ubi steterunt pedes eius, annuente 

Spiritu sancto, iter peregrinationis devotus arripuit, &, ut brevius transeam, veniens 

Constantinopolim, anime sue invenit desiderium: per fideles enim & diversos edoctus 

interpretes, nunc verbum ex verbo, nunc sensum ex sensu diligenter explicuit. Interim autem 

cum multos haberet secum milites in armis, & vernaculos expeditos, in negotiis imperii strenuus 

& fidelis inventus, ab imperatore & satrapis eius plurimum amabatur. Unde & cum imperator 

vellet eum honorare muneribus, super omnes divitias petiit brachium beati martyris, quod in 

capella imperatoris honorifice servabatur; quod tandem, ad instantiam & interventum omnium 

curialium, qui eum diligebant, vix potuit impetrare. Laudans ergo Dominum, qui prosperum 

iter ei fecerat, ad ecclesiam suam festine rediit: ubi cum quanta exultatione a maioribus  

& minoribus totius provincie receptus fuerit, quia dicere non sufficerem, potius silere decrevi. 
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Primum enim & maximum erat omnibus gaudium de thesauro incomparabili quasi 

celitus sibi misso; secundum vero nec minimum, de pastore sibi reddito, quem divina gratia ita 

faciebat cunctis amabilem, ut quilibet de populo suo, eum tamquam patrem proprium affectuose 

diligeret. Erat enim mitis aspectu, humilis habitu, blandus alloquio, egenis misericors, afflictis 

compatiens, mestorum consolator, pigros exhortans, superbis resistens; ipsum nec scientia 

tumidum, nec generositas faciebat elatum. Erubescant nobiles nostri temporis, qui cum ex se 

quidem vacui sint, gloriantur in sanguine alieno: qui magistri fieri appetunt, antequam discipuli 

fuerint, tardi ad audiendum, veloces ad loquendum, prompti ad contumelias, pigri ad studium, 

proni ad iram. Erubescant ergo qui tales sunt, & confundantur in se ipsis: inclinentur ad 

humilitatem studii, informentur ad mores, obediant senioribus, ne subito preoccupati, cum 

tempus advenerit, tamquam indigni ab honoribus repellantur; sed potius tamquam vere humiles, 

tamquam bene meriti, mereantur assumi. 

Quintus ab illo sedit Lingonis bone memorie Godefredus episcopus, de cuius 

commendatione taceo, QUIA MULTI ADHUC EXTANT EX VOBIS, QUI VIDERUNT 

EUM, & mores eius & religionem & vitam plenius cognoverunt. Quod vero ad gloriam nostri 

martyris attinet, non silebo. Cum capta esset a gentilibus Edissa civitas, que vulgo Roaïs dicitur, 

idem episcopus, cum Ludovico tunc rege, patre huius illustris PHILIPPI QUI NUNC REGNAT 

IN FRANCIA, transmarinandi assumpsit propositum. Ad quod perficiendum ut sufficientes 

haberet expensas, multa vasa aurea & argentea de ecclesia Lingonensi tulit, sub certa 

promissione restitutionis. Inter cetera, dum aurum ac lapides pretiosos, quibus brachium beati 

Mamantis decoratum erat, tolli faceret, contigit, procurante Domino, quod instrumentum 

aurifabri, os nudum brachii aliquantulum vulneravit: statimque sanguis largissimus cepit 

effluere, omnesque qui aderant, de tanto miraculo stupefacti, receptum sanguinem, in vase 

alabastrino, quod adhuc penes nos est, devotissime posuerunt, trementes & veniam postulantes, 

ne forte sanctum martyrem super hoc offendissent; huius facti testis est ipse sanguis, qui apud 

nos quasi fere recens monstratur usque in hodiernum diem. Cur hoc fecerit Deus, vel ad gloriam 

martyris ampliandam, vel quia displiceret ei quod sancte reliquie sic dehonestari videbantur, 

non volui discutere somniando; melius est enim in talibus pie dubitare, quam temere definire. 

Transire vero decreveram sub silentio, sed non potui, quoddam mirabile, quod in illa 

civitate Edissa contigit, cum a gentibus capta esset. Erant in ea sanctimoniales viventes sub 

regula, devote virgines, Domino consecrate, que cum audissent quia capta erat civitas, 

timuerunt valde, ne virginitatis sue propositum perderent, ne impiorum libidine fedarentur. 

Habito ergo inter se forti consilio, singule sibi singulos oculos eruentes, nasos etiam cum 

superiori labro sibi viriliter absciderunt, ut sic detruncate magis iudicarentur abominabiles, 

quam ad libidinem appetende. Audiant virgines nostre, & non appetant videri ab hominibus, 

sed abscondant facies suas propter angelos Domini! intelligant veli sui mysterium, quia posuit 

Dominus signum in facies earum, ut nullum preter ipsum amatorem admittant. 

 

 

III. Inventio capitis beati Mamantis, quod evasis periculis, Gualo in Galliam affert. 

 

 Si nimis evagatus sum, ignoscite, queso, sustinete modicum quid insipientie mee: 

festinus enim accedo ad rem propter quam incepi. 

Cum capta esset Constantinopolis, exultabant victores Latini capta preda, sicut qui 

invenerant spolia multa. Sed ceca cupiditas, que facile persuadet, ita manus eorum victrices 

victas tenuit, ut non solum ecclesias violarent, immo etiam vascula, in quibus sanctorum 

reliquie quiescebant, impudenter effringerent; aurum inde & argentum & gemmas turpiter 

evellentes, ipsas vero reliquias pro nihilo reputabant. Quo audito, seniores exercitus doluerunt 

valde, timentes, ne talis victoria eis in exitium verteretur; habito igitur consilio, legatus, qui 

vicem apostolici gerebat, cum archiepiscopis & episcopis, sub districti anathematis 
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interminatione precepit, ne quis sibi retineret reliquias, sed omnes in manu bone memorie 

Guarneri, tunc Trecensis episcopi, libere resignarent. Inter quas inventum est caput gloriosi 

martyris, nudum quidem, nisi quod circulus argenteus ipsi capti circumductus erat, & supra in 

modum crucis extensus, totum comprehendebat, in quo erat scriptum antiquis literis grecis, que 

adhuc ibi apparent: ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ: quod interpretatur sanctus Mamas. 

Quod cum per Dei gratiam cognovisset Gualo de Domna Petra, vir honeste vite & boni 

testimonii, dilectus Deo & hominibus, in exercitu Latinorum non minimus, ut postmodum 

claruit, quia in episcopum Dimicensem unanimiter est assumptus, tamquam devotus filius  

& utile membrum ecclesie Lingonensis, ut matrem suam tantis posset honorare pignoribus, 

cepit laborare modis omnibus, ut reliquias illas haberet: sed, vivente dicto episcopo, nullatenus 

obtinere potuit, quia idem, ut dicitur, episcopus ad hoc aspirabat, ut in propria persona rediens, 

thesaurum illum ecclesie nostre praesentaret; quia tenerrime diligebat illum, qui tunc sedebat 

Lingonis, Hilduinum episcopum, cuius anime propitietur Deus. Illo Trecensi episcopo viam 

universe carnis ingresso, sperans, quod desiderabat, effectui facilius mancipari, venit ad  

v. p. magistrum Petrum Capuensem tituli S. Marcelli presbyterum cardinalem, qui in partibus 

illis tunc temporis legationis officio fungebatur, cuius, genibus provolutus, supplicans cum 

lachrymis, anime sue desiderium humiliter explicavit. 

Ad hanc vocem exultavit legatus in Domino, quia venerat opportunitas, quod dicti 

Gualonis, quem propter honestatem suam tenere diligebat, poterat exaudire petitionem. 

Statimque moram non sustinens, ne distraheretur, quod querebat, accessit ad hospitium defuncti 

episcopi, & caput reverenter absconditum inveniens, ad domum suam cum honore debito 

reportavit, &, ut omnem super hoc dubitationis scrupulum amputaret, multos clericos grecos  

& monachos evocavit, qui legentes literas in argento, asserebant caput esse martyris gloriosi. 
Ad cujus rei majorem certitudinem, misit idem legatus quemdam presbyterum, & quemdam 

clericum suum cum dicto Gualone, ad monasterium quod de novo fabricatum erat sumptibus 

Hysachii imperatoris Constantinopolitani in honore beati Mamantis. Cuius abbas & monachi 

cum caput prolatum vidissent, lachrymantes ceciderunt in facies suas, & cum gemitu 

clamaverunt: «Ecce caput patroni nostri, quod quidam calogerus (id est bonus senex 

monachus), cum multis aliis sanctorum reliquiis, de terra, in qua beatus martyr passus est, 

Constantinopolim detulit, & dum cogitaret secum, ubi posset eas honorifice collocare; 

responsum est ei in somnis: In ecclesia, quam de novo fabricat Hysachius imperator beato 

martyri, repone, ne te oporteat ulterius laborare.» Hoc eiulantes dicebant abbas & monachi,  

& rogabant dictum Gualonem, ut innumeram super hoc acciperet pecuniam, vel alterius rei 

commutationem; vel, si mallet, toto tempore vite sue totius monasterii haberet dominatum, 

dummodo restitueret eis, quod, peccatis suis exigentibus, amisisse dolebant. Quod hec ita vera 

sint, testatur authenticum ipsius legati transmissum ad nos, cum privilegiis nostris honeste 

repositum. 

Interim venerabilis Gualo, thesaurum sibi creditum diligenter custodiens, locum in quo 

servabatur, non solum lampade, sed etiam cereo singulis noctibus honorabat, suspiriis  

& gemitibus incessanter exorans, ut ei beatissimus martyr certius aperiret, utrum esset vere 

caput eius quod habebat, nec ne. Hoc enim agebat vis amoris eius in eo, ut iam habitum se non 

habere timeret; sicut beata Maria Magdalena Dominum videns, adhuc sublatum plorabat; unde 

frequenter cum lachrymis audebat dicere: «Nisi signum mihi ostenderis, numquam te in patriam 

meam portare curabo.» Hoc frequenter iterans, cum, quadam nocte aliis occupatus, tardius 

solito ante reliquias ad orationem venisset, & cereum non inveniret accensum, turbatus in 

seipso, supplicabat attentiis, ne sibi imputaretur ad culpam, quod per negligentiam acciderat 

servulorum. Non multum post, lectum ascendit; necdum ab ore eius orationis verba 

discesserant, & subito cecidit in eum horror quidam, & factus est quasi in ecstasi semivigilans, 

& vidit ante se iuvenem pulcherrimum in veste splendida, tenentem in manibus caput quod 

habebat, qui ait illi: «Quid dubitas modice fidei? qui incredulus est, non prosperabitur via eius. 
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Respice, & absque dubio firmiter teneas, quia hoc ipsum est caput meum, quod pro Christi 

nomine mihi abscissum fuit.» His dictis, evanuit ab oculis eius. Ille autem exultans in Domino, 

et gratias agens, his & aliis evidentibus argumentis certioratus de voto suo, cum multiplici 

gratiarum actione a legato recedens, cepit disponere de rebus & reditibus suis, quos 

Constantinopoli ampliores habebat, ut cum thesauro desiderabili repatriare posset. 

Sed Dominus qui eum super pauca fidelem invenerat, super maiora volens constituere, 

ad Dimicensis ecclesie regimen interim assumi fecit: propter quod & via eius fere per triennium 

elongata est. Non tamen propositum recessit ab animo, sed quamcitius potuit, sumpta occasione 

quod domnum papam & apostolorum limina visitaret, navem ascendit, & prosperante vento, 

elevatis velis duxit in altum. Et cum multis iam diebus navigasset, ingravatum est mare,  

& surrexit tempestas qualis ante visa non fuerat, & navi pene dissoluta, cum omnes, qui ibi 

erant, etiam naute desperarent, nec in viribus suis, nec in arte confiderent, sed solius Dei 

misericordiam precarentur, insurrexit venerabilis episcopus Gualo, clamans cum lachrymis:  

«O beate Mamas, ubi est virtus tua? Patierisne caput tuum submergi in fluctibus, ut de cetero 

non videatur ab hominibus, nec ullatenus honoretur? Exsurge! quare obdormis, domine? 

Exsurge & precare pro nobis Dominum! ut per merita tua ab his periculis eruamur.» Vix 

orationem compleverat, & statim aura datur grata, & tranquillitas magna facta est, ita ut 

mirarentur omnes, & laudarent Dominum, qui martyri suo tantam gloriam dedit, & sic 

exultantes, optatum portum cum gaudio tenuerunt. 

Quid pluribus immoror? Per multos labores, per multa pericula, & cum multis 

tribulationibus, tandem dictus episcopus ad castrum, quod Domna Petra dicitur, venit: ubi 

deposito capite, cum quadam die fortuito absens esset, per antiqui hostis invidiam, eadem villa 

gravi cepit incendio devastari. Tunc omnes eiusdem castri, a minimo usque ad maximum, iam 

non in viribus suis, nec in hominum auxilio confidentes, cum impetu venerunt ad quemdam 

presbyterum nomine Guillelmum, una voce clamantes: «Domine, quare cito non profers caput 

beati martyris, quod apud te depositum audivimus a domno episcopo? Credimus enim, quod 

per ipsum liberabimur ab hac peste, sicut olim Cathanensis civitas per velum beate Agathe fuit 

ab incendio liberata.» Mira dicturus sum, sed tota regio hoc clamat, & ipse episcopus constanter 

asserit, quod statim; monstrato capite, vim virtutis sue oblitus est ignis, ut mirabiliter videres 

flammam cum vento confligere, qui utique contrarius erat: ita quod preter spem onmium, in 

domo lignea per seipsum cessavit ignis, ut omnibus manifeste claresceret, quod Dominus eis 

per martyrem suum tanta beneficia contulisset. 

Deinde idem episcopus venit Lingonas, ubi cum quanto honore, cum quanta reverentia, 

cum quantis muneribus receperit eum & reliquias amplexatus fuerit, bone memorie, qui nuper 

in fata concessit, Robertus episcopus, transeundum censui: quia quilibet vestrum hoc vidit,  

& memoriter tenere potest. Sed illud non taceo, quod cum multi de diœcesi, ad honorandum 

caput patroni sui devotius convenirent, constituti sunt duo boni testimonii sacerdotes, ad 

servandas & ostendendas reliquias, & beneficia fidelium colligenda. Contigit autem quadam 

die, quod illi duo absentes erant, & peregrinorum instante turba, quidam alius sacerdos 

invitatus, ut caput gloriosi martyris peregrinis ostenderet, impudenter accessit. Et sicut legitur 

in Libro Regum de Osan, cuius manus aruit, quia arcam Domini indebito modo tetigerat, ita 

manus sacerdotis dextra sicut arida facta est, quod nec ex ea quippiam operis facere poterat, nec 

ad os suum sine violentia sublevare, & sic doluit per aliquot dies. Tandem in se reversus 

cognovit quod iniuriam fecerat martyri, quia in eadem nocte miseris amplexibus concubine sue 

fuerat maculatus. Et accedens humiliter ad confessorem suum, culpam suam nude et aperte 

detexit; postmodum vero, peracta parte penitentie, cum lachrymis & debita reverantia accessit 

ad caput, & eodem manum suam tangi & signari fecit; que statim per Dei gratiam sanata est,  

& debito officio restituta. Deus novit, quia non mentior; nam qui vidit, testimonium perhibet 

veritati, & scimus quia verum est testimonium eius. 
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Attendat diligens lector quia quater ad nos misse sunt eiusdem martyris reliquie, & ex 

ipsa missione intelligat, qualiter instruit nos Dominus, & quid agere debeamus ostendit. Primo 

missa est oschia colli, iuxta quod, mediantibus arteriis, transit quod cogitatum est in corde, ut, 

modulante lingua, in vocem prorumpat; secundo brachium, per quod operatio intelligitur; tertio 

os longum, quod de tibia vel de femore esse videtur, de quo qualiter venit ad nos, sub silentio 

pertransivi, quia non est multum auctenticum, licet sub multorum nobilium & bonorum virorum 

testimonio fuerit allatum; quarto & ultimo, venit caput, quasi diceret, si, cogitatione, locutione 

& opere, que per oschiam & brachium significantur, rectas facitis semitas Dei nostri, quod ad 

tibiam pertinet, pervenire poteritis ad caput vestrum, Iesum Christum Dominum nostrum, cuius 

anno Incarnationis millesimo ducentesimo nono facta sunt hec, eodem prestante, qui vivit  

& regnat per omnia secula. Amen. 

 

 

 

8. Pielgrzymka Antoniego z Nowogrodu (ok. 1200 r.) 

 

Antoni z Nowogrodu (Dobrynia Jędrzejkowicz)964, Księga pielgrzyma 
Die Kniga palomnik des Antonij von Novgorod, ed. A. Jouravel, [Imagines Medii Aevi 47], Wiesbaden 2019,  

s. 302, 304 (174r-174v)965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie 
Die Kniga palomnik des Antonij…, s. 303, 305. 

 
[174r] {Re-} liquien liegen im Kloster der heiligen Gottesgebärerin, der Hodegetria, unter 

dem Altar. Auch ein Finger des heiligen Theodoros ist in dieser Kirche. 

 
964 Zob. Franklin, Cutler 1991, s. 124; Zob. też Grotowski 2004, s. 55-85, zwł. s. 65-83. 
965 Por. też, s. 59seq., 85-86. 
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Im Kaloioannes-Kloster wiederum befindet sich das Haupt des heiligen Blasios. Und ich 
besitze Reliquien des heiligen Blasios und auch anderer Heiliger – Gott ist mein Zeuge. 
  
Und im Philanthropos-Kloster befindet sich ein Nagel [vom Kreuze] des Herrn und die 
ehrwürdigen Kreuze und Reliquien von Heiligen. 
Im Pantepoptos-Kloster hingegen [liegt] ein Teil des Nagels [vom Kreuze] des Herrn und 
Reliquien von Heiligen. 
 
Und beim Goldenen Tor [befindet sich das Kloster des] heiligen Diomedes [und dort] liegen 
[auch] seine Reliquien. Und außerdem befinden sich dort die Reliquien des heiligen Mamas. 
Hier steht auch sein Kloster. Und fernerhin liegen dort die heiligen Karpos und Papylos im 
Frauenkloster in einem gemeinsamen Grab. – Diese Kirche errichtete übrigens Kaiser 

Konstantin. –  
Und darüber hinaus 
 
[174v] steht dort das Triantaphylloskloster; und hier befindet sich eine Vielzahl an Reliquien 
Heiliger. Und hier ist auch ein Teil des Schaffells des Elias. – Jenes Kloster ist übrigens reicher 
an Gärten und Feldern und an Gold als alle anderen Klöster in der Kaiserstadt. – 
Und außerdem liegt dort der heilige Stephanos der Neue in einem Kloster. Und zu seinem 
Gedenken bringt man sein Haupt zu dem Kerker, in dem er gefangen saß. – Das Haupt trägt 
der Eparch übrigens die Nacht hindurch mit einer Vielzahl von Menschen und mit Kerzen, 
„Κύριε ἐλέησον” rufend. – 
Ferner befindet sich dort das Metochion der heiligen Gottesgebärerin Evergetes. – Und 
ebenda in einer Kirche steht ein Eisenstab mit dem Kreuze des heiligen Apostels Andreas. – 
Und in jenem Kloster (dem Evergetiskloster) lebt der aus dem [Kloster vom] heiligen Berg 
gekommene Sava, der ser- 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (5 II) 
Synaxarium…, s. 445, w. 44-45. 

 

Sa: […] des.: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τῷ Τρικόγχῳ καὶ 

πέραν ἐν τῷ κάστρῳ τῶν Ῥῶς. […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[5 II] Liturgia ku jej966 czci sprawowana jest w jej martyrionie967 znajdującym się  
w Trikonchos968 oraz po drugiej stronie (péran) w grodzie Rusów (kástron tōn Rōs)969. 

 

 

 
966 Tj. św. Agaty z Sycylii. 
967 Zob. Janin 1969: 6-7. 
968 Dosł. trzy-konchy/apsydy. Były dwa miejsca znane pod tą nazwą: pierwsze na terenie Wielkiego Pałacu,  

a druge w pobliżu Kapitolu (pomiędzy Forum Bovis a ‘Filadelfion’, na wysokości ‘Mese’), o którym mowa w tym 

passusie. Zob. Janin 1955, s. 96-98; Janin 1964, s. 436-437.  
969 Zob. Janin 1964, s. 478 oraz Külzer 2008, s. 512, który stwierdza, że miejsce to może mieć związek z dzielnicą 

św. Mamasa. 
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9. Klasztor w czasach Cesarstwa Łacińskiego (ok. 1236-1240 r.) 

 

List patriarchy Germana II970 (Nicea, luty ok. 1236-1240 r.) 
Codex Athous Iviron 381 (olim 236), [XV w.; 392ff], f. 100 ro, l. 22-100vo, l. 24971. 

 

Γερμανοῦ τοῦ ἁγιωτάτου Κω(νσταντινου)πόλεως. ☩ | 

 

Τῷ ἀπὸ τ(ῆς) κ(ατὰ) τ(ὴν) Κω(νσταντινού)πολιν σεβασμί(ας) μονῆς τοῦ ἁγίου 

μ(ε)γ(α)λ(ο)μ(ά)ρ(τυρος) | Μάμαντος ὡρμημ(ένῳ) ἱερομονάχῳ Λουκᾷ· ταὐτόν τι παθόντι | 

τ(οῖς) ἐν τ(ῇ) κατ’ Ἔφεσον ληστρικῇ συνόδῳ ἐκ….972 συνυπαχθεῖ(σι) | (100vo) πρὸς τ(ὴν) (τ)ῶν 

ἑτεροδόξων ὁμολογίαν· ἥν ἀναπαλέσαν(τες) | αὖθις ἐδέχθησαν. Τετυράννητ(αι) γ(ὰρ) καὶ 

αὐτὸς, ἐκεῖσε κατά- | -ληφθεὶς, ὑπὸ τ(ῶν) κάκιστ’ ἀπολουμ(ένων) Περδεκατουρί(ων)973 κ(α)ὶ 

Φρε- | -μενουρί(ων)974, τ(ῶν) παρ(ὰ) τοῖς ὁμογενέσι λατίνοις τιμιωτάτων· | Καὶ συνθέσθ(αι) 

ἠνείγκασθαι τῇ τούτων δόξῃ, δι’ οἰκείου χειρο- | -γραφήματος, καταναγκασθεὶς ὑπογράψαι, ἐν 

ᾧ αὐτοὶ ἐξέ- | -θεντο χάρτ(ῃ)· κ(α)ὶ ὡμολόγησ(εν)  πιστεύειν οἷς ἔγραψαν· ὅτι δηλα(δή) | ὡς ἐκ 

τοῦ ἐνζύμου ἄρτου, διὰ τῶν εὐχῶν καὶ τ(ῆς) εὐλογίας | τοῦ ἱερέ(ως), οὕτ(ω) δὴ καὶ ἐκ τ(οῦ) 

ἀζύμου ἄρτου ἀποτελεῖ(ται)975, σῶμ(α) | Κυριακόν· ἅμα δὲ τὸ ἀνεθῆναι εὐθὺς τοῖς πᾶσι χαίρειν 

| εἰπόντι, κ(α)ὶ πρὸς τὴν ἡμῶν μετριό(τητα) ἀναδραμόντι, κ(α)ὶ πικρῶς | ὅτι μάλα, τ(ὸ) τοιοῦτον 

ἥττημ(α) ἀποκλαυσαμέν(ῳ) ὅπερ δεικνύον(τος) | ἦν σαφῶς, τὸ πρ(ὸς) τοὺς σεβασμίους 

ἄστοργον κ(α)ὶ ἀσύνθετον· | Καὶ ὡς ἡ μ(ὲν) γλῶσσ(α) τὸ τοῦ λόγου ὀμώμοκ(εν), ἡ δ(ὲ) φρήν 

ἀνό- | -μοτος ἔμειν(εν)-οὔμενουν εἰς ἀπολογίαν ἐλογισάμεθα, τὸν π(α)ραυ- | -τίκα μετάμελον, 

τ(ὴν) ἐκεῖθ(εν) ἀπόδρασιν, τ(ὴν) ἐνταῦθ(α) προσέλευ(σιν), | (καὶ) τ(ὴν) μετὰ δακρύ(ων) 

ἐξομολόγησιν· ἀλλ’ ἐπὶ τούτοις ἀλειτουργεισί(αν) | τ(ε) κ(α)ὶ παντὸς ἱερατικοῦ ἐνεργήματος 

ἄργειαν, Ἐν ἐπιπονω- | -τέρ(ᾳ) διαγωγῇ ἐφ’ ὅλον ἑξαμηνιαῖον καιρ(ὸν), ἐπιμετρήσαμ(εν) 

αὐτ(ῷ) | τ(ὴν) ἐξ ἐκείνου (ἀ)ρχόμενον κ(α)ὶ μέχρι τ(ῆς) τεσσαρειςκαιδεκάτης τοῦ | 

ἐλευσομ(ένου) αὐγούστου μηνὸς ἐξικνούμ(ενον)· Καὶ διατελέσας, συ- | -γκεχωρημ(ένος) ἐν 

ἁγίῳ π(νεύ)μ(ατ)ι ἔσται τὸ μετὰ ταῦτ(α), τ(οῦ) ἀκουσί(ου) πτώ- | -ματος κ(α)ὶ τ(ῆς) 

ἐπιτιμή(σεως)· κ(α)ὶ τ(ῆς) προτέρ(ας) κ(ατά) θ(εί)α(ν) χάριν μ(ε)θ(έ)ξει λειτουργί(ας)· | ἐπὶ 

τούτ(ῳ) γ(ὰρ) ἐγεγόνει κ(α)ὶ τὸ π(α)ρ(ὸ)ν γράμμ(α) τ(ῆς) ἡμῶν μετριό(τητος) δι’ ἀσφά(λειαν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
970 Patriarcha w latach 1223-1240. Zob. Talbot 1991b, s. 847. 
971 Autor pragnie w tym miejscu okazać wyrazy wdzięczności dla prof. Evangelii Amoiridou (Uniwersytet 

Arystotelesa w Salonikach), za jej nieocenioną pomoc w zakresie uzyskania zdjęć z ww. manuskryptu oraz 

odczytu niniejszego tekstu. Zob. więcej w: Λάμπρος 1900, n. 13, s. 104; Laurent 1971, n. 1287, s. 94-95. 
972 ἐκκλά(σα)ς (?)/ἐκ μιᾶς (?) 
973 πρεδικάτωρ/περδεκατούριος z łac. (ordo fratrum) praedicatorum, tj. dominikanie. 
974 Φρεμενοῦρος/Φρεμενούριος z łac. (ordo) fratrum minorum; fr. (ordre des) frères mineurs, tj. franciszkanie. 
975 Inny możliwy odczyt: ἀποτελεῖν. 



 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
List patriarchy Germana II (Nicea, luty ok. 1236-1240 r.)  

[Codex Athous Iviron 381 (olim 236), [XV w.], 100 ro, l. 22-100vo, l. 24]  
(skany z mikrofilmów, pochodzących z archiwum Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών w Salonikach) 
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10. Klasztor w czasach Jana Kantakuzena i patriarchy Kaliksta I (ok. 1350 – 1363 r.) 

 

Jan Kantakuzenos976, Dzieje, IV.16 
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri iv, t. 3, red. L. Schopen, [Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae 25] Bonn 1832, s. 106, w. 20 – 108, w. 1. 

 

καὶ βασιλίδα μὲν συνέθεντο τὴν Εἰρήνην πρὸς τὸ τῆς Μάρθας προσαγορευόμενον 

μοναστήριον, ἣ βασιλέως ἦν ἀδελφὴ τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων Μιχαὴλ, γενέσθαι, ὡς 

βασιλεῖ προσῆκον ἐκ πρώτου κλήρου, καὶ μοναχῶν ἐνδυσαμένην σχῆμα, τὸν ἐπίλοιπον βίον 

διανύειν· βασιλέα δὲ τῷ τῆς Ἡρακλείας ἐπισκόπῳ τῆς ἐν Θρᾴκῃ φιλοθέῳ ὑποτάξαντα ἑαυτὸν, 

οὐ μόνον διὰ τὴν ἄλλην σύνεσιν καὶ παιδείαν τήν τε ἔξω καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς, ἀλλ’ ὅτι καὶ τῷ 

µονήρει βίῳ ἐκ πρώτης ἡλικίας, ὡς εἰπεῖν, ἐκδοὺς, τῇ τε σπουδῇ καὶ τῷ περὶ τὴν ἄσκησιν 

χρονίῳ πολλὴν περὶ τὰ τοιαῦτα πεῖραν ἔσχεν, ὡς καὶ τῆς ἱερᾶς ἐξηγεῖσθαι λαύρας τῆς ἐν Ἄθῳ 

παρὰ τῶν ἐκεῖ πατέρων ἐγκριθῆναι, καὶ πρὶν ἐπίσκοπον γενέσθαι, καὶ ἑτέροις ἐδόκει τὰ τοιαῦτα 

παιδοτριβεῖν εἶναι ἱκανὸς, παρὰ τὸ τοῦ ἁγίου Μάµαντος φροντιστήριον θέσεως ἔχον εὐφυῶς, 

καὶ ἐρηµίας ἀπολαῦον ὡς ἐν πόλει µάλιστα, τῆς ψυχῆς ἐκεῖ φροντίζειν γενοµένους, καὶ περὶ 

τῶν τῇδε πεπραγµένων ἐξιλάσκεσθαι θεόν. συνείποντο δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ βίου 

ἀναχώρησιν καὶ Καβάσιλας Νικόλαος καὶ Δηµήτριος ὁ Κυδώνης, σοφίας µὲν εἰς ἄκρον τῆς 

ἔξωθεν ἐπειληµµένοι, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἔργοις φιλοσοφοῦντες καὶ τὸν σώφρονα βίον καὶ τῶν 

ἐκ τοῦ γάµου κακῶν ἀπηλλαγµένον ᾑρηµένοι. δι’ ἃ καὶ πολλῆς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἠξίου 

εὐµενείας καὶ ἐν τοῖς πρώτοις µάλιστα τῶν φίλων ἦγε καὶ τῶν ὁµιλητῶν. πρῶτα µὲν οὖν ἐδόκει 

πᾶσι κοινῇ βουλευσαµένοις, παρὰ τὸ τοῦ ἁγίου Μάµαντος φροντιστήριον τὴν κατὰ τὸν βίον 

φιλοσοφίαν ἐπιδείκνυσθαι καὶ τὸν ἀκύµαντον καὶ θορύβων ἀπηλλαγµένον βίον διανύειν. 

ἔπειτα μεταβουλευσάμενοι, τὴν Μαγγάνων μᾶλλον εἵλοντο μονὴν, καὶ ἐκεκύρωτο τὸ δόξαν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Zadecydowali, że cesarzowa Irena zostanie umieszczona w sławnym klasztorze Marty977, 
ponieważ była krewną pierwszego cesarza z dynastii Paleologów, Michała978, a samo miejsce 
przypadało cesarzowi z pierwszego dziedziczenia. Tam [Irena] miała przywdziać mnisi habit  
i spędzić resztę życia. Cesarz979 natomiast miał podporządkować się Filoteuszowi980, 
biskupowi Heraklei w Tracji – nie tylko z powodu jego wiedzy i wychowania, lecz także 
dlatego, że miał duże doświadczenie zakonne, zdobyte przez poświęcenie się już w młodości, 
jak mówią, samotnemu życiu, ciężkiej pracy i długotrwałej ascezie. Dzięki temu został 
zaliczony w poczet ojców na Athos i kierował świętą ławrą zanim jeszcze został biskupem. 
Biskup także pozostałym osobom wydawał się odpowiedni do zajęcia się tą sprawą. [Cesarz] 
miał odpowiednio wykorzystać umieszczenie w klasztorze świętego Mamasa, ciesząc się 
szczególnie wielkim jak na Miasto odosobnieniem. Tam miał przemyśleć całe swoje życie  
i przebłagać Boga za swoje czyny. W wycofaniu się z życia towarzyszyli mu Mikołaj 
Kabazylas981 i Demetriusz Kydones982, którzy odznaczali się mądrością sięgającą ponad miarę, 
niemało filozofowali w swoich pracach, byli oddani cnotliwemu życiu i uniknęli trudów 
małżeństwa. Z tych i innych powodów cesarz uznawał ich za godnych [wszelkiej] życzliwości 

 
976 Zob. Jurewicz 2007, s. 239-241. 
977 Zob. Janin 1969: 324-236. 
978 Tj. Michała VII, cesarza w latach 1259-1282. 
979 Tj. Jan VI Kantakuzen, cesarz w latach 1347-1354. 
980 Patriarcha Konstantynopola w latach 1353-1354; 1364-1376. 
981 Zob. Talbot 1991e, s. 1088. 
982 Zob. Kianka 1991, s. 1161. 



 337 

i zwracał się do nich jako pierwszych spośród przyjaciół i towarzyszy. Z początku więc 
wydawało się wszystkim zebranym na naradzie, że [cesarz] powinien spędzić resztę życia  
w spokoju i z dala od zgiełku w klasztorze świętego Mamasa, poświęcając się filozofii. Zmienili 
jednak zdanie i wybrali klasztor w Manganach, co [ostatecznie] zostało zatwierdzone. 

 

 

 

Nicefor Gregoras983, Historia rzymska, XXVIII.18-19 
Nicephori Gregorae historiae Byzantinae, t. 3, red. I. Bekker, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 40], Bonn 

1855, s. 187, w. 19 – s. 189, w. 2. 

 

Εὖ λέγεις. ἄρτι δὲ τὰς ἠρινὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς παραλλάττοντος καὶ τοῦ Καντακουζηνοῦ τῇ 

Ὀρεστιάδι ἐνδιατρίβοντος ἔτι, αἰφνίδιον ὁ Παλαιολόγος ἐπιφαίνεται περιπλέων τὸν περὶ τὸ 

Βυζάντιον πορθμὸν λέμβοις ὁμοῦ καὶ μονήρεσι καὶ διήρεσιν ὀκτωκαίδεκα καὶ τριήρει μιᾷ·  

ὃ καὶ μακρὰν τῷ Καντακουζηνοῦ τὴν δειλίαν ἐνεποίησε μέρει. ἧκε γὰρ ἐλπίσας, ὡς φασί, 

ῥᾳδίαν αὐτῷ τὴν εἰς Βυζάντιον εἴσοδον ἔσεσθαι πρὸς τινῶν κρύφα διαμηνυσαμένων αὐτῷ πρὸ 

βραχέος τὸ τοῦ συνθήματος δρᾶμα. ἐπεὶ δ’ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη διανέστη τε παραχρῆμα καὶ 

δραστικώτερον ἢ κατὰ γυναικείαν φύσιν διανοησαμένη τὰς πανταχόθεν ὑποπτευομένας 

εἰσόδους τάχιστα ἠσφαλίσατό τε καὶ τῶν ὑποπτευομένων ἔτι προσώπων ἐντὸς Βυζαντίου τὰς 

ὁρμὰς ἀνέστειλε πάνυ ταχείαις χερσίν, ἄπρακτον αὐτὸν ἐν τρισὶν ἡμέραις ἀπελθεῖν ἐπεπράχει. 

δέκα μεταξὺ παρῆλθον ἡμέραι, καὶ ἄρας ὁ Καντακουζηνὸς ἐξ Ὀρεστιάδος ἧκεν εἰς Βυζάντιον 

διὰ ταῦτα. καὶ ὕποπτον ἔχων ἐκ πολλοῦ τὸν πατριάρχην πολλῶν τε ἄλλων ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς 

Παλαιολόγον μάλιστα φιλίας καὶ ὁμοφροσύνης, σοφὸν εἶναί οἱ νενόμισται πεῖραν καὶ νῦν 

εἰληφέναι τῆς γνώμης αὐτοῦ. πέμψας οὖν ἤρετο εἰ χρὴ ταῖς τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἄλλως 

ἐχόντων συγκλητικῶν εἴξαντα βίαις τήν τε ἀναγόρευσιν τοῦ υἱέως ἐνδοῦναι Ματθαίου 

γενέσθαι, καὶ ἅμα τῷ τοῦ γαμβροῦ Παλαιολόγου ἀμνημοσύνην. ὃ δ’ οὐδ’ ἄκροις ἠνέσχετο 

δέξασθαι τοῖς ὠσίν, ἀλλὰ τραχυτέροις τε ἀπεώσατο λόγοις, καὶ ἅμα ἐς τὴν ὑστεραίαν τοῦ 

πατριαρχείου ἐξίσταται· καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῇ τοῦ Ἀθανασίου καταλύει μονῇ, τὰ δὲ σκευοφόρα 

ἐς τὴν τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπεφορτίζοντο μονήν, ἣν πρὸ τεττάρων ἐνιαυτῶν σφετερίζεται. 

βραχὺς ἐκεῖθεν ἐρρύη χρόνος, καὶ Ματθαῖος ὁ τοῦ Καντακουζηνοῦ υἱὸς ἐπ’ ἀσπίδος βασιλεὺς 

ἐν παλατίῳ Ῥωμαίων ἀναγορεύεται. καὶ τὸ ἔαρ ἐν τούτοις ἐτελεύτα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Dobrze mówisz. Gdy tylko minęła wiosenna równonoc, a Kantakuzen984 przebywał jeszcze  
w Orestiadzie, niespodziewanie pojawił się Paleolog985, opływając cieśninę wokół Bizancjum 
razem z łodziami, jednorzędowcami i osiemnastoma dwurzędowcami oraz jednym 
trójrzędowcem. Wzbudził on wielki strach po stronie [zwolenników] Kantakuzena. Przybył 
bowiem, jak mówią, licząc na to, że uzyska dla siebie łatwy dostęp do Miasta dzięki pewnym 
ludziom, którzy potajemnie obiecali mu wcześniej podjęcie działań na umówiony znak. 
Cesarzowa Irena zareagowała jednak błyskawicznie i, działając bardziej stanowczo niż leży to 
w kobiecej naturze, ubezpieczyła jak najszybciej zagrożone drogi do miasta we wszystkich 
miejscach, a za pomocą szybkich oddziałów całkowicie odsunęła niebezpieczeństwo ze 
strony podejrzanych obywateli wewnątrz Bizancjum. Tak oto spowodowała, że [Paleolog] 
odszedł z próżnymi rękami po trzech dniach. Natomiast po upływie dziesięciu dni 

 
983 Zob. Jurewicz 2007, s. 238-239; Cichocka 2002a, s. 190. 
984 Tj. Jan VI Kantakuzen. 
985 Tj. Jan V Paleolog, cesarz panujący z przerwami w latach 1341-1391. 
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Kantakuzen, ze względu na ostatnie wydarzenia, zebrał się i przybył z Orestiady do 
Bizancjum. Od dawna żywił podejrzenia wobec patriarchy986 z wielu różnych przyczyn,  
a zwłaszcza z powodu [jego] przyjaźni i jednomyślności z Paleologiem, [dlatego] postanowił, 
że rozsądnie będzie wystawić go na próbę i poznać jego zapatrywania. Posławszy więc [do 
niego posłańca] zapytał, czy należy postąpić zgodnie z naciskami żołnierzy, senatorów  
i innych osób oraz publicznie ogłosić nadanie [władzy cesarskiej] synowi Mateuszowi987, 
pomijając jednocześnie zięcia Paleologa988. Patriarcha nie był w stanie wysłuchać tego  
z powagą, lecz odpowiedział [cesarzowi] ostrymi słowami i już następnego dnia ustąpił ze 
swojego urzędu. Sam wycofał się do klasztoru Atanazego989 a jego bagaże (skeuofóra) zostały 
rozładowane w klasztorze świętego Mamasa990, który należał do niego od czterech lat. 
Minęło niewiele czasu i Mateusz, syn Kantakuzena, został ogłoszony cesarzem Rzymian przez 
gwardię w pałacu. Tak oto zakończyła się wiosna. 

 

 

 

Jan Kantakuzenos, Dzieje, IV.36 
Ioannis Cantacuzeni…, s. 259, w. 14-21. 

 

ὁ πατριάρχης δὲ εἰς τρίτην ἡμέραν, ὥσπερ ἐπηγγείλατο, οὔτ’ ἐγένετο ἐν βασιλείοις, οὔτε 

συνεβούλευεν οὐδὲν περὶ τῶν προκειμένων. ἑβδόμῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ πατριαρχεῖα καταλιπὼν, εἰς 

τὴν Μάμαντος τοῦ μάρτυρος ἐλθὼν, μονὴν οὖσαν κατεξαίρετον αὐτῷ ἰδίαν, ἐμήνυε πέμψας 

βασιλεῖ, ὡς οὔτ’ ἐν βασιλείοις γένοιτ’ ἂν, οὔτ’ ἐν πατριαρχείοις, εἰ μὴ ὅρκους αὐτῷ 

παράσχοιτο, ὡς οὐκ ἄν ποτε Ματθαῖον τὸν υἱὸν ἀποδείξοι βασιλέα. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Po trzech dniach od przybycia posłańca od cesarza patriarcha nie stawił się w pałacu i nie 
doradził nic w przedłożonej sprawie991. Siódmego dnia opuścił urząd patriarchy i udał się do 
Mamasa męczennika – klasztoru będącego pod jego wyłącznym zarządem. Posławszy do 
cesarza obwieścił mu, że nie pojawi się ani w pałacu cesarskim, ani w pałacu patriarszym, 
jeżeli nie otrzyma obietnicy, że Mateusz nie zostanie ogłoszony cesarzem. 

 

 

 

Jan Kantakuzenos, Dzieje, IV.37 
Ioannis Cantacuzeni…, s. 270, w. 9 – s. 271, w. 2. 

 

εἶτα ἐπειδὴ παρῆσαν, καὶ τοὺς ἐν Βυζαντίῳ διατρίβοντας ἅμα τοῖς ἔξωθεν ἐπιδεδημηκόσι 

κελεύσας ἐν βασιλείοις συνελθεῖν, ὅ,τι δέοι πράττειν περὶ Καλλίστου τοῦ πατριάρχου, πάντων 

ἐπυνθάνετο κοινῇ. τῶν δ’ ἀπὸ συνθήματος δέον εἰρηκότων εἶναι πέμπειν πρὸς ἐκεῖνον καὶ 

καλεῖν ἐπὶ τὸν θρόνον, ἐπειδὴ μηδὲν ἐγκαλοῖτο ὑπὸ μηδενὸς, αὐτίκα τε ἐπείθετο ὁ βασιλεὺς 

καὶ πρεσβείαν πρὸς ἐκεῖνον ἐποιεῖτο. δύο γὰρ τῶν ἀρχιερέων ἀπολεξάμενος, τὸν Αἴνου Δανιὴλ 

 
986 Tj. Kaliksta I, patriarchy Konstantynopola w latach 1350-1353, 1355–1363. 
987 Mateuszowi Kantakuzenowi, synowi Jana VI i współcesarzowi od 1353 r. 
988 Tj. pomijając, czy wręcz jawnie gwałcąc prawa Jana V do bizantyńskiego tronu. 
989 Zob. Janin 1969, s. 10-11. 
990 Jak analizował Failler patriarcha sam wycofał się do klasztoru Atanazego, tymczasowo przenosząc swój urząd 

(administrację patriarchatu) do konwentu św. Mamasa. Zob. Failler 1973, s. 88, przyp. 11. 
991 Tj. w kwestii wywyższenia Mateusza Kantakuzena do rangi współcesarza. 
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καὶ Ἰωσὴφ τὸν Τενέδου, καὶ τοσούτους ἑτέρους τῶν ἐπιφανεστέρων τοῦ κλήρου τῆς Βυζαντίων 

ἐκκλησίας, Καβάσιλαν τὸν σακελλίου καὶ Περδίκην τὸν σκευοφύλακα, ἔπεμπεν εἰς τὴν 

μάρτυρος τοῦ Μάμαντος μονὴν πρὸς πατριάρχην καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους ἐκάλει καὶ τὴν ἀρχήν· 

οὐδένα γὰρ εἶναι τὸν ἀφῃρημένον· ἔφασκέ τε βέλτιον μὲν εἶναι μὴ ἀπερισκέπτως οὕτω χωρεῖν, 

ἐφ’ ἃ μὴ δεῖ, μηδ’ ἀβουλίᾳ χρώμενον, τῶν μὲν θρόνων ἀφίστασθαι ἑκόντα καὶ τοῦ ποιμνίου, 

αὐτὸν δὲ τὰ μηδὲν προσήκοντα περιεργαζόμενον, ἄλλοτε ἄλλοθι διατρίβειν, μηδὲν ποιοῦντα 

τῶν δεόντων. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
Gdy już się zebrali, [cesarz] nakazał przybyć do pałacu [metropolitom] przebywającym  
w Bizancjum992 i tym przybyłym spoza Miasta, aby przedyskutować z nimi, co należy zrobić  
w sprawie patriarchy Kaliksta. Po omówieniu wszystkiego zdecydowano, że trzeba będzie po 
niego posłać i wezwać go przed oblicze władcy. Przy braku jakiegokolwiek sprzeciwu cesarz 
szybko dał się przekonać i przygotowano poselstwo do patriarchy. [Władca] wybrał dwóch 
metropolitów, Daniela z Enezu i Józefa z Tenedos, oraz kolejnych dwóch spośród osób 
znanych w bizantyjskim klerze, kwestora Kabazylasa i zakrystiana Perdikesa993, i wysłał ich do 
klasztoru męczennika Mamasa, gdzie przebywał patriarcha. Wzywał go do stawienia się 
przed swoim obliczem i powrotu na urząd, którego nie został przecież pozbawiony. 
Powiedział też, że będzie lepiej, jeśli nie odejdzie tak lekkomyślnie, gdy nie ma takiej 
potrzeby, i jeśli nie popełni błędu, chcąc porzucić władzę i [swoją] owczarnię. [Dodał też], że 
nie powinien wtrącać się w sprawy, które go nie dotyczą – powinien zająć się czymś innym  
i nie robić nic bez potrzeby. 

 

 

 

Jan Kantakuzenos, Dzieje, IV.37 
Ioannis Cantacuzeni…, s. 274, w. 24 – s. 275, w. 19. 

 

ἐκεῖνοι δὲ πολλὰς ὁµολογήσαντες χάριτας τῷ βασιλεῖ τῆς περὶ τὰ θεῖα εὐλαβείας καὶ τῆς περὶ 

αὐτοὺς αἰδοῦς, καὶ ἐπευξάµενοι ἀγαθῶν πολλῶν ἐσµὸν, ἔπειτα τὴν θείαν χάριν ἐπικαλεσάµενοι 

τοῦ πνεύµατος, ἐπελέξαντο τρεῖς, Φιλόθεόν τε τὸν τῆς Ἡρακλείας ἀρχιερέα, καὶ τὸν 

Φιλαδελφείας Μακάριον, καὶ Νικόλαον τὸν Καβάσιλαν, ὄντα ἔτι ἰδιώτην, καὶ γράψαντες 

πέµπουσι τῷ βασιλεῖ τὰ ὀνόµατα τῶν ᾑρηµένων· βασιλεὺς δὲ εἵλετο τῶν ἄλλων µᾶλλον τὸν 

Φιλόθεον, καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον πάντων, ὅσα νενόµισται, τετελεσµένων, πατριάρχης 

ἀπεδείκνυτο καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν πράγµατα χρόνον µέν τινα διῴκησεν, ἐκβληθεὶς τῆς 

ἀρχῆς µετ’ οὐ πολὺ, ὥσπερ ὕστερον εἰρήσεται ὀλίγῳ, µάλιστα δὲ θαυµασίως καὶ σὺν λόγῳ τῷ 

προσήκοντι, καὶ πᾶσαν ἐπιδεδειγµένος ἐπιείκειαν καὶ βίου περιφάνειαν καὶ λόγου. Κάλλιστος 

δὲ ὁ πατριάρχης χρόνον οὐκ ὀλίγον τῇ µάρτυρος τοῦ Μάµαντος µονῇ ἐνδιατρίψας, πρῶτα µὲν 

διεδίδρασκεν εἰς Γαλατᾶν καὶ χρόνον τινὰ ἐκρύπτετο ἐν τοῖς Λατίνοις, ἔπειτα, αὐτῶν 

πραττόντων, εἰς Τένεδον ἀφῖκτο πρὸς τὸν νέον βασιλέα καὶ πολλῆς ἐτύγχανε τῆς εὐµενείας, 

οἷα δὴ ὑπὲρ ἐκείνου τὴν τοσαύτην κακοπραγίαν ᾑρηµένος. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
992 Tj. w Konstantynopolu. 
993 Zob. więcej o ww. wysłannikach w: Failler 1973, zwł. s. 113-114. 
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Złożyli oni cesarzowi wiele podziękowań za bogobojność i szacunek dla nich, po czym 
pomodlili się o strumień obfitych łask. Następnie, poprosiwszy o tchnienie Bożej Łaski, 
wskazali trzech: Filoteusza, metropolitę Heraklei, Makarego z Filadelfii994 i Mikołaja 
Kabazylasa, będącego jeszcze wtedy osobą prywatną. Zapisali imiona wyłonionych osób  
i wysłali je cesarzowi. On natomiast wybrał spośród nich Filoteusza i niewiele później po 
zakończeniu – jak sądził – wszystkiego nominował go patriarchą. Kierował on czynami 
Kościoła przez jakiś czas, jednak wkrótce został pozbawiony władzy, co zostanie 
opowiedziane kawałek dalej. [Rządził] godnie wyjątkowego podziwu i z należnym zamysłem, 
a sam odznaczał się wielką roztropnością oraz sławą życia i słowa. Tymczasem patriarcha 
Kalikst dość długo przebywał w klasztorze męczennika Mamasa, lecz w końcu uciekł do 
Galaty, gdzie ukrywał się najpierw przez jakiś czas wśród Łacinników. Następnie dotarł z ich 
pomocą do młodego cesarza995 na Tenedos, gdzie spotkało go wiele życzliwości, tak wiele 
bowiem musiał przez niego [w ostatnim czasie] wycierpieć. 

 

 

 

Kalikst I, Żywot świętego Teodozjusza Tyrnowskiego (wg bułgarskiego tłum. Władysława 

Gramatyka996), 26 
Житието на св. Теодосия, red. В. Н. Златарски, (w:) Сборникъ за Народни Умотворения, Наука  

и Книжнина, t. 20, София 1904, s. 32, w. 38 – s. 33, w. 11. 

 

 

 

 

11. Dobra klasztoru w trakcie oblężenia Bajazyda I (ok. 1399 r.) 

 

Wyrok sądu patriarchalnego z 1399 r. 

 
994 Zob. Talbot 1991a, s. 453. 
995 Tj. Jana V Paleologa. 
996 Zawartego w tzw. panegiryku rylskim z 1479 r. Zob. więcej o tym źródle oraz tłumaczenie niektórych 

fragmentów w: Wolski 2015, s. 173-191. 
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Acta Patriarchatus Constantinopolitani MCCCXV-MCCCCII e codicibus manu scriptis Bibliothecae Palatinae 

Vindobonensis, t. 2, red. F. Miklosich, J. Müller, [Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Collecta 

ediderunt 2], Vindobonae 1862, n. DXXVIII, s. 304-312. 

 

† Φθάνει μὲν ὁ οἰκεῖος τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ μου αὐτοκράτορι, κῦρ Μανουὴλ 

Παλαιολόγος ὁ Ῥαοὺλ; ἐκποιησάμενος πρὸς τοὺς ἐνασκουμένους τῇ ἁγίᾳ καὶ σεβασμίᾳ μονῇ 

τοῦ ἁγίου μου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τὸ ἀπὸ γονικότητος περιελθὸν αὐτῷ 

χωράφιον εἰς ὑπέρπυρα ὀκτακόσια, μοδίων ὂν τῆς μέτρας τεσσαρακοντατεσσάρων, 

γεωμετρηθὲν οὕτω καὶ τιμηθὲν παρὰ τῶν εἰδημόνων εἰς ταῦτα τῆς πολιτείας, δεξαμένων 

πρότερον συνήθως τὰς ἑκατέρου μέρους καταδοχὰς, ἐπιστατήσαντος τὰ περὶ τούτου ἐνδόσει 

καὶ προτροπῇ καὶ ἀποστολῇ καὶ διακρίσει συνοδικῇ τῆς ἡμῶν μετριότητος τοῦ τότε μὲν 

τιμιωτάτου μεγάλου χαρτοφῦλακος, τοῦ Ὁλοβώλου, νῦν δὲ ἱερωτάτου μητροπολίτου Γοτθίας 

και ὑπερτίμου, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ τῆς ἡμῶν μετριότητος 

καὶ πάντα καλῶς καὶ ὡς ἔδει κατὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ σοφίαν καὶ ἐπιστήμην περὶ τὰ τοιαῦτα 

καὶ πεῖραν ὲκκλησιαστικὴν ἐπ’ ἀσφαλείᾳ τῶν μοναχῶν εὑρόντος καὶ διαπράξαντος· προτροπῇ 

γὰρ τῆς ἡμῶν μετριότητος πρότερον τὸ ἱκανὸν ποιησάμενος τῇ γυναικὶ τοῦ Ῥαοὺλ εἰς τὰ ἑαυτῆς 

ἀπὸ τῆς ἄλλης κτηματικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνδρὸς, παρουσίᾳ καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τοῦ 

Μακροδούκα, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτὴν ὡς ἀφήλικα καὶ βοηθοῦντα αὐτῇ νόμον καὶ τὴν 

ὑποθηκαρίαν ἀγωγὴν ἀναδιδαχθῆναι καὶ ταῦτα ἀποβαλέσθαι, οὕτω δὴ ὡς ἐπὶ ἐλευθέρῳ τῷδε 

τῷ κτήματι καὶ ἰδιαίτατα μόνου ὄντι τοῦ Ῥαούλ, τήν τε πρᾶξιν εἰργάσατο, καὶ τὰ ὑπέρπυρα 

πάντα λαβὼν ἀπὸ τῶν μοναχῶν ἐνεχείρισε τῷ Ῥαοὺλ καὶ τῷ πενθερῷ αὐτοῦ, τῷ Μακροδούκᾳ, 

καὶ πρατήριον ἐξ αὐτῶν ἐποιήσατο πρὸς τοὺς μοναχοὺς ἰσχυρὸν πάντη καὶ ἀκατάλυτον, ἐφ’  

ᾧ δὴ νομίμῳ ὄντι καὶ καθαρῷ καὶ πάντοθεν τὸ ἀδιάσειστον ἔχοντι καὶ γράμμα προέβη τῆς ἡμῶν 

μετριότητος, διεξιὸν τὰ τῆς πράσεως ἅπαντα, ὡς ἐγένοντο, καὶ ὅτι προτροπῇ ταῦτα σονοδικῇ 

καὶ ἐνδόσει τῆς ἡμῶν μετριότητος γέγονε, τὸ μὲν δι’ ἀσφάλειαν τῆς γυναικὸς τοῦ Ῥαοὺλ, τὸ δὲ 

διὰ τὸ ἀνενόχλητον τῆς μονῆς, ὥστε καὶ βάρος ἀφορισμοῦ ἐκφωνοῦμεν φρικώδους κατὰ (τοῦ) 

τήν πρᾶξιν ταύτην ἀνατρέψαι τολμήσοντος· ὃ δὴ χωράφιον ἐξ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν εὑρίσκεται 

κατέχουσα ἡ ῥηθεῖσα μονὴ ἐν τῷ φανερῷ, οὐδενὸς ἐναντιουμένου αὐτῇ τὸ σύνολον. ἐπεὶ δὲ, 

ὅτε τοὺς λόγους τούτους καὶ τὰς καταστάσεις εἶχεν ὁ Ῥαοὺλ μετὰ τῶν μοναχῶν περὶ τοῦ 

χωραφίου, πρὸς ἔξοδον ἦν, ἐβουλήθη γὰρ ἐξελθεῖν πανοικὶ τῶν ἐνταῦθα, εὶ καὶ νῦν ἐκωλύθη 

πρὸς τοῦτο, δόξαν οὕτω λυσιτελέστερον τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ μου αὐτοκράτορι, φιλίᾳ τῇ πρὸς 

αὐτὸν κινούμενος ὁ οἰκεῖος τῷ κρατίστῳ καὶ ἁγίῳ μου αὐτοκράτορι, κῦρ Νικόλαος ὁ Σοφιανὸς, 

ὁ καὶ τήν κτητορείαν ἐμπεπιστευμένος τῆς τοιαύτης σεβασμίας μονῆς, ἔτυχέ πως εἰπὼν πρὸς 

αὐτὸν, ὃ καὶ Ἄμος ἂν εἶπε τῶν φίλων αὐτοῦ, ὡς εἰ μόνον ἐμποδισθῇς, ὦ κῦρ μου Ῥαοὺλ, ἔχε 

καὶ τὸ χωράφιον, καὶ ἀφίημί σοι καὶ ἀπὸ τῆς τιμῆς αὐτοῦ, ὅπερ οὔτε ἔγγραφον ἦν, οὔτε ἐπὶ 

μάρτυσιν ἐλέχθη τισὶν, ἀλλὰ ἁπλῶς οὕτω καὶ ἐν παρόδῳ· τούτου μνησθεὶς ὁ Ῥαοὺλ 

ὑπεψυθίρισε τοῦτο πρός τινα, καὶ ὅτι οὐδὲ τὴν τιμὴν τοῦ χωραφίου αὐτοῦ κατέχει, ὥστε 

χρήσασθαι αὐτοῖς, ὡς βούλοιτο, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ὡς ὑπὸ φύλακί εἰσι τῷ πενθερῷ αὐτοῦ, καὶ 

δίδονται αὐτῷ ὡρισμένως μηναῖα εἰς διαίτημα ἑαυτοῦ, καί ἔχει ποτὲ χρήσασθαι τούτοις εἰς 

ἀνάληψιν τοῦ χωραφίου αὐτοῦ· ταῦτα μαθὼν τὸ τῆς μονῆς μέρος, εἴτε τοῦ Ῥαοὺλ αὐτὰ 

ἐξειπόντος πρός τινα ἐν σπουδῆς μέρει, εἴτε καὶ μὴ, ἐζήτησεν, ὡς εἴπερ ποτὲ ὁ Ῥαοὺλ καί 

κινήσαι τι ἐπ’ ἀνατροπῇ τῆς πράσεως ταύτης, ἵνα διαμηνυθεὶς κινήσῃ τοῦτο ἐπὶ τῆς ἡμῶν 

μετριότητος, καὶ ἀντικριθῶσιν αὐτῷ. διαμηνυθεὶς τοίνυν ὁ Ῥαοὺλ καὶ παραγενόμενος, 

παρακαθημένων τῇ ἡμῶν μετριότητι τῶν τιμιωτάτων ἐξωκατακήλων καὶ παρισταμένων τῶν 

θεοφιλεστάτων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων καὶ πολλῶν ἄλλων συνδεδραμηκότων, καὶ 

ἀπολογήσασθαι προτραπεὶς, εἰ στέργει τὴν γεγονυῖαν πρᾶξιν τοῦ χωραφίου, εἰ δὲ καὶ κινῆσαι 

ἔχει τι κατ’ αὐτῆς, νῦν τοῦτο εἰπεῖν, ὡς εἴποτε ἄλλοτε τοῦτο κινήσει, ἀπρόσδεκτος ἔσται 

παντάπασιν; ἐκεῖνος ἀρξάμενος εἶπεν, ὡς ἐγὼ θεοῦ χάριτι σπουδὴν ἔχω τηρεῖν, ὅσα φθάσω 

εἰπεῖν καὶ μόνῃ τῇ γλώσσῃ, καὶ τοῦτο ἅπαντες οἴδασιν. εἰ γοῦν περὶ ταῦτα τοιοῦτός εἰμι, πολλῷ 

μᾶλλον ὀφείλω στέργειν, ἃ μετὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας ἔπραξα, καὶ πολλοὺς ἔχω τοὺς μάρτυρας 

τῶν γεγονότων· οὔτε γοῦν εἶπόν τι πρός τινα ἐπ’ ἀνατροπῇ δῆθεν τῆς πράσεως ταύτης τοῦ 
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χωραφίου, οὔτε λέγω, ἀλλ’ ἔστεργα καὶ στέργω τὸ γεγονὸς, καὶ οὐδὲ αὐτὸς ὁ Σοφιανὸς ἔχει 

τοῦτο παραστῆσαι, ὅτι ἢ πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς ἕτερόν τι τοιοῦτον ἐξεῖπον· εἰ δὲ θέλει τις ἕτερος 

φιλονείκως εἰς λόγους ἔρχεσθαι μετ’ αὐτοῦ καὶ λέγειν αὐτῷ τοιαῦτα, τοῦτο οὐ πρὸς ἐμὲ, ἐγὼ 

γὰρ οὔτε τινὶ ἐχρησάμην πρὸς αὐτὸν μηνυτῇ τῶν τοιούτων, οὔτε κατὰ πρόσωπον εἶπον αὐτῷ 

τι, ἀλλ’ ἐμμένω εἰς ὅσον ἐποίησα, εἰρηνευέτω οὖν καὶ αὐτός. οὕτω ταῦτα τοῦ Ῥαοὺλ εἰπόντος, 

ὁ Σοφιανὸς ἀρξάμενος εἶπεν, ὡς περισσὸν εἶναί μοι δοκεῖ λογομαχεῖσθαι νῦν μετὰ τοῦ Ῥαοὺλ 

καὶ ἀποδεικνύειν αὐτῷ, ὡς ἅπερ ἤκουσα, λόγοι ἦσαν αὐτοῦ, ἀρκοῦμαι δὲ εἰς ὅσα νῦν 

σονοδικῶς ὡμολόγησεν· εἰ γοῦν καὶ τῇ θείᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ ἰσχυρὰ ταῦτα φαίνεται πρὸς τὸ 

κατέχειν τὸ χωράφιον τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως ἀπὸ τοῦ 

Ῥαοὺλ καὶ παντὸς τοῦ μέρους αὐτοῦ, ἤδη καλόν· εἰ δ’ ἕξει ποτὲ τὴν τυχοῦσαν διενόχλησιν ἐξ 

αὐτοῦ, παραιτεῖται τοῦτο ἀπ’ αὐτῆς ἤδη τῆς σήμερον, καὶ παραλαβέτω τοῦτο ὁ Ῥαοὺλ, καὶ 

ἀποδότω τὰ ὀκτακόσια ὑπέρπυρα· ἐμοὶ γὰρ ὁ Ῥαοὺλ φίλος ἐστὶ πολὺς, καὶ ὅσον ἀπ’ ἐμαυτοῦ 

ἐσπούδασα ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ μέγιστα, βούλομαι γοῦν καὶ αὐτοῦ τὸ ἀζήμιον, ὥσπερ καὶ τοῦ 

μοναστηρίου. εἰ γοῦν ἐθέλει, ἀποδότω τῇ μονῇ τὰ ὑπέρπυρα, καὶ ἀναλαβέτω τὸ εἰρημένον 

χωράφιον, καὶ καταλυθήτω ἡ πρᾶξις. ταῦτα δὲ λέγω, ἐὰν καὶ τῷ παναγίῳ ἡμῶν δεσπότῃ οὕτω 

δόξῃ τὰ περὶ τούτου, ὁ πρῶτος γὰρ τῆς μονῆς ταύτης καὶ τῶν ἄλλων προστάτης καὶ οἰκονόμος 

καὶ φροντιστὴς καὶ δεσπότης οὗτός ἐστι θείῳ τε καὶ γραπτῷ νόμῳ· εἰ γοῦν καὶ οὗτος οὕτω 

προστάξει τὰ περὶ τούτου γενέσθαι, ἰδοὺ, καὶ τὰ γράμματα καὶ ἀποβάλλομαι καὶ ταῦτα μετὰ 

τοῦ χωραφίου. οὕτω μὲν οὖν ὁ Σοφιανὸς, ὁ δὲ Ῥαοὺλ εἶπεν· ὡς εὐχαριστῶ πολλὰ περὶ τούτου 

τῷ πατρί μου, τῳ Σοφιανῷ, ὅτι διὰ βοήθειαν ἐμῆν παραιτεῖται αὐτὸς τὸ χωράφιον, ἂν μόνον 

λάβῃ τὰ ὑπέρπυρα ἐξ ἐμοῦ· τοῦτο δὲ πρότερον ἔδει γενέσθαι, ὅτε τὰ ὑπέρπυρα ἦσαν ἔτι παρ’ 

ἐμοὶ, ὅτε ἔλαβον αὐτὰ, καὶ ἐζήτουν μετὰ τοῦ πενθεροῦ μου, ἵνα παραλάβῃς αὐτὰ, καὶ οὔτε σὺ 

ἠθέλησας ταῦτα δέξασθαι, οὔτε ὁ τιμιώτατος μέγας χαρτοφύλαξ, ὃς παρέδωκεν ἡμῖν αὐτὰ 

λαβὼν ἀπὸ σοῦ, ὅτε δὲ καταναλώθησαν τὰ πλείω, τότε ζητεῖς αὐτὰ ἐξ ἐμοῦ· καὶ πόθεν εὑρήσω 

ταῦτα; τὶ δὲ γενήσεται περὶ τοῦ δεκάτου αὐτῶν; ἐγὼ ζημιωθήσομαι τοῦτο, καὶ μὴ ἀναιρεῖται  

ἡ πρᾶσις, καὶ οὔσης δὲ πράσεως, πῶς ἀποδώσω τὸ δέκατον; ἀλλ’ ὅταν καὶ εἰς ταῦτα θεραπεία 

γενήσεται, ἀκονῶ τὸ ξίφος κατ’ ἐμοῦ, ἐγὼ γὰρ διὰ πτωχείαν ἐβουλήθην ἐξελθεῖν τῶν ἐνταῦθα, 

καὶ διὰ πτωχείαν διέπρασα τὸ χωράφιον τοῦτο, καὶ ἔλαβον ἀπὸ σοῦ τὰ ὑπέρπυρα· νῦν ἐὰν 

ἀποδῶ σοι τὰ ὑπέρπυρα, καὶ ἀναλάβω τοῦτο ἀπὸ σοῦ, τίς οὐκ ἂν ἀπιστήσειεν ἐφ’ οἷς ἔλεγον 

πρότερον; τίνα ὑπόληψιν ἕξει ὁ κραταιὸς καὶ ἅγιος ἡμῶν αὐθέντης καὶ βασιλεὺς περὶ ἐμοῦ; εἰ 

δὲ θέλεις, ἵνα καὶ εἰς ἐμὲ τὸ προσῆκον γένηται, περισωζομένης τῆς ὑπολήψεώς μου, καὶ οὐδὲ 

τὸ μοναστήριον ἀδικηθῇ, ἂς δέξηται τὸ μοναστήριον ὅσον κατεβαλόμην δέκατον, ἀποδότω  

ἡ ἀντίληψίς σου, ὅσον εἶπες ἀποδοῦναι, ἐὰν κρατηθῶ ἐνταῦθα, δίδωμι ἐγὼ, ὅσα μοι 

εὑρίσκονται, ἀπὸ τῶν ὑπερπύρων τῆς τιμῆς, καὶ εἰς ὅσα ἐναπολειφθῶσι, ποιῶ γράμμα, ἵνα 

ἐντὸς ὡρισμένου καιροῦ ἀποδῶ αὐτά. ταῦτα τοῦ Ῥαοὺλ εἰπόντος εἶχε μὲν ὁ Σοφιανὸς 

ἀντιλέγειν πρὸς ἅπαντα· οὐ γὰρ ὑπέκυπτεν ἤδη δέκατον ἀποδοῦναι ἢ ἀπὸ τῆς τιμῆς ἀφιέναι τι 

αὐτῷ ἢ ἐπὶ διωρίᾳ ,τῇ τυχούσῃ τὴν λοιπάδα τῶν ὑπερπύρων ἀπολαβεῖν, ἀλλ’ ἐζήτει ἢ τὰ 

ὑπὲρπυρα πάντα ἀναλαβεῖν, ἐὰν ἡ σύνοδος διακρίνῃ, ἢ τὸ χωράφιον κατέχειν δεσποτικῶς τὴν 

σεβασμίαν μονὴν, ὡς δικαίως παρὰ ταύτης ἐξωνηθέν. ἡ δὲ μετριότης ἡμῶν, συνοδικῶς 

διασκεψαμένη τὰ περὶ τούτου, οὐκ ἔγνω δίκαιον εἶναι, τὰ καλῶς τὴν ἀρχὴν προβάντα καὶ 

νομίμως καὶ κανονικῶς καὶ ἐπὶ πράγμασι θείων καὶ σεβασμίων μονῶν ἁπλῶς οὕτως καὶ ὡς 

παίδων ἀθύρματα τὴν ἀνατροπὴν καὶ τὴν κατάλυσιν ἀναδέχεσθαι, ἦ γὰρ ἂν πάντα ἄνω καὶ 

κάτω γίγνοιντο, ἀλλὰ τότε τοῦτο γενέσθαι, ἡνίκα νόμιμος ἀπαντήσει αἰτία· εἰ γοῦν κἀνταῦθα 

νόμιμόν τι παρηκολούθησε πρὸς ἀναίρεσιν τῶν εἰργασμένων, οἷον εἴτε ἡ πρᾶσις ἐπὶ ῥητῇ τινι 

συμφωνία γέγονεν ἢ ἀναργυρίᾳ, ἢ δόλος καὶ καταδυναστεία παρηκολούθησεν ἢ ἐπὶ τὸ 

διπλάσιον ἀξία ἡ τοῦ χωραφίου τιμὴ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, καὶ ἀποδειχθῇ τοῦτο παρὰ τοῦ Ῥαοὺλ, 

τότε νομίμως καὶ τὰ τῆς πράσεως σαλευθήσεται, καί ἡ νόμιμος διωρία δοθήσεται τῷ Ῥαοὺλ 

πρὸς ἀνεύρεσιν τῶν ὑπερπύρων· εἰ δὲ τοιοῦτον οὐδὲν οὐκ ἔχει ὁ Ῥαοὺλ ἀποδεῖξαι, μενεῖ 

πάντως καὶ τὰ τῆς πράσεως ἀπαρασάλευτα, ὡς ἐγένοντο, καὶ τὸ χωράφιον ἕξει δεσποτικῶς  

ἡ σεβασμία μονὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντος, κἂν ὁ Σοφιανὸς ὑποκύπτῃ λαβεῖν τὰ ὑπέρπυρα καὶ τὴν 
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πρᾶσιν ἀθετηθῆναι· ἀφηλίκου γαρ τόπον ἐχούσης τῆς σεβασμίας μονῆς, ὅσα μὲν ὁ Σοφιανὸς 

ὑπὲρ αὐτῆς πράξει, τὸ στέργον ἕξει καὶ ἀδιάσειστον· ὅσα δὲ κατ’ αὐτῆς, ἔσονταί ποτε ταύτῃ 

εἰς περιγραφὴν, ὥσπερ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιτρόπου γίνεται. ἀπῃτήθη τοίνυν καὶ ὁ Ῥαοὺλ εἰπεῖν, 

εἴ τινι τῶν νομίμων αἰτιῶν ἔχει χρήσασθαι κατὰ τῆς πράσεως ταύτης, ἅτε τοῦ λόγου τοῦ 

Σοφιανοῦ παραγραφέντος, ὃν εἴρηκε πρὸς αὐτὸν, ὡς οὐκ ἐγγράφως ἐκτεθειμένου αὐτοῦ, οὐδὲ 

ἐπὶ ῥητῷ τῷ τοιούτῳ λόγῳ γεγονυίας τῆς πράσεως ταύτης, οὐδὲ συνειδότων τὰ περὶ τούτου 

τῶν μοναχῶν, οὐδὲ ἐπὶ συμφέροντι ὄντος τοῦ τοιούτου λόγου τοῖς μοναχοῖς. πάντα γὰρ ταῦτα 

ὁ Ῥαοὺλ ἀπῃτήθη, καὶ οὔτε ἔγγραφον εἶχε παραστῆσαι τοῦτο, οὔτε συνειδότων εἶχε 

κατηγορῆσαι τῶν μοναχῶν, ἀλλ’ ἁπλῶς οὕτως εἶπε ῥηθῆναι τοῦτο πρὸς αὐτὸν παρὰ τοῦ 

Σοφιανοῦ καὶ ἐν φιλίας προσχήματι. ἐνεφανίσθη δὲ καὶ τὸ πρατήριον τοῦ Ῥαοὺλ τὸ πρὸς τὴν 

μονήν, καὶ ὑπανεγνώσθη συνοδικῶς, καὶ ἐδόθη τῷ Ῥαοὺλ ἐλευθερία παντελὴς, ἵνα εἴπῃ, εἰ ἔχει 

τι κατὰ τῶν ἐν αὐτῷ γεγραμμένων εἰς ἀθέτησιν καὶ παρασάλευσιν τῶν γεγενημένων, ὡς εἰ μὴ 

τοῦτο ποιήσῃ νῦν ὁπωσδήποτε, ὅτε καὶ ἡ μετριότης ἡμῶν περίεστιν ἡ τὴν πρᾶσιν ἐκχωρήσασα 

ταύτην γενέσθαι καὶ ὁ ἐπιστατήσας ταύτην καὶ γράψας, ὡς δὲ καὶ ὁ Σοφιανός ὁ τὴν ἐφορείαν 

ἀνῃρημένος σεβασμίας ταύτης μονῆς καὶ οἱ μάρτυρες οἱ καταγεγραμμένοι, ἀπρόσδεκτον εἶναι 

ὀφείλει, κἂν εἴ τι ἂν εἰς τὸ ἑξῆς ἐπ’ ἀνατροπῇ τῶν γεγενημένων προβάληται. τοῦ δὲ Ῥαοὺλ ἐπὶ 

πολὺ σιωπῶντος, ὁ Λάσκαρις κῦρ . . . ., συγγενὴς ὢν αὐτοῦ καὶ τούτῳ πρὸς τὴν σύνοδον 

συνοδοιπορήσας, εἴτε κατά τινα τύχην, εἴτε πρὸς τὸ συνηγορῆσαι αὐτῷ, ὃ δὴ καὶ μᾶλλον 

ἐδόκει· ἐν πολλοῖς γὰρ συνεφαπτόμενος ἦν αὐτῷ καὶ συναγωνιζόμενος καὶ ὑπαλείφων πρὸς 

τὰς ἀπολογίας, ἀνεκάλυψε τὸν νοῦν τοῦ Ῥαοὺλ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκείνου, ἣν ἐνδομυχῶν ἦν 

πρὸς ἀναίρεσιν τῶν γεγενημένων, ὑπ’ ὄψιν ἤγαγε, μᾶλλον δὲ δήλην ταῖς ἁπάντων ἔθηκεν 

ἀκοαῖς· ἔφη γὰρ, ὡς ὁ Ῥαοὺλ οὐδὲν ἄλλο κινῆσαι κατὰ τῆς πράξεως ἔχει ταύτης, εἰ μὴ τὸν τῆς 

ἀναργυρίας λόγον, ὅθεν καὶ ἐρωτηθεὶς ὁ Ῥαοὺλ τὸ πῶς καὶ δι’ ἥντινα τὴν αἰτίαν λέγει 

ἀναργύρως μὲν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν ταύτην, ὑπογράφει δὲ ἐν τῷ πρατηρίῳ διεξιόντι μᾶλλον 

τὰ ἐναντία, ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι οὐδεὶς τῶν μαρτύρων ὁμολογῆσαι τοῦτ’ ἔχει, ὅτι ἐδεξάμην αὐτὸς 

τὰ ὑπέρπυρα, ὅτι ὁ τιμιώτατος μέγας χαρτοφύλαξ οὐκ ἐμοὶ δέδωκε τὰ ὑπέρπυρα, οὐδὲ εἰς τὰς 

χεῖρας μου παρέθετο ταῦτα, ἀλλ’ εἰς τοῦ πενθεροῦ μου, καὶ τρίτον, ὅτι ἐμποδισθεὶς ἐγὼ παρὰ 

τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμων αὐθέντου καὶ βασιλέως ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ ἐβουλόμην, 

ἀπέστρεψα τὰ ὑπέρπυρα μετὰ τοῦ πενθεροῦ μου πρὸς τὸν τιμιώτατον μέγαν χαρτοφύλακα, ὡς 

ἂν ἀποδῷ ταῦτα τῷ Σοφιανῷ, ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε, καὶ ἀκούσας τοῦτο ὁ κραταιὸς καὶ ἅγιος ἡμῶν 

αὐθέντης καὶ βασιλεὺς, περιορίσας ταῦτα ἐν τῷ πενθερῷ μου διωρίσατο, ἵνα ἐξ αὐτῶν δίδωνταί 

μοι μηναῖα εἰς διαίτημα ἐμόν· ζητῶ γοῦν ἐξ ἐκείνου τὸ ἐμὸν χωράφιον, καὶ οὔτε αὐτὸ ἔχω, οὔτε 

τὴν τιμὴν αὐτοῦ· εἰ δὲ καὶ περὶ τοῦ πρατηρίου θέλει τις μαθεῖν, πῶς ὑπέγραψα τοῦτο, ἐγὼ μὲν 

σιωπῶ τοῦτο, πλὴν ἴστω, ὅτι ἐν τῷ ῥουχαρίῳ ὑπέγραψα αὐτὸ, ὅπου, νομίζω, οὐκ εἶχον ἄλλως 

ποιῆσαι. ἐρωτηθεὶς οὖν παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος, πότερον βιασθεὶς ἐκεῖσε παρὰ τοῦ 

Σοφιανοῡ καὶ περιορισθεὶς ὑπέγραψας τοῦτο, ἢ ἀπὸ τύχης αὐτὸ συνέβη; ἐκεῖνος μὲν οὐδὲν 

εἶχεν εἰπεῖν, ὁ δὲ Σοφιανὸς ἀρξάμενος ἀκροωμένου τοῦ Ῥαοὺλ καὶ μὴ ἀντιλέγοντος εἶπεν· τὸ 

μὲν πρῶτον πρατήριον (δύο γὰρ γέγονασιν) οὔτε ἐν τῷ ῥουχαρίῳ ὑπεγράφη, οὔτε ὁ Ῥάλης ἔχει 

τοῦτο εἰπεῖν, ἀλλ’ ἐν τῷ ὁσπητίῳ γέγονεν αὐτοῦ, ὅπου καὶ τὰ ὑπέρπυρα παραλαβὼν ἐξ ἐμοῦ ὁ 

τιμιώτατος μέγας χαρτοφύλαξ παρέδωκεν αὐτῷ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, τῇ Ῥαουλαίνῃ, καὶ τῷ 

πενθερῷ αὐτοῦ, ἡ δὲ λαβοῦσα αὐτὰ εἰσῆξεν ἐν τῷ σενδουκίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ὡς δὲ 

πρατήριον ἔλαβον ἐγὼ, καὶ ἐδεήθην ἐπικυρωτικοῦ γράμμματος ἐπὶ τούτῳ, ἔφερον αὐτὸ 

ἐνταῦθα, καὶ ὑπανεγνώσθη συνοδικῶς, καὶ διὰ τὸ μὴ κατὰ μέρος καταγράφεσθα ἅπαντα τὰ 

παρακολουθήσαντα ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πράσει, ἀλλά τι παραλειφθῆναι ἐδέησε μεταγραφῆναι 

τοῦτο· διεμηνύθη οὖν καὶ ὁ Ῥαοὺλ, καὶ ἦλθε συνοδικῶς, καὶ τὸ λειπόμενον ἀπὸ τοῦ πρατηρίου 

ἤκουσεν, ὅτι δίκαιόν ἐστιν, ἵνα προστεθῇ, καὶ συνέθετο μεταγραφῆναι τοῦτο καὶ ὑπογραφῆναι 

παρ’ αὐτοῦ, καὶ λαβὼν ἐγὼ τοῦτο, ὡς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ παλατίῳ, ἠξίωσα αὐτὸν, ἵνα 

ἀναγνωσθῇ τοῦτο καὶ ὑπογράφῃ αὐτὸς καὶ ἄλλοι τῶν ἐκεῖσε παρατυχόντων οἱ κληθησόμενοι, 

ὃ καὶ γέγονεν. ἐζῃτήθη οὖν καλαμάριον καὶ κονδύλιν, καὶ ἐπεὶ ἄλλοθεν οὐκ εἴχομεν ταῦτα 

εὑρεῖν, ἀπήλθομεν κοινῶς ἐν τῷ ῥουχαρίῳ, ὅπου σύνηθες κεῖσθαι τοιαῦτα, τὸ μὲν, ἵνα εὕρωμεν 
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αὐτὰ, τὸ δὲ, ἵνα καὶ αὐτὸς καὶ οἱ μάρτυρες καθίσωσι καὶ ὑπογράψωσι μετὰ ἐλευθερίας. οὕτω 

γέγονε τὰ τοῦ ῥουχαρίου· περὶ δὲ τῆς ἀναργυρίας καὶ τῶν ἄλλων ἐγὼ τὴν τιμὴν ἅπασαν, εἰς ἣν 

τὸ χωράφιον περιέστη, αὐτίκα δέδωκα αὐτὴν πρὸς τὸν Ῥαοὺλ διὰ τοῦ μεγάλου χαρτοφύλακος, 

καὶ πρατήριον ἐδεξάμην παρ’ αὐτοῦ, καὶ οὔτε ὑπεκράτησά τι ἀπὸ τῆς τιμῆς, οὔτε ἀντεστράφη 

τι πρὸς ἐμὲ ἀφ’ ὧν δέδωκα, ἀλλ’ εἰσὶ πάντα παρὰ τῷ Ῥαοὺλ, καθὼς καὶ αὐτὸς ὡμολόγησε τοῦτο 

πολλάκις, ὅτι ἐδέξατο ταῦτα, καὶ μάλιστα, ἐν οἷς εἶπεν, ὅτι ἐζήτει ἀντιστρέψαι ταῦτα, καὶ οὐκ 

εἰσηκούετο· εἰ δὲ μετὰ ταῦτα ἐπισυνέβη τι, καὶ ἢ αὐτὸς ἀπώλεσε ταῦτα, ἢ διὰ λογισμόν τινα 

φυλάσσονται ταῦτα παρὰ τῷ πενθερῷ τοῦ Ῥαοὺλ, τί τοῦτο πρὸς τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος; ἀλλ’ οὐδὲ ὁ κραταιὸς καὶ ἅγιος ἡμῶν αὐθέντης καὶ βασιλεὺς ἐρεῖ ποτε, ὡς τῆς 

μονῆς τὰ ὑπέρπυρα περιορίσας ἐστὶ παρὰ τῷ πενθερῷ τοῦ Ῥαοὺλ, ἀλλ’ αὐτοῦ μάλιστα τοῦ 

Ῥαούλ· τί γὰρ ἠδίκησεν ἡ μονὴ ὥστε τὰ ὑπέρπυρα αὐτῆς κρατεῖσθαι παρὰ τῷ Μακροδούκᾳ, 

μᾶλλον δὲ οὐ κρατεῖσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ μηναῖα ἐξ αὐτῶν δίδοσθαι τῷ Ῥαοὺλ εἰς διαίτημα 

ἑαυτοῦ; εἰ γοῦν οὔτε ὁ κραταιὸς καὶ ἅγιος ἡμῶν αὐθέντης καὶ βασιλεὺς περιορίσας περιορίου 

φαίνεται τῆς μονῆς ὑπέρπυρα, ἀλλὰ τοῦ Ῥαοὺλ, οὔτε αὐτος ὁ Ῥαοὺλ ἔχει ποτὲ εἰπεῖν, ὡς ἀπὸ 

ἄλλοθεν αὐτῷ τὰ ὑπέρπυρα ταῦτα, καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωραφίου· πάντες γὰρ οἴδασι 

τοῦτο, καὶ αὐτὸς ὡμολόγησεν ἐνώπιον πάντων, ὡς ἡ τοῦ χωραφίου τιμή ἐστι τὰ ὑπέρπυρα 

ταῦτα. εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, ἀπρόσδεκτός ἐστι παντάπασιν ὁ τῆς ἀναργυρίας λόγος· ἐγὼ γὰρ 

πάντα κατεβαλόμην τὰ ὑπέρπυρα, ὡς ὁ λόγος ἀπέδειξε καὶ τὰ πράγματα μαρτυρεῖ, ἃ γὰρ ἐσθίει 

ὁ Ῥαοὺλ καὶ οἰκονομεῖται, ἐκ τῶν ὑπερπύρων εἰσὶ τῆς τοῦ χωραφίου τιμῆς, ἃ ἐγὼ κατεβαλόμην 

αὐτῷ ὡς ἀπὸ τῆς μονῆς. τούτων οὕτω παρ’ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν λαληθέντων ἡ μετριότης 

ἡμῶν, διασκεψαμένη τὰ περὶ τούτου συνοδικῶς, ἐξ ὧν τε ὁ Ῥαοὺλ εἶπε τὴν ἀρχὴν, ὅτι στέργει 

τὸ γεγονὸς, καὶ οὐκ ἀντιλέγει, ἐξ ὧν τε παρακινηθεὶς προυβάλλετο καὶ ἀνεκάλυψε τὸν νοῦν 

ἑαυτοῦ, οὐδὲν εὗρεν ἰσχυρὸν πρὸς ἀναίρεσιν τῆς πράσεως ταύτης, μᾶλλον μὲν οὖν ἐκ τούτων, 

ὅτι καὶ τὰ πρῶτα καλῶς ἐγένοντο, βεβαιοῦνται· οὔτε γὰρ ὅτι ὁ Σοφιανὸς εἶπε τῷ Ῥαοὺλ τοὺς 

λόγους ἐκείνους, ὡς ἐὰν ἀπομείνῃς, ἔχε καὶ τὸ χωράφιον, καὶ ἀφίημί σοι καὶ ἀπὸ τῆς τιμῆς 

αὐτοῦ, ἀνάγκη διὰ τὸν ἄγραφον τοῦτον λόγον πρᾶξιν ἀκυρωθῆναι συνοδικὴν, αἰτίας νομίμου 

μὴ παρακολουθησάσης, οὔτε ὅτι ἐν τῷ θεοφρουρήτῳ παλατίῳ ὑπεγράφη τὸ πρατήριον, διὰ 

τοῦτο εὐθὺς καὶ δυναστεία παρηκολούθησε· διηγήσατο γὰρ ὁ Σοφιανὸς τὸ περὶ τούτου πῶς 

ἐγένετο, καὶ οὐδὲν ἐφάνη τοιοῦτον, ἀκροωμένου τοῦ Ῥαοὺλ πάντα καὶ οὐκ ἀντιλέγοντος, οὔτε 

ὅτι οἱ μάρτυρες οὐκ εἶδον τὴν τῶν ὑπερπύρων καταβολὴν, ἢ τὰ ὑπέρπυρα οὐκ ἔχει νῦν ὁ Ῥαοὺλ, 

ἀναργυρία ἐνταῦθα παρηκολούθησεν, οἱ μὲν γὰρ, εἰ καὶ μὴ ὄψει τὰ ὑπέρπυρα εἶδον, ἀλλ’ οὖν 

συνθεμένου πρὸς αὐτοὺς τοῦ Ῥαοὺλ πρότερον, ὅτι κα τὰ ὑπέρπυρα παρέλαβε καὶ τὸ πρατήριον 

στέργει, καὶ ὑπογράψαντος αὐτὸ, οὕτως ἐκεῖνοι μετὰ τοῦτον ὑπέγραψαν, ὃ ταὐτόν ἐστι σχεδὸν, 

εἴπερ κατοψὶ τὴν καταβολὴν ἑώρων τῶν ὑπερπύρων· τὰ δὲ ὑπέρπυρα εἰ καὶ νῦν οὐκ ἔχει εἰς 

ἐξουσίαν ἑαυτοῦ, οὐ διὰ τοῦτο πάντως καὶ ἀναργυρία γέγονεν, ὅτι γὰρ κατεβάλλοντο οἱ 

μοναχοὶ τὰ ὑπέρπυρα, καὶ ἀναλίσκονται ταῦτα εἰς τὸν Ῥαοὺλ, οὐ μόνον ἔχει τις αὐτὸ συνιδεῖν 

ἀφ’ ὧν πολλάκις εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ νῦν, εἴ τις ἔροιτο τοῦτον, τίνος εἰσὶν, ἃ ὁ πενθερὸς αὐτοῦ 

κατατίθησιν ὑπὲρ αὐτοῦ κατὰ μῆνα, ἢ ἐρεῖ, ὡς τῆς μονῆς εἰσι τὰ ὑπέρπυρα, καὶ εὐθὺς οἴχεται 

ὁ τῆς ἀναργυρίας λόγος, ἢ ἑαυτοῦ εἰπὼν εἶναι ταῦτα, παριστᾷ δήπου, ὡς ἐκεῖνα λαβὼν ἔχει 

παρ’ ἑαυτῷ, καὶ οὐκέτι περιωρισμένα εἰσὶ παρὰ τῷ Μακροδούκᾳ. ὅθεν καὶ διαγινώσκει καὶ 

ἀποφαίνεται συνοδικῶς ἡ μετριότης ἡμῶν, κατέχειν τὴν δηλωθεῖσαν ἁγίαν καὶ σεβασμίαν 

μονὴν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος τὸ εἰρημένον χωράφιον κυρίως καὶ 

δεσποτικῶς, ἀναφαιρέτως καὶ ἀναποσπάστως, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ αὐτῆς κτήματα, ὡς μηδενὸς 

τῶν προβεβλημένων παρὰ τοῦ Ῥαοὺλ εὐπροσώπου ἀναφανέντος πρὸς κατάλυσιν τῶν 

γεγενημένων, ἀλλά πάντων σαθρῶν καὶ ὑποψύχρων ἀποδειχθέντων ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς 

ἀληθείας αὐτῆς, διὸ οὔτε αὐτὸς ὁ Ῥαοὺλ ἔχεὶ ποτὲ χρήσασθαι τοῖς τοιούτοις καὶ 

ἀνακαλέσασθαί ποτε τὸ χωράφιον, ἀνετράπησαν γὰρ συνοδικῶς ταῦτα, ἐστέρχθη δὲ μᾶλλον  

ἡ πρᾶξις ὡς καλῶς καὶ νομίμως προβᾶσα, οὔτε τις τῶν τοῦ μέρους αὐτοῦ, κληρονόμων 

δηλονότι καὶ διαδόχων ἐπ’ ἀδείας ἕξει ποτὲ τὴν οἱανδήτινα ἐπαγαγεῖν ἐπήρειαν τοῖς μοναχοῖς 

περὶ τούτου· εἰ δὲ μὴ, τὸ τῶν ἱεροσύλων ὑποστήσεται κατάκριμα ὁ τοιοῦτος, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
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ἡ μετριότης ἡμῶν, ὡς ἱεροῦ ὄντος ἀπὸ τοῦ νῦν τοῦ τοιούτου χωραφίου καὶ τῷ θεῷ ἀνακειμένου 

καὶ τῷ αὐτοῦ ἐνδόξῳ μεγαλομάρτυρι Μάμαντι, πᾶσαν ἀναστέλλουσα χεῖρα πλεονέκτιν καὶ 

ἅρπαγα, τὸν ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος βαρύτατον καὶ φρικώδη ἀφορισμὸν καὶ 

πρότερον ἐξεφώνησε καὶ νὺν ἐκφωνεῖ κατὰ τοῦ ὁπωσδήποτε τολμήσοντος ἀποσπάσαι τὸ 

τοιοῦτον χωράφιον ἀπὸ τῆς ῥηθείσης σεβασμίας μονῆς, καὶ ἀσυγχώρητον αὐτὸν ἔχει ἀπὸ θεοῦ 

παντοκράτορος, κἂν ὁποῖος ἄρα καὶ ᾗ. τούτου γὰρ χάριν καὶ ἡ παροῦσα συνοδικὴ διάγνωσις 

καὶ ἀπόφασις τῆς ἡμῶν μετριότητος ἀπολέλυται δι’ ἀσφάλειαν ἔ τ ο υ ς  ͵ ϛ ϡ η ʹ  †. 

†  Ε ἶ χ ε  κ α ὶ  δ ι ὰ  τ ι μ ί α ς  π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ῆ ς  χ ε ι ρ ὸ ς  τ ὸ ·  μ η ν ὶ  ὀ κ τ ω β ρ ί ῳ  

ἰ ν δ .  η ʹ  † .  

 

 

 

12. Obraz budynków sakralnych po zdobyciu Miasta (1455 r.) 

 

Osmański rejestr (tahrîr defteri) dotyczący populacji oraz budynków świeckich  

i sakralnych Konstantynopola (ok. 11-20 XII 1455 r.)997 

 

 
Podsumowanie rejestru 

(Buildings and Inhabitants in Certain Districts of İstanbul According to the Survey of 1455) 
za H. İnalcik, The Ottoman Survey of 1455 and the Conqueror’s İstanbul, (w:) 550. Yılında Fetih ve İstanbul (The 

Conquest and İstanbul in 550th Anniversary) Bildiriler, Ankara 2007, s. 12-13. 

 
 Buildings Inhabitants  

Quarters House 

occupied 

House 

empty 

Room Çartak Shop Monastery Church Vinery Rum Muslim Jew  

11. Top-Yıkıgı 

a. Monastery Marul 

b. Monastery Mama 

68 (98) 18 (27)   5 2 5  5 33 45 Churches abandoned, 

see Monasteries 

16. Bāb-ı Silivri 

a. Sivastokrator Mamas 

b. Verbetidha 

c. Iskeb 

9 (10) 14 (29)   3 3   3 7 - see Monasteries 

20. Isa Kermesi 

a. Manastır Ayaz Mamoz 

8 (10) 6 (8)   1 3 5 (6)  6 3 - one church abandoned 

the other in use 

 
997 Wykonany z rozkazu Mehmeda II Zdobywcy (sułtana Imperium Osmańskiego w latach 1444-1446 i 1451-

1481); zob. więcej w Dąbrowska 2002c, s. 336-337. Za sporządzenie rejestru odpowiedzialny był Cübbe (Cebe) 

Ali Bey, ówczesny zarządca miasta Bursa. Spisaniem całego dokumentu zajął się jego kuzyn i historyk czasów 

Mehmeda II – Tursun Beg/Bey. Defter składa się z dwóch głównych części. Pierwszej dotyczącej terenów Galaty 

(które poddały się Turkom w ramach ‘ahdnâme) oraz drugiej dot. samego Miasta (które odrzuciwszy wielokrotne 

nawoływania do kapitulacji zostało ostatecznie złupione – yagmâ). Tekst rejestru znany jest jedynie z jednego 

manuskryptu zawierającego obecnie 64 karty. O ile z części pierwszej zdaje się brakować jedynie ostatnich kilku 

stron, to stan zachowania części dot. Konstantynopola jest dużo gorszy (zawiera jedynie 37 stron z dużymi 

przerwami). Defter przedstawia informacje o budynkach i mieszkańcach 23 dzielnic w Galata (ok. 864 domów  

i ok. 25 klasztorów i kościołów) oraz 34 dzielnic w Mieście – bez obszarów Perama, Neorion i Aya Sofya – (ok. 

562 zamieszkałych i ok. 346 opuszczonych domostw, ok. 31 klasztorów i ponad 50 kościołów). Zob. więcej  

w Osmański rejestr z 1455 r., s. 1-11; 369-374; oprac. i analiza tego rejestru na s. 377-507. Zob. też inne źródła  

i dokumenty dot. sytuacji Miasta pod rządami tureckimi w XV w.: Osmański rejestr z 1455 r., s. 509-656; Dukas; 

Michał Kritobul; Jerzy Sfrantzes; Laonik Chalkokondyles; Tursun Beg. Zob. też więcej o rozwoju Stambułu jako 

osmańskiej stolicy w: İnalcik 1969/1970, s. 229-249; İnalcik 1997, s. 224-248, zwł. s. 225, 238; Yerasimos 2004, 

s. 470-475; Yerasimos 2005, s. 375-399; Çolak 2017, s. 119-133, zwł. s. 121. 

    Różnego rodzaju spisy/rejestry oraz wakfy dot. Konstantynopola i jego okolic, sporządzane były też m.in.  

w latach: 1456/1457, 1478, 1487/1488, 1498, 1519, 1540, 1544, 1546, 1551, 1734/1735. Szczegółowa analiza tej, 

jak i pozostałej osmańskiej dokumentacji na temat Konstantynopola i jego przedmieść (zebranej głównie  

w Başbakanlık Osmanlı Arşivi) niewątpliwie pozwoliłaby na dużo dokładniejszą rekonstrukcję topografii Miasta 

i jego sytuacji społeczno-administracyjno-kościelnej. Zob. np. wykorzystanie danych z wielu ww. spisów  

w: Yerasimos 2005, s. 375-399. 
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b. Manastır Ayo Dimitre  

Palogoz 

c. Manastır Mirlos 

 
 
(A Summary, II. Kostantiniyye -All houses ‘mevkûf’) 

za H. İnalcik, The Survey of İstanbul 1455. The Text, English Translation, Analysis of the Text, Documents, 

İstanbul 2012, s. 372-374. 

 
Quarter Occupied 

houses 

(mütemekkin) 

Unoccupied 

houses (hâlî) 
Monasteries Churches 

Mosques 
Real estates 

Top-Yıkıǧı 71  

(Jews,  

Turks from 

Anatolia) 

22 1. Marul, houses 

2. Saha (?) 

5 churches  

1 quarter mosque 

4 shops  

2 horse-mills 

Bâb-I Silivri 17 (Greeks, 

Moslems) 

26 1. Sivastokraotor-Memes 

2. Verbenidha 

3. Iskeb 

3 churches, unoccupied  

Isa-Kermesi 29 (Greeks,  

priests and  

nuns,  

Moslems) 

22 1. Ayaz Mamoz with 16 

cells and 1 winery 

2. Ayo Dimitri Palogoz 

3. Mirlos 

6 churches: 

1. İsa-Kermesi 

2. a church near Dikili-Taş 

3. Yakim 

4. a church used by 

Christians; other churches  

abondoned 

1 shop, wineries, 1 

mill, 1 drapez, 

1 beg (imperial ?)  

Garden 

 

 

 

Tłumaczenie 
za H. İnalcik, The Survey of İstanbul…, s. 295, 327-335, 341-343, 358-362. 

 

II 
The Houses of Kostantiniyye Which Are Held for the Treasury (mevkûf.){998} 
 

This is the copy of the Register indicating in detail how many houses are mevkûf (confiscated for 
the Imperial Treasury) in Kostantiniyye, and how many of them are occupied by people and how many 
unoccupied. 
 
[…] 
 

Quarter Top-Yıkığı{999} 

A one-storied house down the city wall: mev{1000}, uno{1001}. 
 

A house down the city wall: mev, uno. 
 

 
998 {Lista obszarów wymienionych przez defter: Vlaherna-Kastel, Eski-Balat, Avrantharya, Fila, I. Balat, Badrak 

(Patrik), II. Balat, Bâb-i Edirne, Zaganoz-Paşa, Prokambo (Prokambiyo), Kızlar Manastırı, Kron, Canalıcı, 

Misivyani (Mesoyani?), Liko Speros, Lips, Kir-Martas, Megalo Dhimestiko, Manastır Ayos Hristoferoz, Sofyan, 

Top-Yıkıǧı, Kir Nikola, Ral Karmir, Kılıc, Istradutha (Istraduthula?), Bâb-i Silivri, Altı-Mermer, Kastel Hirisa, 

Monastery Istudhyo, Ipsomethya, İsa-Kermesi, Kızıl-Taş, ‘Azebân (Mariners), Büyük-Balat.} 
999 {Dzielnica Top-Yıkığı funkcjonuje również m.in. w ramach tzw. itinerarium Tursun Bega, wakfu Mehmeda 

Zdobywcy z 1472 r. oraz mapy opracowanej przez Ayverdi’ego (na podstawie danych z lat 1455-1481). Zob.  

Osmański rejestr z 1455 r., s. 453, 458-459, 462; Ayverdi 1958.} 
1000 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 216: „mev : mevkûf: held for the State Treasury”.} 
1001 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 216: „uno : hālī: unoccupied”.} 
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A church in a garden: mev, uno. 
 

The house of Davud{1002} from Bolu{1003}: has gone away, mev; Karakoç from Tekürdağı{1004} lives 
in it. 

 
Two one-storied houses beside Davud’s house: mev, uno. 
 
Two one-storied houses of Mustafa from Çorlu{1005}: has gone away; now in one of the houses 

Halil from Tekürdağı lives; in the other Iskender from Tekürdağı lives. 
 
A one-storied house, down the city wall: mev; Nasef (Nâsıf) from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house down the city wall: mev; Yusufhan{1006}, a Jew from Filibe{1007}, lives in it. 
 
A one-storied house: mev; Kali, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house: mev; Yûsuf, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house at the Gate of the Fortress (Bâb-i{1008} Kal’a{1009}): mev; Ilya, a Jew from 

Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
A house by the city wall: mev; Şa’bân, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
The house of İsma‘il from Manyas: dead{1010}; Enbiyâ from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house on the street: Salhaba (?), a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A two-storied house: in the upper storey one, in the lower storey one (room); Süleyman, a Jew 

from Filibe, lives in it. 
 
Two one-storied houses on the main street: mev; Yûsuf, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
The house of Ali: a weaver, gone with a permit; the house mev; now Hacı Hamza from Tekürdağı 

lives in it. 
 
A one-storied house: mev; Aksathi, a Jew from Filibe, lives in it. 
 

 
1002 {Zob. spis muzułmanów zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 406-408.} 
1003 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 387: „Bolu (Claudiopolis) – Bolu”.} 
1004 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 390: „Tekvurdağı (Raidestos) – Tekirdağı”.} 
1005 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Çorlu (Thrullon) – Çorlu (in the province of Tekirdağ)”.} 
1006 {Zob. spis Żydów zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 443-444, 505.} 
1007 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Filibe – Plovdiv”.} 
1008 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 378: „Bâb – Gate”.} 
1009 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 382: „Kal‘a – Fortress, city walls”.} 
1010 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 215: „dead : mürde: deceased”.} 
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The house (hane{1011)) of Timurtaş from Kiresun{1012}: has gone away; [in fact] three one-storied 
houses (hane); Sâfî, a man from Tekürdağı, lives in it. 

 
A church: mev, uno. 
 
Three one-storied houses: mev, uno. 
 
The house of Kızık Ali: run away; the house mev; İsma‘il from Tekürdağı lives in it. 
 
Four one-storied houses: mev; Yas’i (Bas’i ?), a Jew from Filibe, and his son Mihal live in it. 
 
A one-storied house: mev; Yûsuf, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A house on the main street: mev; Atob (Anob?) and Yahuda, Jews, live in it. 
 
A large one-storied house: mev; İsma’il, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
The house of Ayvad from Bolu: has gone away; the house mev; İbrâhîm, a Jew from Filibe, lives 

in it. 
 
The house of Kara-Saka from İflahan{1013}: has gone away with a permit; now Tahir from 

Tekürdağı lives in it. 
 
A church: mev, uno. 
 
The house of İlyâs from İflahan: dead; İlyâs, a shoeing-smith from Burgaz{1014}, lives in it, the 

(annex) house uno. 
 
A one-storied house, next to Ahmed of Bursa’s{1015} house: Tursun, a Jew from Kesriye{1016}, lives 

in it. 
 
A one-storied house next to Elvan of Kocaeli’s{1017} house: mev; Yûsuf, a Jew from Filibe, lives in 

it. 
 
A large one-storied house and another: tru{1018}, mev; Kasım from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house beside Aslan of İflahan’s house: mev, uno. 
 
Three one-storied houses, next to the church: tru, uno. 
 
A one-storied house: mev; Yûsuf son of Aslan, a Jew from Filibe, lives in it. 
 

 
1011 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 381: „Hâne – House; baş h.: the main house; mükellef h.: sumptuous h., süflî 

h. one storied house, ‘ulvî h. two storied house”.} 
1012 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Kiresun (Cerasus) – Giresun”.} 
1013 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „İflahan (Paphlagonia) – Eflani (in the province of Kastamonu)”.} 
1014 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 387: „Burgaz (Berkos) – a castle, Near Lapseki (?)”.} 
1015 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 387: „Bursa (Prusa) – Bursa”.} 
1016 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Kesriye – Kastoria (in northern Greece)”.} 
1017 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Kocaili (Mesothinia) – Kocaeli”.} 
1018 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 216: „tru : harâba müteveccih: in the way to ruin”.} 
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A house beside the mill (degirmen{1019}): mev; Ya’kûb son of Galat, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house: tru; Ömer from Tekürdağı lives in it. 
 
A monastery named Saha (?). 
 
Three one-storied houses beside Yunus’ house: mev, uno. 
 
A mill: Yunus from Tekürdağı lives in it (mütemekkin{1020}). 
 
A one-storied house beside the mill: tru. 
 
The house of Mustafa from Kocaeli: dead, mev; Tanrıvermiş from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house: mev; Yanes Hordes (?){1021}, a Greek, lives in it. 
 
The house of Mahmud son of Turalı: [in fact] two one-storied houses; Mahmud had left with  

a permit; now ‘Azeb (seaman)1022 Selman, son of Hacı from Tekürdağı, lives in it. 
 
A house beside the house of İbrâhîm, son of Zekeriyya: mev, uno. 
 
The house of Segid from Kocaeli: a tailor, dead; the house mev; now Ahmed from Tekürdağı 

lives in it. 
 
A one-storied house next to the house of Yusufhan from Kocaeli: mev, uno. 
 
A one-storied house, beside the aforesaid house: mev, uno. 
 
The house of Hacı Tanrıvermiş from İnöyükü{1023}: has gone away; İlyâs, a Jew from Edirne{1024}, 

lives in it. 
 
The house of Ömer from İnöyükü: he had left (be-reft); in fact two one-storied houses (hâne); 

mev; Muhammedî from Semendere{1025} lives in it. 
 
The house of Ramazan from İflahan: has gone away; Ramazan from Tekürdağı lives in one of the 

houses; in the other lives İlyâs, a Jew. 
 
The house of Ayvad from İflahan: dead; two one-storied houses; mev; İshak, a Jew from 

İvadi{1026}, lives in one of the houses; the other house uno. 
 
The house of Muhammedî from İflahan: has gone away; mev; Hızır Fakîh from Tekürdağı lives in 

it. 
 

 
1019 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 379: „Değirmenci – Miller”.} 
1020 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 384: „Mütemekkin, mütemekkine – Residing (man, woman)”.} 
1021 {Zob. spis Greków zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 432.} 
1022 {Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 366-367, 415, 416, 472.} 
1023 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „In-Öyüğü – İnönü (in the province of Bilecik)”.} 
1024 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Edrene, Edirne (Hadrianopolis – Edirne”.} 
1025 {Semener/Semendire, tj. Smederevo w Serbii. Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 311, 402, 407.} 
1026 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 443: „İshak – Isaac – Itzhak – Livadiye”. ‘Livadiye’, tj. Liwadia na Krymie.} 
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Five one-storied houses: the two of them adjacent to each other, each of the other two 
separate, Hamza from Tekürdağı, ‘İsâ and Ya’kûb from Filibe live in them, one of the houses uno. 

 
Two one-storied houses: mev; Yorgi, a Greek, lives in them. 
 
A house adjacent to Yorgi’s house: mev; Beromimos, a Greek, lives in it. 
 
A house: mev; Agapenos (Ahapetos?), a Greek cobler, lives in it. 
 
A two-storied house: in the upper storey two, in the lower storey two (rooms); Yûsuf from 

Tekürdağı lives in it. 
 
A church: mev; Halil From Tekürdağı lives in it. 
 
A two-storied house: in the upper storey four, in the lower storey two (rooms); Muhammedî, 

son of Resûl from İflahan, lives in it. 
 
The house of Savcı from Klnz (?){1027}: Savcı has gone away; in the upper storey of the house one 

(room), in the lower storey one (room); Karaali from Tekürdağı lives in it. 
 
Two one-storied houses adjacent to a mill: Hacı İvaz from Tekürdağı lives in it. 
 
The house of Hacı Torud: has gone away; İbrâhîm, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
The house of Umurca from Saruhan{1028}: has gone away; the house mev; Kirehati (Kirehati ?),  

a Jewish widow from Filibe, lives in it. 
 
A house: mev, uno. 
 
A shop adjacent to Mustafa of Aydın’s house: mev; Istimad, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
Two shops facing the gate (of the fortress): mev; in the possession of Kali, a Jew from Filibe. 
 
Another shop facing the aforesaid shops: mev; in the possession of Yûsuf, a Jew from Filibe. 
 
A shop down the city wall: mev; in the possession of another Yûsuf, a Jew. 
 
The house of Nebî from Tekürdağı: mev; Mihal, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A house on the street: mev; Ya’kûb, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house facing the house of Demec (?), a Greek: Yani Paço, a Greek, lives in it. 
 
The house of Hoşkadem from Magnisa{1029}: dead; the house mev; İbrâhîm, a Jew from Filibe, 

lives in it. 
 
A large one-storied house facing Hoşkadem’s house: Yahuda, a Jew from Livadye, lives in it. 
 

 
1027 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 408: „Savcı, from Gülnar, gone away”; s. 388: „Gülnar (Gölnar) – Gülnar”.} 
1028 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Saruhan – The province of Manisa”.} 
1029 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Magnisa (Magnesia) – Manisa”.} 
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The house of Ali from Kestel{1030}: has gone away; the house mev; İbrâhîm, a Jew from Filibe, 
lives in it. 

 
The house of ‘İsâ from Lanza (İnez ?){1031}: has gone away; the house mev; İlyâs, a Jew from Filibe, 

lives in it. 
 
The house of Hamîd Fakîh from Taraklı-Borlu: has gone away; the house mev; Mordahay,  

a Jew from Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house adjacent Hamîd Fakîh’s house: mev; Yûsuf, a Jew from Filibe, lives in it. 
 
Two one-storied houses: mev; in one of the houses lives Hazar, a Jew from Filibe; in the other 

Paskal (?), a Jew from Filibe, lives. 
 
A house on the street: mev; Ya’kûb, a tailor from Filibe, lives in it. 
 
A church: mev, abandoned. 
 
The house of Mustafa son of Çingir: has gone away, Salhaba, a Jew from Filibe lives in it. 
 
The house of Bayram, a tailor from Nazilli: has gone away; the house mev; Oysa, a Jew from 

Filibe, lives in it. 
 
A one-storied house facing the local Muslim prayer house (mahalle mescidi{1032}): mev, uno. 
 
A house: mev; Sabûr, a widow from Tekürdağı, lives in it. 
 
A house adjacent to Hacı İshak’s house: İlyâs, a Jew from Filibe, hves in it. 
 
A one-storied house: mev; Ahmed from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house facing İshak’s house: uno. 
 
A one-storied house down the city wall: mev, uno. 
 
A house: tru; Pulâd from Tekürdag lives in it. 
 
A one-storied house down to the city wall: mev; Muhammedî from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house: mev; İlyâs from Tekürdağı lives in it. 
 
A house: mev; Hızır-oglu, a cobbler from Tekürdağı lives in it. 
 
Two one-storied houses down the city wall: Yûsuf from Tekürdağı lives in it. 
 
A monastery named Marul{1033}. 

 
1030 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 389: „Kestel – Kestel (a town on the Bursa plain)”.} 
1031 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 408: „‘İsâ, from Donuz-ili (Denizli), gone away”; s. 388: „Donizli, Tonguzlu – 

Denizli”.} 
1032 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 383: „Mescid – A local mosque”.} 
1033 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 497:  
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Two two-storied and two one-storied houses beside the monastery: mev, uno. 
 
Four two-storied and four one-storied houses behind the monastery: in one of them lives İsma'il 

from Tekürdağı, the other three (?) houses uno. 
 
A large one-storied house adjacent to the aforesaid four houses: uno. 
 
Two two-storied and two one-storied houses beside to the monastery: uno, mev. 
 
A two-storied and one one-storied houses at the gate of the monastery: mev, uno. 
 
Two one-storied houses in the courtyard of the monastery: mev, uno. 
 
Two one-storied houses: tru; in the possession of Balabân, a kul{1034} of Hamza [Beg]. 
 
A house: mev, uno. 
 
Total: 93 houses, 4 shops, 5 churches, 2 horse-mills and 1 monastery. 
 

[…] 
 

Quarter Bâb-i Silivri{1035} 

14 one-storied houses joined to each other, on the north side of the garden of Kir Liko: all tru. 
 
A house adjacent to dervish Hamza’s{1036} house: Manul of İstanbul (İstanbullu{1037}) lives in it. 
 
A house adjacent to the aforesaid house: in ruins; a dervish from Tekürdağı lives in it. 
 
A one-storied house: mev; Habib from İnhisar{1038} lives in it. 
 
A church adjacent to the [fortress] gate: mev; Şîrmerd from Burgaz lives in it. 
 
A one-storied house beside the [fortress] gate: Mihal Harsan, a Greek, lives in it. 
 

 
„15. The Monastery of Marul  

Theotokou tou Maroule (Top-Yıkığı quarter, 50-52) 

The quarter stretched from Edirne-Kapusı to Top-Kapusı, all along the City walls that were demolished 

by Ottoman bombardment during the siege, hence the name of the quarter. In the survey of 1455 2 small 

monasteries and 5 churches are recorded in the Top-Yıkığı quarter, one of the churches occupied by a Turkish 

settler, the rest unoccupied and confiscated by the treasury. 

The Monastery of Marul might be connected with the name of Phokas Maroules who is reported to have 

built the Church of Theotokos in this area. {Janin, Eglises, 204-205, no. 62; S. Eyice, Guide, 87, no. 126.} Under 

the Conqueror it was converted into a mescid called Mustafa Çavuş Mescidi. {Z. Hadîka, II, 805,} In 1455 the 

Monastery of Marul comprised 19 houses all abandoned and empty except one which was occupied by a Muslim 

settler from Tekvur-dağı.”.} 
1034 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 382: „Kul – 1. Slave, 2. Sultan’s man”.} 
1035 {Dzielnica Bâb-i Silivri/Silivri-Kapusı funkcjonuje również m.in. w ramach tzw. itinerarium Tursun Bega oraz 

mapy opracowanej przez Ayverdi’ego. Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 454, 459, 462.} 
1036 {Zob. spis muzułmanów zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 410.} 
1037 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 381: „Istanbullu – Citizen of İstanbul”.} 
1038 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 381: „Habîb, from Akhisar, resident”; s. 387: „Akhisar – Akhisar (in the 

province of Manisa)”.} 
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A house beside the [fortress] gate: mev; Ömer the gate-keeper [in the court, kapucı{1039}] from 
Hayrabolu{1040} lives in it. 

 
A one-storied house on the street: Papa Dhibadhu{1041}, wi{1042}, lives in it. 
 
A house: mev, tru, uno. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
Two houses adjacent to Kapucı Ogurlu’s house: uno. 
 
A two-storied house: in the upper storey one, in the lower one (room); uno; in the [original] 

register rent owed to the Treasury (mukâta’a{1043}) is recorded, but the husband’s name not recorded. 
 
A one-storied house adjacent to Sandal’s house from İflahan: uno. 
 
A one-storied large house: mev, uno. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
The house of Abdurrahmân: gone with a permit; in this one-storied house now lives Selçuk,  

a widow. 
 
A one-storied house: mev, uno. 
 
A one-storied house on the street: uno. 
 
The house of Musâ from Hayrabolu: now Saruca from Edirne lives in it; mev. 
 
A house facing İbrâhîm’s house from Hayrabolu: uno. 
 
A house adjacent to Hacı Yûsuf’s house from Edirne: uno. 
 
A church: uno; beside the church a house; in its upper storey one, in the lower storey one 

(room); uno. 
 
The Monastery of Verbenidha.{1044} 
 
A house: in the upper storey four, in the lower two (rooms); uno. 
 
A large house: uno. 

 
1039 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 382: „Kapucı-başı – The head of the Seraglio doorkeepers”; s. 416: „kapucıs 

(fortress gate-keepers).”.} 
1040 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Hayrabolu – Hayrabolu in Turkish Thrace”.} 
1041 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 216: „Quarter Istraduthna | Papa Dhibadhu – Papa”.} 
1042 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 216: „wi : bîve: widow”.} 
1043 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 383: „Mukâta’a – 1. Source of revenue, 2. Rent paid to the state treasury”.} 
1044 {Por. klasztory opisywane w Osmański rejestr z 1455 r., s. 498.} 
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Two one-storied house beside the monastery: uno. 
 
A one-storied house: Melek from Bolu, wi, lives in it. 
 
A one-storied [beside] Hacı Hüseyin’s house: uno. 
 
A large house inside the [fortress] gate: uno. 
 
A monastery named Iskb. 
 
Three one-storied house beside the monastery: uno. 
 
A one-storied with a roof of reeds (saz örtülü{1045}): large house facing the monastery’s gate; 

uno. 
 
Two one-storied houses beside the house of Halil from Çorlu{1046}: uno. 
 
Two big houses with roofs of reeds beside Abdi Fakîh’s house: uno. 
 
A church: the lead [from its roof] taken away. 
 
A house: in the upper storey one, in the lower storey one (room); uno. 
 
Total: 43 houses, 3 monasteries, 3 churches.  
 

[…] 
 

Quarter ‘İsâ-Kermesi{1047} 

A church called ‘İsâ-Kermesi{1048}: below it a shop; uno. 
 

A one-storied house beside ‘İsâ-Kermesi: Mihal{1049}, a gardener, lives in it. 
 

Two one-storied houses: Turali{1050} from Bolu, and Tursun from Yenice{1051} live in them. 
 

Two large one-storied houses: Hamza from Ayazmend{1052}, and a soldier (er{1053}) from Bogaz-
Hisar{1054} live in them. 
 

 
1045 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 384: „Saz-örtülü – Roofed with reed”.} 
1046 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Çorlu (Thrullon) – Çorlu (in the province of Tekirdağ)”.} 
1047 {Tereny te tj. ‘İsâ-Kermesi/Ese-Kapusı/Vlanga/Langa, Ulanḳa (Vlanka) występują również m.in. w ramach 

tzw. itinerarium Tursun Bega, wakfu Mehmeda Zdobywcy z 1472 r., mapy opracowanej przez Ayverdi’ego, czy 

też edyktu z 1544 r. Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 455, 458, 460, 463, 470, 489-490. Por. İnalcik 2007, s. 5.} 
1048 {Por. tzw. itinerarium Tursun Bega oraz opis kościołów i klasztorów w tej dzielnicy w Osmański rejestr  

z 1455 r., s. 455, 489-490.} 
1049 {Zob. spis Greków zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 433-434.} 
1050 {Zob. spis muzułmanów zanotowanych w tej dzielnicy w: Osmański rejestr z 1455 r., s. 413.} 
1051 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 390: „Yenice – Yenice-Taraklı, in the province of Bilecik”.} 
1052 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 387: „Ayazmend – In the province of Balıkesir”.} 
1053 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 380: „Er – Man, husband”.} 
1054 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 413: „Yarar, from Bogazhisar, resident”. Boğazhisar (?) w ok. ob. Sarıyer 

(İstanbul).} 
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A house facing the bezirhâne{1055} (a factory of linseed oil): a priest (babaz{1056}) lives in it. 
 

A one-storied house: uno. 
 

A house facing the mill: uno. 
 

A one-storied house adjacent to the aforesaid house: Yorgi, a Greek, lives in it. 
 

A one-storied house, at the gate of the sultanic garden (begbagı{1057}): Yorgi, a Greek from 
İstanbul, lives in it. 
 

The house of Manul: has gone away; mev; Mihal Kluhara, a Greek, lives in it. 
 

A one-storied house, ajacent to the aforesaid house: Yorgis a Greek, lives in it. 
 

Two one-storied houses: uno. 
 

Two one-storied houses: uno. 
 

Again a one storied house: uno. 
 

A church: the Christians of the quarter use it{1058}. 
 

A one-storied house beside the church: uno. 
 

A monastery named Ayaz Mamoz:{1059} 

In the courtyard of the monastery: 2 çartâk{1060}: 16 cells (hücerât{1061}), 1 vinery. 
 

A monastery named Ayo Dimitri Palogoz: {1062} 
In the courtyard of the monastery, a house; in the upper storey it has four, in the lower two 

(rooms); İbrâhîm from Engirü{1063} lives in it. 
 

A storehouse: in the upper storey 1, in the lower 1 (room); uno; a vinery. 
 

A house: in the upper storey 3, in the lower 2 (rooms); Saltuk from Amasya{1064}, cauldron-maker 
(kazancı{1065}), lives in it. 
 

The house of Ali the constructor (yapucı): Ali left with a permit; uno. 
 

A one-storied house adjacent to Yapucı Ali’s house: uno. 
 

 
1055 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 413: „Bezîrhâne – Workshop of linseed oil”.} 
1056 {Od πάππας/πάπας – ojciec (?). Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 384: „Papas – Clergyman”.} 
1057 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 378: „Bağ – Garden, vineyard, orchard | Bâgçe – Garden”.} 
1058 {Zob. przypis niżej do monastery named Mirlos.} 
1059 {Zob. przypis niżej do monastery named Mirlos.} 
1060 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 379: „Çârtâk, çardak – Hut”.} 
1061 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 381: „Hücerât – Plural of hücre”; “Hücre – Room, cell in a monastery”.} 
1062 {Zob. przypis niżej do monastery named Mirlos.} 
1063 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 388: „Engirü (Ancyra) – Ankara”.} 
1064 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 387: „Amasya (Amaseia) – Amasya”.} 
1065 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 382: „Kazancı – Maker of copper cauldron”.} 
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The house of İbrâhîm from Ayazmend: has gone away; in the upper storey of the house 2, in the 
lower storey 1 (room); mev; Ali from Kızılca-Tuzla{1066} lives in it. 
 

Two one-storied house adjacent to Halil’s house: uno. 
 

A house at the gate of the monastery: in the upper storey 4, in the lower 2 (rooms); Mustafa 
from Bolu stays (there). 
 

A house: in the upper storey 1, in the lower 1 (room); David from Teke{1067} lives in it. 
 

A house: in the upper storey 2, in the lower 2 (rooms); uno. 
 

Two large one-storied houses: uno. 
 

A church with a kitchen: uno. 
 

The Church of Yakim{1068} on the bank of the river (âb-i cârî{1069}): around the aforesaid church 
there are 6 one-storied houses; tru. 
 

Another church at the side of Dikili-Taş{1070}. 
 

The house of Tugarlar (Tuharlar?): in the upper storey 1, in the lower 1 (room); uno. 
 

Four one-storied houses beside the aforesaid houses: no doors; uno. 
 

The house of Melaharnes (Melagarnes?): facing the city wall; in the upper storey 1, in the lower 
1 (room); uno. 
 

Three one-storied houses beside the monastery: uno. 
 

 
1066 {Zob. Osmański rejestr z 1455 r., s. 413: „Ali, a cobbler, gone with a permit”. Ob. (Kizilca-)Tuzla nieopodal 

Ayvacık (?).} 
1067 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 390: „Teke – The peninsula of Teke, in the province of Antalya”.} 
1068 {Zob. Przypis niżej do monastery named Mirlos.} 
1069 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 377: „Âb-i cârî – Running water”. Najprawdopodobniej rzeka Lykos (Λύκος).} 
1070 {Zob. Przypis niżej do monastery named Mirlos.} 
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A monastery named Mirlos:{1071} a church of the Greeks (Rûmîler{1072}). 
 

A house beside the church: in the upper storey 1, in the lower 1 (room); a kaligruya{1073} lives in 
it. 
 

Two one-storied houses adjacent to the aforesaid house: a kaligruya by the name of Alusina 
stays (there). 
 

A one-storied house adjacent to the aforesaid house: Kazahi, a kaligruya, lives in it. 
 

A house: in the upper storey 1, in the lower 1 (room); uno. 
 

A one-storied house, adjacent to the aforesaid house: uno. 
 

A house: Athanya, a kaligruya, lives in it. 
 

A house: Zotina, a kaligruya, lives in it. 
 

A house: Maldhina, a kaligruya, lives in it. 
 

A house: Dhukina, a kaligruya, lives in it. 
 

A house: Stadhini, a kaligruya, lives in it. 
 

 
1071 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 489-490:  

„2. Mirlos Manastırı 

Mone{}tes Myrelaiou (between ‘İsâ-Kermesi and Langa Quarter) 

Bodrum Camii, (because of the cistern it was constructed upon) Mesîh Ali Paşa (öl. 1501) Camii. 

In the survey of 1455 “Manastır nâm Mirlos” apparently includes 3 churches all in the hands of Rumîs. 

Out of 19 houses in the courtyard some were inhabited by several nuns (kaligruya), a kaligriyos, and a papaz 

(Kirmanos); 4 of the houses were abandoned (hâlî). The monastery has a winery. Altogether the quarter ‘İsâ-

Kermesi with 51 houses, one shop, 6 churches and 5 monasteries appears once to have been quite well populated 

compared to the other quarters. After the conquest about 28 houses are registered unoccupied. Many Muslim 

immigrants are settled in this quarter. 

In the survey register of 1455 the church is called: “The church that is called ‘İsâ-Kermesi with a shop 

under it.” Besides this the quarter includes: 1. “A church which is in the use of the Christians of the quarter”,  

2. The Monastery of Ayazmamoz (mone tou Agio Mamo) having in the courtyard 2 houses, 16 cells and  

a winery; 3. The monastery called Ayo Dimitri Palogoz (mone tou Agio Demetrios ton Palaiologon) 4. Having in 

its courtyard a two-storied house, a storehouse and a winery, a church with a kitchen, a half ruined church called 

Yakim, on the border of the river with 6 houses, 5. An abandoned church with a kitchen 6. Another church near 

Dikili-Taş (Egyptian obelisk at Hippodrome), a church in the hands of the Rûmîs, 7. The Church of Mirlos. 

Altogether there are 6 churches and 3 monasteries. Also, a stately house (mükellef hane drpz derler) is 

situated in the quarter. Presumably, it resisted and surrendered under Islamic amân. 

It can be said that this particular quarter did not share the yagma fate of the other quarters in the City and 

was left immune with its many monasteries and churches. Perhaps there the Kerme, the fortress (Byzantine Palatio) 

on the heights, became a shelter for it. 

Bibliography: Schneider, Byzanz, 65; Müller-Wiener, 103-107, with a plan; Millingen, 196-199; Hadîka, 

I, 52; Sumner-Boyd and Freely, 193-194; C. Mango, Arch. Byzantina; Eyice, Guide no. 57; C. L. Striker, The 

Myrelaion (Bodrum Camii in İstanbul), Princeton 1981 (“The Turkish Phase”, 31-32). For saray see Wulzinger, 

Byzantinische Baudenkmäler zu Konstantinople, Hannover 1925.”. 

    Przemiana samego kościoła ‘Myrelaion’ w meczet (Mesih Paşa Camii) nastąpiła za sprawą wielkiego wezyra – 

Ali Mesih Paşa (zm. 1501 r.). Mimo to grecka nazwa tej budowli musiała najwyraźniej dalej funkcjonować,  

o czym świadczy m.in. relacja Gilles’a. Zob. Müller-Wiener 1977, s. 104-105; Striker 1981, s. 3, 10.} 
1072 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 384: „Rûm, Rûmî – Greek”.} 
1073 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 382: „Kalgruya – Nun”.} 
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A house: in the upper storey 1, in the lower storey 1 (room); Papaz1074 Kirmanoz lives in it. 
 

A one-storied house: Athanas, a Greek from İstanbul (İstanbullu), lives in it. 
 

A house adjacent to the afroesaid house: Vasilos Molteras, a Greek, lives in it. 
 

A house adjacent to Vasilos’ house: Lanbudes, a Greek, lives in it. 
 

A house: Ankirilos (?), a Greek, Çakır Beg’s kul, lives in it. 
 

A house: in the upper storey lives Manul, a cobbler, and in the lower storey Franel (Kranl ?),  
a kaligriyos{1075}. 
 

A sumptuous house called drapez{1076}: uno. 
 

A vinery: uno. 
 

A one-storied house beside the church: uno. 
 

A house: in the upper storey 1, in the lower 1 (room); uno. 
 

A one-storied house at the gate of the monastery: uno. 
 

Total: 51 houses, 1 shop, 6 churches, 5 monasteries. 

 

 

 

Tzw. Itinerarium Tursuna 
za 4. The 'Mahalles' (Quarters), (w:) H. İnalcik, The Survey of İstanbul…, s. 451, 453-455. 

 

 

The itinerary of Tursun in registering the İstanbul quarters with churches and monasteries, 
1455{1077} 

 
[…] 
 
 21. Top-Yıkığı 

a. Five churches, four of them mevkûf, unoccupied. 
b. Two monasteries, one of them named Saha (Miha?), the other named Marul with 27 houses. 

 
[…] 
 

 
1074 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 384: „Papas – Clergyman”.} 
1075 {Mnich (?).} 
1076 {Osmański rejestr z 1455 r., s. 380: „Drapez – Greek word for a large, sumptuous house (see the Monastery 

of Aya Nargiro)”.} 
1077 {Dzielnice wymienione przez ten spis: 1. Vlaherna-Kastel, 2. Eski-Balat, 3. Avrantharya, Kaligarya-Kapusı,  

4. Fila, 5. Balat I, 6. Badrak (Patrik), 7. Balat II, 8. Bâb-i Edirne, 9. Zaganoz-Paşa, 10. Prokambiyo, 11. Kızlar 

Manastırı, 12. Kron, 13. Can-Alıcı, 14. Misivyani (Mesoyani), 15. Liko Spiros, 16. Lips, 17. Kir Martas, 18. 

Megalo Dhimestiko, 19. Manastır Ayos Hristoferoz, 20. Sofyan, 21. Top-Yıkıǧı, 22. Kir Nikola, 23. Ral Karmir, 

24. Kılıc (Stylos?), 25. Istraduthna, 26. Bâb-i Silivri, 27. Altı-Mermer, 28. Kastel Hirise, 29. Ipsomethya, 30. İsa-

Kermesi, 31. Kızıl-Taş, 32. Azebân, 33. Büyük-Balat.} 
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26. Bâb-i Silivri 
a. Three churches: a church, mevkûf, occupied by Şirmerd; another church, unoccupied, another 

church the lead of its dome taken away. 
b. Three monasteries: 

1. Sivastokrator Mamas, with a church and five houses, unoccupied. 
2. Verbetidha, with 6 houses, all unoccupied 
3. Iskeb, with 8 houses (?). 

Avrantharya 
 
[…] 
 
 30. ‘İsâ-Kermesi (Ese-Kapusı) 

a. Six churches: a church called ‘İsâ-Kermesi (the Castle of Jesus), another church actually used by 
the Christians, another one with a kitchen, abandoned, a church named Yakim on the river, 
another church near Dikili-Taş (Obelisque of Theodosios I). 

b. Three monasteries, one called Ayo Dimitri Palagoz, in its courtyard a big house, occupied by 
İbrâhîm from Ankara, a storehouse and a winery, another monastery named Ayazmamoz with 
two houses (çartâk), 16 cells and a winery. The third monastery called Mirlos (Myrelaion, 
Bodrum Camii), a church used by Rûmîs, eight kaligruya, one kaligriyos and a priest called 
Kirmanos, a big house (drapez) unoccupied and a winery. 

 
[…]. 
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c.) ośrodek kultu św. Mamasa w ‘ta Dareiou’ 

 

1. Kościół św. Mamasa w kalendarzach kościelnych (IX-X w.) 

 

Typikon Wielkiego Kościoła, 3 XII 
Le Typicon…, s. 120, w. 19-22. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων καὶ θαυματουργῶν Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, καὶ ἄθλησις 

τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἴνδη καὶ Δόμνας, Σελεύκου, Ἀγαπίου, Μάμαντος, Γλυκερίου καὶ τῆς 

συνοδίας αὐτῶν, καὶ τῶν ἁγίων μʹ ἐν Σοφιαναῖς ἤτοι ἐν τοῖς Δαρείου ἐγκαίνιά εἰσιν. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[4 XII]  Tego samego dnia [obchodzone jest] wspomnienie świętych i cudotwórców 
Kosmy i Damiana oraz uroczystość świętych męczenników Indesa i Domny, Seleukosa, 
Agapiosa, Mamasa, Glykeriosa i ich towarzyszy, jak również mają miejsce uroczystości 
[wspomnienia] konsekracji [kościoła] 40 Świętych [Męczenników] w Sofianai1078, to jest w ta 
Dareiou1079. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (7 XI) 
Synaxarium…, s. 201, w. 40-59. 

 

L : 3. 2. 1 : Τῶν ἁγίων τριάκοντα τριῶν μαρτύρων τῶν ἐν Μελετινῇ μαρτυρησάντων 

Νίκανδρον, Ἡσύχιον, Ἀθανάσιον, Μάμαντα, Βαράχιον, Καλλίνικον, Θεογένην, Νίκωνα, 

Λογγῖνον, Θεόδωρον, Οὐαλέριον, Ξανθείαν, Θεόδωτον, Καλλίμαχον καὶ Εὐγένιον, Θεόδουλον 

καὶ Ὀστρύχιον, Ἱέρωνα, Ἐπιφάνιον, Μαξιμιανὸν καὶ Δουκίτιον, Κλαυδιανὸν και Θεόφιλον, 

Γιγάντιον καὶ Δωρόθεον καὶ Διόδοτον, Καστρίκιον καὶ Ἀνίκητον, Θεμελίω καὶ Εὐτύχιον. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ 

Κυρίου τῷ ὄντι ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. […] Cd : 

3. 1 : Ἱέρωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ λγʹ μαρτύρων τῶν ἐν Μελιτινῇ μαρτυρησάντων. Οὗτοι οἱ ἅγιοι 

μάρτυρες Ἱέρων, Νίκανδρος, Ἡσύχιος, Βάραχος, Μαξιμιανός, Καλλίνικος, Ξαντικός, 

Ἀθανάσιος, Θεόδωρος, Δουκίτιος, Εὐγένιος, Θεόφιλος, Οὐαλέριος, Θεόδοτος, Καλλίμαχος, 

Ἱλάριος, Γιγάντιος, Λογγῖνος, Θεμέλιος, Εὐτύχιος, Διόδοτος, Καστρίκιος, Θεαγένης, Μάμας, 

 
1078 Miejsce to bywa mylone z terenami o tej samej nazwie położonymi na azjatyckim brzegu Bosforu (zob. Janin 

1964, s. 489). Obszar zwany ‘Sofianai’ znajdował się na wysokości ‘Mese’, pomiędzy Forum Teodozjusza  

a Forum Konstantyna, w okolicy ‘Tetrapylon’. Warto zwrócić uwagę na bardzo bliskie relacje tego toponimu  

z terminami ‘ta Dareiou’ oraz ‘ta Basiliskou’. Ufundowany przez Justyna II (i jego małżonkę Zofię) kościół św. 

Anargyrów (Kosmy i Damiana) lokalizowany jest przez autorów zarówno w ‘ta Dareiou’ (Teofanes Wyznawca, 

AM 6062), jak i w ‘ta Basiliskou’ (Patria, III.123). Być może nazwa ta ma związek z położonym na południe od 

tego obszaru portem oraz pałacem Zofii. Z kolei Berger podkreśla tutaj fakt, że to na tym obszarze Zofia i Justyn 

II ufundowali świątynię Kosmy i Damiana, a sam cesarz tą samą nazwą miał uhonorować łaźnie w pobliżu Forum 

Teodozjusza. Zob. Berger 1988, s. 435-438 oraz ryc. 7, s. 310; Janin 1964, s. 222; Janin 1969, s. 231, 482-485; 

Cameron 1967, s. 11-20. Mowa tutaj o kościele Czterdziestu Męczenników zlokalizowanym przy ‘Mese’, 

pomiędzy Forum Konstantyna a Forum Teodozjusza w okolicy ‘Tetrapylon’. Zob. Janin 1969, s. 482-486, który 

rozdzielił to centrum kultu na 4 osobne miejsca (tj. nr 3, 5, 6 i 8); Berger 1988, s. 318-321, 738-740. 
1079 Miejsce to być może wzięło swą nazwę od jednego z patrycjuszy przybyłych do Konstantynopola z Rzymu 

wraz z Konstantynem Wielkim (Patria, I.63). Zob. Janin 1964, s. 334-335; Janin 1969, s. 284-285, 482-485, 491-

492; Berger 1988, s. 435. 
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Νίκων, Θεόδουλος, Βοστρύκιος, Οὐίκτωρ, Δωρόθεος, Κλαυδιανός, Ἐπιφάνιος, Ἀνίκητος καὶ 

ἕτερος Ἱέρων. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν παρανόμων καὶ 

ἀσεβεστάτων βασιλέων ἐν Μελιτινῇ πόλει τῆς Ἀρμενίας. Διωγμοῦ δὲ καθολικοῦ γενομένου 

κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ πανταχοῦ ἀναιρουμένων τῶν εἰς τὸν Χριστὸν πιστευόντων, 

ἐκρατήθησαν καὶ αὐτοὶ παρὰ τοῦ τῆς Μελιτινῆς ἡγεμονεύοντος, καὶ πολλὰ τιμωρηθέντες καὶ 

διαφόροις βασάνοις προσομιλήσαντες οὐ μόνον οὐκ ἐπείσθησαν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν 

ἀλλὰ καὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων ἤλεγξαν ἀνδρειότατα· καὶ τὸν ἡγεμόνα καθύβρισαν ὡς 

ἄθεον καὶ ἀσεβῆ παράνομόν τε καὶ ἄδικον· ὅθεν κινηθεὶς ὁ ἡγεμὼν εἰς θυμόν, ξίφει τὰς τιμίας 

αὐτῶν ἀπέτεμε κεφαλάς. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[7 XI] [Uroczystość ku czci] Świętych trzydziestu trzech męczenników, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską w Melitene1080: Nikandra, Hezychiusza, Atanazego, Mamasa, Warachiusza, 
Kalinika, Teogenesa, Nikona, Longinusa, Teodora, Walerego, Ksantiasza, Teodota, Kallimacha  
i Eugeniusza, Teodula i Ostrychiusza, Hierona, Epifaniusza, Maksymiana i Dukitiosa, 
Klaudiana i Teofila, Gigantiosa i Doroteusza i Diodota, Kastrychiusza i Anicetusa, Temeliosa 
i Eutychiusza. Liturgia ku ich czci sprawowana jest w szacownym apostolejonie 
(apostoleīon)1081 świętego Jakuba, brata Pana1082, znajdującym się w czcigodnym przybytku 
świętej Bogurodzicy w Chalkoprateia1083. […]  
[Uroczystość ku czci] Hierona i 33 męczenników, którzy ponieśli wraz z nim śmierć 
męczeńską w Melitene. Są to święci męczennicy: Hieron, Nikander, Hezychiusz, Warachos, 
Maksymian, Kallinik, Ksantikos, Atanazy, Teodor, Dukitios, Eugeniusz, Teofil, Walerian, 
Teodot, Kallimach, Hilary, Gigantios, Longinus, Temelios, Eutychiusz, Diodot, Kastrychiusz, 
Teagenes, Mamas, Nikon, Teodulos, Bostrykios, Wiktor, Doroteusz, Klaudian, Epifaniusz, 
Anicetus i drugi Hieron. Żyli w armeńskim mieście Melitene, za panowania Dioklecjana1084  
i Maksymiana1085 – bezbożnych i bluźnierczych cesarzy. Gdy rozpoczęły się powszechne 
prześladowania chrześcijan i wierzący w Chrystusa byli wszędzie wybijani, również oni zostali 
zatrzymani przez namiestnika Melitene. Po odbyciu wielu kar i doświadczeniu różnorakich 
tortur nie tylko nie dali się przekonać do wyrzeczenia się Chrystusa, ale również z wielkim 
męstwem potępili błąd [kultu] idoli. Znieważyli również namiestnika [określając go] jako 
niegodziwego bezbożnika i nikczemnika. Do głębi tym poruszony, namiestnik odciął mieczem 
ich zacne głowy. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (17 VII) 
Synaxarium…, s. 825, w. 50-51. 

 

Rc : 1. – Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου ἐν τοῖς Δαρείου (Iul. 303). 

 
1080 Ob. Malatya (Eskimalatya) we wschodniej Anatolii. Zob. więcej w: Hild, Restle 1981, s. 233. 
1081 Tj. centrum kultu pod wezwaniem jednego z apostołów. 
1082 Świątynia ta znajdowała się najprawdopodobniej w atrium kościoła św. Bogurodzicy. Zob. Janin 1969, s. 253-

255 oraz Patria, III.148. Zob. też Berger 1988, s. 415-417. 
1083 Świątynia znajdowała się na płn.-zach. od Świątyni Mądrości Bożej w okolicy ob. Acem Ağa Mescidi (na pd. 

od Zeynep Sultan Camii). Zob. Janin 1969, s. 237-242 oraz Patria, I.52, III.32, III.147. Zob. też Berger 1988,  

s. 411-415. O okolicy Χαλκοπρατεῖα zob. w Janin 1964, s. 96, 328. 
1084 Cesarz z tytułem augusta w latach 284-305, panujący we wschodniej części cesarstwa. 
1085 Cesarz z tytułem augusta w latach 286-305, panujący w zachodniej części cesarstwa. 
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Tłumaczenie 

 
[17 VII] [Uroczystość ku czci świętych męczenników] Mamasa i Bazyliskosa [sprawowana]  
w ta Dareiou1086. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (29 VII) 
Synaxarium…, s. 853, w. 58-59. 

 

Mv : 1. 2. – Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου (Iul. 303). […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[29 VII] [Uroczystość ku czci świętych męczenników] Mamasa i Bazyliskosa. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), 30 VII, 3 
Synaxarium…, s. 856, w. 4-5. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου ἐν τοῖς 

Δαρείου1087. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[30 VII]  Tego samego dnia [obchodzona jest] uroczystość [ku czci] świętych 
męczenników Mamasa i Bazyliskosa [sprawowana] w ta Dareiou. 

 

 

 

Synaksarion Konstantynopola (Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae), (31 VII) 
Synaxarium…, s. 857, w. 35-37. 

 

C : 1. – […] Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου (Iul. 303). […]. 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
1086 Zob. Du Cange 1680, s. 128, (IV.6.60); Ruinart 1689, s. 278; ASS Jul., t. 7, s. 160-161; Janin 1964, s. 39, 334-

335; Janin 1969, s. 601; Berger 1988, s. 435; Magdalino 1996, s. 35, przyp. 105 = Magdalino 2007a, s. 37, przyp. 

118. 
1087 (ἐν τ. Δ.) τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ D. [tłum.: „Liturgia ku ich czci sprawowana jest  

w Ksylokerkos (Ksērókirkos)”]. 
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[29 VII] [Uroczystość ku czci świętych męczenników] Mamasa i Bazyliskosa. 

 

 

 

2. Ślady funcjonowania kościoła pod koniec XI w. (1090 r.) 

 

Testament Symbatiosa Pakourianosa1088 (23 I 1090 r.) [arch. Iviron 45], eschatokół 
Testament De Symbatios Pakourianos, (w:) Actes d'Iviron II. Du milieu du XIe siècle à 1204, red. V. Kravari,  

J. Lefort, H. Métrévéli, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, [Archives de l’Athos 16], Paris 1990, s. 155-156, 

w. 68-80 (l. 25-28). 

 

[...] Ἐγρά(φη) διὰ Ἰω(άννου) νοτ(α)ρ(ίου) τοῦ ταβο̣υ̣λλ(α)ρ(ίου) τοῦ Ἁγιοτεσσαρακοντ(ί)τ(ου), 

μη(νὶ) Ἰανου(α)ρ(ίω) κγʹ (ἰνδικτιῶνος) ιγʹ ἔτ(ους) ͵ϛφϟηʹ, κ(α)τὰ παρουσία τ(ῶν) ἐν τ(ῶ) 

(πρωτο)τύπ(ω) ὑπογρα(ψάν)τ(ων) (καὶ) σφραγισάντ(ων) μαρτ(ύ)ρ(ων), ἤγ(ουν) Λέοντο(ς) 

ἱερε(ως) (καὶ) πρωτ(ο)παπ(ᾶ) τοῦ Ἁγ(ίου) Θεοδώρ(ου) τ(ῶν) Καρβωναρ(ίων), Θ(εο)δώρ(ου) 

πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) τοῦ Ἁγίου Προκοπ(ίου) τ(ῶν) Βιγλενδί(ας) τοῦ Κονιδ(..), Νικολ(άου) 

πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) τοῦ τιμιου Προδρόμ(ου) τοῦ Θρακη(σίου), Γεωργ(ίου) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) 

τοῦ Ἀμωρει(α)ν(οῦ) τοῦ ο̣ἴκ(ου) τοῦ διαθεμ(έν)ου, Νικηφό(ρου) διακό(νου) καὶ βασι(λικοῦ) 

κληρι(κοῦ) τοῦ Ὑψίν(ους), Νικολ(άου) διακό(νου) καὶ νοτ(α)ρ(ίου) τοῦ Ἁγιομ(αμαν)τ(ί)τ(ου) 

(καὶ) Ἰω(άννου) κριτ(οῦ) (καὶ) ταβουλλ(α)ρ(ίου) τοῦ Ἁγιοτεσσαρακοντ(ί)τ(ου). 

☩ Μη(νὶ) Ἰαννου(α)ρ(ίω) δεκάτ(η) (ἰνδικτιῶνος) αʹ ἔτους ͵ϛχαʹ, ἀντεβλήθ(η) τὸ 

παρ(ὸν) ἶσ(ον) μετὰ τ(ῆς) (πρωτο)τύπ(ου) φανερ(ᾶς) διαθήκ(ης) Συμβατ(ίου) 

κουροπα(λά)τ(ου) τοῦ Πακουρι(ά)ν̣(ου) ἐν τῶ πανσέπτ(ω) ναῶ τ(ῆς) ὑπ(ερ)αγ(ίας) Θ(εοτό)κου 

τῷ ἐν τ(ῶ) Φόρῳ, ἐνώπι(ον) τοῦ πανυπερλάμπρ(ου) (πρωτο)(προ)έδρ(ου) κριτ(οῦ) τοῦ βήλ(ου) 

(καὶ) κοιαίστ(ο)ρ(ος) κυρ(οῦ) Γεωργιου τοῦ Νικαέ(ως), (καὶ) εὐρεθ(ὲν) ἰσάζ(ον) ὑπεγρά(φη) 

διὰ Γεωργ(ίου) ἀντιγρα(φέως) τοῦ Καλοσκεπάστου. ☩ 

 

 

 

Tłumaczenie 

 
[…] Spisane przez notariusza Jana1089, tabullariosa [kościoła] Świętych Czterdziestu 
[Męczenników]1090 (Hagiotessarakontítēs), 23 [dnia] miesiąca stycznia, 13 <indykcji>, 6598 
roku1091, w obecności świadków podpisanych i uwierzytelnionych pieczęcią na oryginale, to 
jest: Leona1092 – kapłana i protopapasa [kościoła] Świętego Teodora ta Karbounária1093, 

 
1088 Dostojnik cesarski gruzińskiego bądź armeńskiego pochodzenia z tytułem ‘kouropalates’. Podobnie jak inni 

członkowie tego rodu wspierał klasztor Iwiron na Athos, gdzie został pochowany po swojej śmierci w 1093 r. 

Testament został sporządzony w Konstantynopolu 23 I 1090 r. Jego kopia została uwierzytelniona w kościele św. 

Bogurodzicy na Forum Konstantyna 10 I 1093 r., niedługo po śmierci Symbatiosa. Odpis tego ostatniego 

dokumentu (oraz dokumentu potwierdzającego rolę małżonki zmarłego, jako wykonawcy testamentu), został 

sporządzony w sierpniu 1112 r. najpewniej na prośbę klasztoru Iwiron (jednego ze spadkobierców wystawcy), 

gdzie jest przechowywany do dziś. Zob. PBW (2016): Symbatios 101; Garsoïan 1991, s. 1553; Kravari, Lefort, 

Métrévéli et al. 1990, s. 150-156, 167-183 oraz Album, pl. XXIII-XXIV, XXVIIa, XXVIII, LX. Zob. też Bartusis, 

2012, s. 145-152; Talbot 2014, s. 201-215. 
1089 Zob. PBW (2016): Ioannes 186. 
1090 Zob. Janin 1969, s. 482-486. Por. Berger 1988, s. 318-321, 738-740. 
1091 Tj. A.D. 1090. 
1092 Zob. PBW (2016): Leon 128. 
1093 Kościół zlokalizowany pomiędzy Forum Teodozjusza a ‘Artopoleia’. Zob. Patria, III.45; Janin 1964, s. 97, 

366-367; Janin 1969, s. 148, 544; Berger 1988, s. 321-322 oraz Skizze 4 (46) na s. 197 i Skizze 7 na s. 310. 
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Teodora Konid[esa]1094 – prezbitera [kościoła] Świętego Prokopiusza ta Viglentía 
(Viglendía)1095, Mikołaja Thrakesiosa1096 – prezbitera [kościoła] czcigodnego Prodromosa1097, 
Jerzego Amoreianosa1098 – prezbitera domu testatora1099, Nicefora Hypsinousa1100 – diakona  
i cesarskiego kleryka (basilikòs klērikós), Mikołaja1101 – diakona i notariusza [kościoła] 
Świętego Mamasa1102 (Hagiomamantítēs) <oraz> Jana1103  – sędziego (kritēs) i tabullariosa 
[kościoła] Świętych Czterdziestu [Męczenników] (Hagiotessarakontítēs). 

 ☩ Dziesiątego [dnia] miesiąca stycznia, 1 <indykcji>, 6601 roku1104, w przesławnej 
świątyni przenajświętszej Bogurodzicy tou Fórou1105, w obliczu najjaśniejszego 
(panypérlampros) pana protoproedrosa, sędziego velum i kwestora Jerzego Nikaeusa1106, 
niniejsza kopia została zestawiona z oryginałem jawnego testamentu (fanerà diathēkē)1107 

 
1094 Zob. PBW (2016): Theodoros 134. Iberitis odczytywał przydomek wspomnianego tutaj Teodora jako: Κονδιος 

(?) (gen. Κονδίου). Zob. Ἰβηρίτης 1930, s. 617. 
1095 Magdalino zamiast odczytu „Κονιδ(..)” zaproponował lekcję „Κονδ(υλίου)” bądź „Κονδυλ(ίτου)”, co 

pozwalałoby na utożsamienie ze sobą dwóch centrów kultu św. Prokopiusza zlokalizowanych na pn. od Forum 

Teodozjusza (Magdalino 1996, s. 27, przyp. 60 = Magdalino 2007a, s. 28, przyp. 70). Zwracając jednak uwagę na 

schemat zapisu, wydaje się, że określenie „Κονιδ(..)” należałoby łączyć bardziej z osobą wymienionego wcześniej 

Teodora, podobnie jak w przypadku kolejnych świadków. O kościele św. Prokopiusza ‘ta Viglentía’ zob.  

w: Patria, III.117; Janin 1964, s. 322-323; Janin 1969, s. 443; Berger 1988, s. 504-506 oraz Skizze 4 (131) na  

s. 197. O kościele św. Prokopiusza ‘eis tò Kondýlion’ zob. w: Patria, III.53; Synaksarion Konstantynopola, 8 VII, 

(s. 808, w. 28); Janin 1964, s. 371-372; Janin 1969, s. 443; Berger 1988, s. 462-463. 
1096 Zob. PBW (2016): Nikolaos 123. 
1097 Tj. św. Jana Chrzciciela. Janin wymienił 36 centrów kultu tego świętego w Konstantynopolu i na jego 

przedmieściach. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, o którym kościele tutaj mowa. Jednak fakt, że  

w przeciwieństwie do poprzednich świątyń brak tutaj jakiegokolwiek bliższego dookreślenia, może sugerować, że 

chodziło o miejsce znajdujące się w relatywnym sąsiedztwie pozostałych budynków. Jeśli tak właśnie było 

należałoby brać pod uwagę jedynie 6 z wymienionych przez Janina ośrodków kultu, tj. nr 12: τὰ Ἲλλου, 13: τοῦ 

Ἱπποδρόμου (prawdopodobnie tożsamy z 12) i 27: τὰ Πρόβου – umiejscawiane w odniesieniu do Hipodromu, 

portu Zofii oraz Forum Konstantyna oraz 15: τὰ Κινθήλια, 23: ἐν τῇ Ὀξείᾳ oraz 34: πλησίον τοῦ Ταύρου (być 

może tożsamy z 15) – lokalizowane na pn. od Forum Teodozjusza. Dużo bardziej prawdopodobne wydaje się, że 

w dokumencie mowa, o którymś z miejsc na tym drugim obszarze (bardziej nr 34=15, niż 23), co mocno 

ograniczałoby lokalizację wszystkich kościołów wymienionych w testacji, do ścisłego obszaru po zachodniej 

stronie ‘Makros’/‘Dominos Embolos’. Zob. Janin 1969, s. 410-442; Berger 1988, s. 458-458, 470-471 oraz Skizze 

4 (109, 115) na s. 197; Magdalino 1996, s. 27, przyp. 60 = Magdalino 2007a, s. 28-29, przyp. 70. 
1098 Zob. PBW (2016): Georgios 141. 
1099 Tj. Symbatiosa Pakourianosa. 
1100 Zob. PBW (2016): Nikephoros 125. Por. Krzysztof z Mityleny, wiersz 55. 
1101 Zob. PBW (2016): Nikolaos 124. 
1102 Nie można z całą pewnością stwierdzić o jakim centrum kultu tutaj mowa. Jednak biorąc ponownie pod uwagę 

lokalizację wszystkich pozostałych świątyń wymienionych w testacji, najbardziej prawdopodobne wydaje się, że 

chodzi tutaj o kościół św. Mamasa (i Bazyliskosa) ‘ta Dareiou’. Zob. Du Cange 1680, s. 128, (IV.6.60); Ruinart 

1689, s. 278; ASS Jul., t. 7, s. 160-161; Janin 1964, s. 39, 334-335; Janin 1969, s. 601; Berger 1988, s. 435; 

Magdalino 1996, s. 35, przyp. 105 = Magdalino 2007a, s. 37, przyp. 118. 
1103 Zob. PBW (2016): Ioannes 187. 
1104 Tj. A.D. 1093. 
1105 Świątynia ta znajdowała się na samym Forum Konstantyna. Zob. Patria, III.29a; III.162; IV.32; Janin 1964,  

s. 62, 64, 412; Janin 1969, s. 236-237; Berger 1988, s. 373-376 oraz Magdalino 1996 (mapka na s. 106, nr 30) = 

Magdalino 2007a (mapka na s. 2, nr 30). 
1106 Zob. PBW (2016): Georgios 140. Określany też jako ‘kouropalatēs’ oraz ‘epi tōn kriseōn’ (arch. Iviron 46). 

Urzędnik ten wymieniany jest również w dokumencie z 11 I 1093 r., w ramach którego małżonka Symbatosa – 

Kale (Maria) stała się wykonawcą testamentu swojego męża. W sierpniu 1112 r. potwierdził również swym 

podpisem oraz pieczęcią autentyczność kopi obu tych dokumentów (których odpisy posiadał jako kwestor), 

wykonanych dla klasztoru Iwiron. Zob. też edycję pieczęci dołączonej do odpisu tych dokumentów  

w: Oikonomides 1986, n. 111, s. 107. 
1107 W przeciwieństwie do „tajnego” testamentu (μυστική), postanowienia tego typu dokumentu zostają ujawnione 

świadkom zebranym przy jego sporządzaniu. Zob. Lemerle, Dagron, Ćirković 1982, s. 29; Lefort, Oikonomidès, 

Papachryssanthou et al. 1985, s. 234. Por. Kazhdan 1991w, s. 2198. 
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kouropalatesa Symbatiosa Pakourianosa oraz – po potwierdzeniu zgodności – podpisana 

przez kopistę (antigrafeús) Jerzego Kaloskepastosa1108. ☩1109 

 

 

 

3. Obraz budynków sakralnych po zdobyciu Miasta (1455 r.) (zob. b12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1108 Zob. PBW (2016): Georgios 142. 
1109 Z dokumentu potwierdzającego rolę małżonki Symbatiosa, jako wykonawcy testamentu (arch. Iviron 46), 

zapisanego na tej samej karcie pergaminu, dowiadujemy się, że kopia oryginału z 10 I 1093 r., była również 

opatrzona pieczęcią Agallianosa – archiwisty kancelarii [kwestora] (χαρτοφύλαξ τοῦ σεκρέτου) i protoproedrosa. 

Zob. Kravari, Lefort, Métrévéli et al. 1990, s. 153, 168, 169, w. 24-25, (l. 6-7); PBW (2016): Agallianos 101.  

    Zob. też Kravari, Lefort, Métrévéli et al. 1990, s. 168 oraz Magdalino 1996, s. 34-37 = Magdalino 2007a, s. 36-

39, który m.in. na podstawie dokumentów związanych z Symbatiosem Pakourianosem przedstawia ogólne wnioski 

na temat przykościelnych urzędów notarialnych i szkół prawnych. Warto również wskazać, iż możliwe jest, że 

wszyscy sygnatariusze interesujących nas dokumentów (tj. arch. Iviron 45, 46, 47) przynależeli do centrów kultu 

zlokalizowanych wzdłuż samego ‘Makros’/‘Dominos Embolos’. 
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Ryciny 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 1. Męczeństwo św. Mamasa (ok. 275 r.) – miniatura z tzw. Menologionu Bazylego II 

(Konstantynopol, X/XI w.) 
(Cod. Vat.gr. 1613, s. 5 (i.e. f. 13vo za: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613 [dostęp 02.05.2020 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2. Wyobrażenie świętego męczennika Mamasa na grzbiecie obłaskawionego lwa.  

W jednej ręce trzyma on pasterską laskę, drugą podtrzymuje baranka. Ten XV wieczny wizerunek 

znajdował się pierwotnie w kościele pw. św. Mamasa w Korakou na Cyprze. Obecnie przechowywany 

jest w siedzibie metropolii Morfou na Cyprze (Ewrichou). 
(za: https://www.europeana.eu/en/item/2058601/object_CUT_18990816 [dostęp 16.05.2020 r.] 

 

 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
https://www.europeana.eu/en/item/2058601/object_CUT_18990816
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Ryc. 3. Plan ilustrujący lokalizacje obiektów pw. św. Mamasa w Konstantynopolu, proponowane przez 

autorów koncepcji omówionych w tekście – oznaczone numerami od 1 do 5 (te wpisane w kółko 

wykorzystano również do umiejscowienia miejsca przebywania kupców ruskich w X w.).  
(rys. B. Stanisławski, K. Szymański) 

Legenda:  

1 – lokalizacja miejsc kultu św. Mamasa na terenie ob. Eyüp (Pierre Gilles i jego kontynuatorzy);  

2 – umiejscowienie dzielnicy św. Mamasa w ramach ob. Beşiktaş oraz identyfikacja bramy ‘Ksylokerkos’ z ob. Belgradkapı, 

co umożliwiło zlokalizowanie klasztoru św. Mamasa w południowo-zachodniej części Miasta (Jules Pargoire);  

3 – miejsca kultu św. Mamasa nad Ayamama Deresi (Aleksandros Paspatis, Manuel Gedeon, Teodor Makridis);  

4 – klasztor św. Mamasa poza murami Miasta w okolicy Złotej Bramy (Lech Leciejewicz, Łeontij Wojtowicz, Siergiej 

Soroczan);  

5 – klasztor św. Mamasa (‘Ayaz Mamoz’) w okolicy portu Teodozjusza (Fiodor Androszczuk)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Współczesny widok na dzielnicę Beşiktaş w Stambule – obszar obecnie przyjmowanej 

lokalizacji dzielnicy św. Mamasa po europejskiej stronie Bosforu. Zdjęcie wykonane od strony 

wschodniej z Üsküdar (azjatyckiej dzielnicy Stambułu).  
(fot. B. Stanisławski) 
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Ryc. 5. Mapka ważniejszych współczesnych dzielnic Stambułu wzmiankowanych w dysertacji. 
(rys. K. Szymański) 
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Ryc. 6. Brama ‘Ksylokerkos’ (ob. Belgradkapı) w paśmie murów Teodozjusza, położona na północ od 

Złotej Bramy. Stanowi ważny punkt odniesienia topograficznego dla lokalizacji klasztoru św. Mamasa 

w Konstantynopolu. 
(fot. B. Stanisławski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 7. Fragment mapy n. VIII – Banlieue européene de Constantinople, wykonanej wg wskazań 

Raymonda Janina, z zaznaczoną rzeką Ayamama Deresi oraz przyległym do niej obszarem. 
(za: Janin 1964) 
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Ryc. 8a. Archiwalne zdjęcie hagiasmy położonej w rejonie Ayamama Deresi, wykonane w nieznanym 

czasie przez nieznanego autora. 
(za: Erez 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 8b. Archiwalne zdjęcie hagiasmy położonej w rejonie Ayamama Deresi, wykonane w 1967 r.  
(fot. N. Başgelen) 
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Ryc. 9. Zdjęcie mostu nad Ayamama Deresi w okresie jego zatapiania, spowodowanego regulacją 

koryta rzeki w latach 70. XX w. 
(fot. N. Başgelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 10. Cegła ze stemplem +MA|MA+ odkryta podczas wykopalisk na półwyspie Firuzköy,  

w obrębie budynku o funkcji eklezjastyczno-medycznej. 
(fot. B. Stanisławski) 
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Ryc. 11. Fragment mapy Anaplus Bosphori Thracii ex indagationibus Petri Gyllii Gulielmo Sansona  

z zaznaczonym obszarem nad Złotym Rogiem, gdzie zgodnie z koncepcją Pierre’a Gilles’a 

umiejscowiono centrum kultu św. Mamasa. 
(G. Sanson, Anaplus Bosphori Thracii ex indagationibus Petri Gyllii, Paris 1665   

za: https://www.europeana.eu/en/item/9200517/ark__12148_btv1b5962149h [dostęp 23.07.2021 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 12. Fragment mapy Accurate Vorstellung der Orientalisch-Kayserlichen Haupt- und Rezidenz 

Stadt Constantinopel… Johanna Baptisty Homanna, wydanej w Norymberdze po 1716 r. W lewym 

górnym narożniku widoczny jest obiekt „S. Mamas”, wzbogacony grafiką o zarysie planu kościoła, 

zlokalizowany, zgodnie z ówcześnie obowiązującą koncepcją, na terenie ob. Eyüp.   
(J.B. Homann, Accurate Vorstellung der Orientalisch-Kayserlichen Haupt- und Residenz-Stadt Constantinopel samt ihrer 

Gegend und zweyen berühmten Meer-Engen, Bosphoro Thracio, und Hellesponto, oder dem freto der Dardanellen, Nürnberg 

[post 1716] za: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/33919 [dostęp 23.07.2021 r.]) 

 

 

https://www.europeana.eu/en/item/9200517/ark__12148_btv1b5962149h
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/33919
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Ryc. 13. Fragment mapy Constantinopolis (ante A) sub Justiniano I…, gdzie Philip  

A. Dethier uwidocznił koncepcję utożsamiającą hipodrom w dzielnicy św. Mamasa z tzw. drewnianym 

cyrkiem (‘Ksylokerkos’).  
(za Constantinopolis (ante A) sub Justiniano I…, [w:] Dethier 1873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 14. Fragment z Topographical map of Constantinople during the Byzantine period (oprac. 

użytkownika Cplakidas na Wikipedia.org, 2008), przedstawiający południowo-zachodnią część 

Konstantynopola.  
(za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png
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Ryc. 15. Plan Hebdomonu autorstwa Teodora Makridisa wraz z zaznaczonymi na nim obiektami oraz 

przebiegiem Via Egnatia. Obejmuje on również położony za zachód od Hebdomonu rejon rzeki 

Ayamama Deresi. 
Legenda: 
1 – Campus Tribunalis, 2 – podium (Trybunał), 3 – pałace Jucundianae, 4 – pałace Magnaury, 5 – zakryta cysterna,  

6 – kolumna Teodozjusza, 7 – Kyklobion/Strongylon, 8 – fort Teodozjan, 9 – odkryta cysterna Fildamı, 10-12 – koliste, odkryte 

cysterny, 13 – kościół pw. św. Jana, 14 – hagiasma św. Paraskewy, 15 – świątynia pw. św. Niemowląt (Çavuşpaşa), 16 – okrągły 

cmentarz, 17 – klasztor św. Pantalejmona, 18 – klasztor św. Mamasa, A – strażnica w Apameii, B – ‘ta Galatou’ (‘Galataria’)  

(za: Μακρίδης 1938, s. 168-169) 
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Ryc. 16. Fragment mapki #2 Константинопол в 1204 г. (някои паметници според Антоний от 

Новгород) z zaznaczonym obszarem wzmiankowanego przez Antoniego z Nowogrodu „grodu Rusów” 

oraz dzielnicy św. Mamasa (utożsamianej m.in. przez Toma Thomowa z konwentem ‘Mačjukov’). 
(za: Томов 2008) 
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Ryc. 17. Fragment mapy Bosphorus (oprac. C. Foss, 1995), ukazujący wybrzeża Bosforu. 
(za: Talbert 2000, n. 53) 
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Ryc. 18. Fragment mapy Konstantynopola z Liber Insularum Arcipelagi, Christoforo Buondelmontiego 

(ok. 1465-1475 r.), z zaznaczonym obszerem ‘Diplokionion’, gdzie widać charakterystyczne dwie 

kolumny (w prawym górnym rogu).  
(Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE FF-9351, 37ro   

za: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55010482q [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55010482q
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Ryc. 19. Popiół unoszący się nad Konstantynopolem, spowodowany wybuchem Wezuwiusza  

(6 listopada 472 r.) – ilustracja z tzw. Menologionu Bazylego II (Konstantynopol X/XI wieku). 
(Cod. Vat. gr. 1613, s. 164 za https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613 [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 20. Widok współczesny od strony północnej na ruiny klasztoru ‘Stoudios’ w ob. dzielnicy Samatya 

w Stambule.  
(fot. B. Stanisławski) 

 

 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
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Ryc. 21. Michał III podczas wyścigów w dzielnicy św. Mamasa widzi sygnał z latarni na terenie 

Wielkiego Pałacu – ilustracja z XII-wiecznego manuskryptu kroniki Jana Skylitzesa. 
(Cod. Vitr. 26-2, f. 77vo za: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1754254 [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 22. Bazyliskianos w cesarskich szatach, mianowany na współcesarza – ilustracja z XII-wiecznego 

manuskryptu kroniki Jana Skylitzesa. 
(Cod. Vitr. 26-2, f. 80vo za: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1754254 [dostęp 02.05.2020 r.])] 
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Ryc. 23. Zabójstwo Michała III – ilustracja z XII-wiecznego manuskryptu kroniki Jana Skylitzesa. 
(Cod. Vitr. 26-2, f. 80vo za: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1754254 [dostęp 02.05.2020 r.])] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 24. Rusowie pod murami Konstantynopola w 907 r. 
(Latopis Radziwiłłowski ze zbiorów Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Основное собрание, 34.5.30, f. 14vo 

za: https://runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&ELEMENT_ID=586847 [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

https://runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&ELEMENT_ID=586847
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Ryc. 25. Bosfor, czerwiec 941 r. Zwycięstwo bizantyńskiej floty nad siłami Rusów – ilustracja z XII-

wiecznego manuskryptu kroniki Jana Skylitzesa. 
(Cod. Vitr. 26-2, f. 130ro za: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1754254 [dostęp 02.05.2020 r.])] 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 26. Wizyta księżnej Olgi w Konstantynopolu – ilustracja z XII-wiecznego manuskryptu kroniki 

Jana Skylitzesa. 
(Cod. Vitr. 26-2, f. 135ro za: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1754254 [dostęp 02.05.2020 r.])] 
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Ryc. 27. Wizyta i chrzest księżnej Olgi w Konstantynopolu. 
(Latopis Radziwiłłowski ze zbiorów Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Основное собрание, 34.5.30, f. 31vo 

za: https://runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&ELEMENT_ID=586884 [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 28. Przerys XIII wiecznej pieczęci katedry w Langres z przedstawieniem relikwii ramienia św. 

Mamasa. 
(za: Durand 2002, s. 188, ryc. 2) 

 

 

 

 

 

https://runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&ELEMENT_ID=586884
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Ryc. 29. Czaszka św. Mamasa w srebrnym otoku z inskrypcją: ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, wyjęta  

z relikwiarza w katedrze w Langres (1855 r.). Relikwia przechowywana pierwotnie w Cezarei 

Kapadockiej. Pod koniec XII wieku trafiła do klasztoru św. Mamasa w Konstantynopolu przy bramie 

‘Ksylokerkos’, skąd w 1209 r. trafiła do Francji.  
(za: Durand 2002, s. 197, ryc. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 30. Rekonstrukcja terenów pomiędzy Forum Teodozjusza i Forum Konstantyna.  
(za: Berger 1988, s. 310, Skizze 7. Das Anemodulion und seine Umgebung) 
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Ryc. 31. Fragment z Topographical map of Constantinople during the Byzantine period (oprac. 

użytkownika Cplakidas na Wikipedia.org, 2008), przedstawiający wschodnią część Konstantynopola. 
(za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png
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Ryc. 32. Fragment z Topographical map of Constantinople during the Byzantine period (oprac. 

użytkownika Cplakidas na Wikipedia.org, 2008), przedstawiający południowo-wschodnią część 

Konstantynopola nad Morzem Marmara. 
(za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png [dostęp 02.05.2020 r.]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 33. Fragment z mapy Byzantium Nunc Constantinopolis (oprac. G. Braun, F. Hogenberg, ok. 1575), 

ukazujący tereny portu Teodozjusza (LAVVLACA) wraz z ‘Myrelaion’ (Coliseo de Spiriti) i kolumną 

Teodozjusza (Colona istoriata). 
(za: Braun 1593, s. 51) 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Constantinople-en.png
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Ryc. 34. Rzeka Ayamama Deresi w rejonie jej ujścia do Morza Marmara. 
(fot. B. Stanisławski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 35. Fragment datowanej na XVIII w. osmańskiej mapy, opublikowanej w 1922 r. pod tytułem 

Carte Générale des Environs de Constantinople, z zaznaczonym obszarem Ayamama Deresi (rzeki św. 

Mamasa). 
(za: Kubilay 2010, s. 230-231) 
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Ryc. 36. Fragment mapy Karte der Umgegend von Constantinopel, unter Benutzung der älteren 

Aufnahmen (1888-1893) Wilhelma L. Colmara Freiherra von der Goltz, z zaznaczonym obszarem 

Ayamama Deresi (rzeki św. Mamasa). 
(za: Goltz 1897)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 37. Rekonstrukcja bizantyńskiego systemu osadniczego na przedmieściach Konstantynopola, na 

trackim wybrzeżu Propontydy, wzdłuż traktu Via Egnatia, wykonana na podstawie rezultatów 

najnowszych badań. 
(za: Stanisławski, Aydingün 2018, s. 110, fig. 1, rys. B. Stanisławski, Z. Yıldırım) 

 

 

 



 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 38. Kamień graniczny z grecką inskrypcją OPOI|AMMΩΗ („granice Ammoi”), odkryty  

i zarejestrowany nad Ayamama Deresi przez Neziha Başgelena w latach 70. XX wieku. 
(fot. N. Başgelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 39. Fragment kamienia granicznego z grecką inskrypcją OPOI|AMMΩΗ („granice Ammoi”), 

odkrytego nad Ayamama Deresi. 
(fot. N. Başgelen) 
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Ryc. 40. Fragmenty dwóch steli kamiennych z greckimi inskrypcjami, odkrytych nad Ayamama Deresi 

przez Neziha Başgelena w latach 70. XX wieku. 
(fot. N. Başgelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 41. Wykopy budowlane, prowadzone w rejonie Ayamama Deresi w latach 70. XX wieku. 
(fot. N. Başgelen) 
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Ryc. 42. Mur dużej bizantyńskiej budowli, odsłonięty w rejonie Ayamama Deresi, w rezultacie 

budowlanych robót ziemnych prowadzonych tam w latach 70. XX wieku. 
(fot. N. Başgelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 43. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1942 r.  
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 
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Ryc. 44. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1959 r. z zaznaczonymi 

obszarami Ayamama, Hebdomonu oraz pałacu Magnaura 
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 45. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1969 r.  
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 
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Ryc. 46. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1970 r.  
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 47. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1972 r.   
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 
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Ryc. 48. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, wykonane w 1975 r.  
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 49. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, niedatowane. 
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 
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Ryc. 50. Archiwalne zdjęcie lotnicze rejonu Ayamama Deresi, niedatowane. 
(za: Harita Genel Komutanlıĝı) 
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Ryc. 51. Zdjęcie lotnicze wykonane w 1942 r., gdzie oznaczono rejon rzeki Ayamama w kontekście 

sąsiadującego z nim przedmieścia Bakırköy (‘Hebdomon’) oraz miejscowości San Stefano. W obrębie 

obszaru leżącego nad rzeką św. Mamasa zaznaczono umiejscowienie: hagiasmy (oznaczonej n. 1), 

kamiennego sarkofagu (2), reliktów kościoła lub klasztoru (3) oraz znaleziska kamiennej steli  

z inskrypcją OPOI|AMMΩΗ (4). Trzy pierwsze z ww. obiektów zlokalizowane były na ostrowie, 

utworzonym przez opływające go odnogi Ayamama Deresi, w miejscach położonych bezpośrednio przy 

jej lewej, wschodniej odnodze. Czwarty obiekt był usytuowany już poza wysepką, również nad 

Ayamama Deresi. Ostatnim z zaznaczonych na zdjęciu obiektów jest znajdujący się jeszcze w tym 

czasie kamienny most o dwóch łukowatych przęsłach (5). 
(za: Harita Genel Komutanlıĝı; opracowanie zdjęcia według N. Başgelena i B. Stanisławskiego) 
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Ryc. 52. Cegły ze stemplem +MA|MA+ odkryte w kościołach ‘Hagia Sofia’ i ‘Hagia Eirene’ oraz pod 

obecną ulicą Soğukceşme Sokaği. 
(za: Bardill 2004b, tabl. 933.1a, 934.1a, 934.1b, 934.1c, 934.2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 53. Cegły ze stemplem +MA|MA+ odkryte na półwyspie Firuzköy. 
(rys. A. Czerepok) 
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Stanisławski B., Aydingün Ş. 2018. Cultural Heritage and Archaeological Investigations in 

East Thrace, „Analecta Archaeologica Ressoviensia” 13, 109-134. 

 

Stanisławski B., Aydingün Ş., Öniz H. 2016. Project: „Constantinople/İstanbul-

Küçükçekmece – The Port of Destination of the Varangian Way: „Byzantinization” of a Rus 

Community Centre, (w:) red. B. Stanisławski, H. Öniz, SOMA 2014 – Proceedings of the 18th 

Symposium on Mediterranean Archaeology Wrocław -Poland, 24-26 April 2014, Oxford, 47-

55. 

 



 424 
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