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Michał VIII Paleolog, uzurpator i odnowciel Cesarstwa Bizantyńskiego. 

Jego mennictwo i sfragistyka. 
(wersja skrócona) 

 
       Monety z dynastii Paleologów wzbudziły zainteresowanie historyków sztuki nie tylko ze względu na 
ich piękno stylistyczne, ale także znaczenie symboliczne. W wyniku wykorzystania emisji monetarnych do 
celów państwowych (także ze względu na interakcje dwóch kultur, wschodniej i zachodniej), ich symbolika 
stała się bardziej zróżnicowana. Bogactwo ikonograficzne, które powstało, można w pełni i precyzyjnie 
zinterpretować tylko w kontekście historycznym tego okresu. Innowacje te stały się widoczne na monetach, 
szczególnie po 1261 roku, pod rządami nowego przywódcy odrodzonego Cesarstwa Bizantyńskiego, 
Michała VIII Paleologa (1258-1282).  
Notatka przedstawia dokonania tego władcy na rzecz odbudowy Imperium Bizantyńskiego (po okresie 
upadku w latach panowania Łacinników) oraz prezentuje przegląd jego mennictwa i sfragistyki. 

  
Michał VIII Paleolog (1258 – 1282) na monetach (Sear 2286 i 2298) i rycinie. 

Wprowadzenie: 

IV krucjata, Konstantytnopol  i  rozbiór Cesarstwa Bizantyńskiego: 
W dniach 12–13 kwietnia 1204 roku krzyżowcy IV krucjaty w liczbie 20 000 ludzi z 210 okrętami  pod 
przywództwem Bonifacego z Montferratu1 i wenedzkiego doży Enrico Dandolo2 zdobyli Konstantynopol, 
stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego. Nieskuteczną obroną Bizantyńczyków w liczbie 30 000 ludzi  z 20 
okrętami  dowodził cesarz Aleksy III Angelos i Aleksy V Murzuflos. 
Pierwszy szturm nastąpił w piątek 9 kwietnia 1204 i po całodziennej walce skończył się niepowodzeniem. 
Następny szturm krzyżowcy przypuścili w poniedziałek12 kwietnia. W jego wyniku, po przełamaniu obrony 
na murach, hufiec Hugona z Saint-Pol wdarł się do miasta, a za nim krzyżowcy, który zmusili Murzuflosa 
do ucieczki. Obrona się załamała i nastąpiła rzeź mieszkańców, która trwała do zmroku. Wieczorem 
większość krzyżowców wycofała się poza miasto. Nocą Aleksy Murzuflos uciekł z miasta, uciekli również 
pozostali pretendenci do tronu z rodzin Dukasów, Laskarysów i Angelosów. Rano gwardia wareska złożyła 
hołd Bonifacemu z Montferratu, uważając go za zdobywcę tronu. Od 14 do 16 kwietnia 1204 trwało 
plądrowanie miasta i zrabowano niesłychane ilości złota i srebra – przy okazji niszcząc je bezprzykładnie. 
Krzyżowcy postąpili z miastem i jego mieszkańcami z całą bezwzględnością.  
Ze strony łacinników opisali przebieg IV Krucjaty Geoffroy de Villehardouin i Robert de Clari.3  

                                                           
1. Bonifacy z Montferratu (ok. 1140-1207) – jeden z przywódców czwartej wyprawy krzyżowej. Autor  opowieści  nie  wymienia  jego  imienia,  biorąc  za  nie  

pomyłkowo  noszony  przezeń  tytuł,  najprawdopodobniej już zasłyszany w zniekształconym brzmieniu. Bonifacy był markizem (wł. marchese, fr. marquis, 
niem. Margraf)  Montferratu  od  1192  roku.  Po  zdobyciu  stolicy  Bizancjum  przez krzyżowców bez powodzenia pretendował do godności łacińskiego 
cesarza Konstantynopola. W latach 1204-1207  panował  na  zdobytych  przez  siebie  obszarach  Macedonii  i  Tesalii,  tytułując  się  królem Tessaloniki. 

2. Henryk Dandolo (ok. 1107-1205) – doża wenecki w latach 1192-1205. Podczas oblężenia stolicy Bizancjum przez krzyżowców był już człowiekiem w 
podeszłym wieku. Był również niewidomy. Geoffroy de Villehardouin (s. 28) opisuje jego ułomność „był  starym  człowiekiem  i  miał  w  obliczu  piękne  
oczy,  a  nic  nie  widział,  gdyż stracił wzrok przez ranę, którą miał w głowie”. Dowodzona przez niego wenecka flota odegrała istotną rolę w trakcie czwartej 
wyprawy krzyżowej.  

3. Roberta de Clari, zwykły pikardyjski rycerz. Dzięki zaangażowaniu się w podbój Konstantynopola zdążył zyskać nowy tytuł – marszałka Romanii, czyli terenów 
bizantyńskich pod łacińskim panowaniem. Zasłużył się pod Adrianopolem, wyprowadzając z opresji bitewnej dożę, co nie miało, w jego ujęciu, znamion 
ucieczki. 
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Z goryczą opisuje początkowe dni okupacji łacińskiej Niketas Akropolites i kroniki staroruskie (np. Latopis 

nowogrodzki). 
Rok 1204 był więc dla Bizantyńczyków katastrofalny z powodu ostatniej krucjaty i zmiany władzy, która 
nastąpiła. Pakt rozbioru Imperium Bizantyńskiego Partitio terrarum imperii Romaniae (= „Rozbiór ziem 

imperium Romanii”), zwany krócej Partitio Rommaniae wyznaczał podział i grabież ziem Cesarstwa 
Bizantyńskiego przez główne siły IV wyprawy krzyżowej po zdobyciu Konstantynopola.4  
W wyniku tej umowy powstało Cesarstwo Łacińskie, a także szereg innych państw łacińskich w Azji 
Mniejszej, Grecji i na wyspach Morza Egejskiego. 
Łacinnicy przejęli kontrolę nad Konstantynopolem, a władcą łacińskim utworzonego Cesarstwa Łacińskiego 
został w dniu 9 maja hrabia Flandrii Baldwin (1204-1205).5  
Zdobycie Konstantynopola przez uczestników IV Krucjaty 1204 i 57 letnia okupacja łacinników (zwana 
również  Frankokratią) były dla Bizantyńczyków prawdziwą traumą. Najlepiej o tym świadczy 
uczestnik tych wydarzeń i uciekinier z zajętej już stolicy – Niketas Choniatès: 

- "Nie do uwierzenia są świętokradztwa, które popełnili ci prekursorzy Antychrysta w Wielkim Kościele [Hagia Sofia]. Stół ofiarny, 

wytopiony w ogniu z wszelkiego rodzaju szlachetnych materiałów, szczyt piękna o niezliczonych niuansach, uważany za coś nadzwyczajnego 

i godnego podziwu przez wszystkie narody, został pocięty na części i podzielony pomiędzy łupiących, podobnie jak wszystkie sakralne 

bogactwa, tworzące niezmierzone piękno [...]. A ponieważ chcieli jako swój łup choćby naczynia i przedmioty sakralne będące dziełami 

sztuki o nieporównywalnym z niczym innym pięknie, uczynione z rzadkich surowców, a nawet z czystego srebra oprawionego w złoto, które 

przyozdabiały zarówno ścianę bemy, jak i ambonę oraz drzwi, a także wszystkie inne elementy wystroju pokryte złotem, wprowadzili aż do 

samego sanktuarium muły i zwierzęta pociągowe [...]. Nie tak postępowali nawet Ismaelici, gdyż oni łagodnie i przychylnie odnosili się do 

wszystkich ze swej rasy [Łacinników], kiedy zajęli Syjon [...], nie karząc ich ani mieczem, ani ogniem, ani głodem, ani prześladowaniem, 

ogołoceniem, rozdzieleniem czy uciskiem; podczas gdy oni nas, naród chrześcijański, wyznający tę samą religię [co oni], potraktowali, jak to 

opisałem." 6  

Niketas przekazuje ciekawy opis, który pokazuje, w jakim stopniu zostali zranieni duchowo. 
  - „ Nie wiem, od czego zacząć, jak kontynuować i gdzie skończyć.  Złamali święte ikony i wyrzucili święte paczki męczenników, których nie 

znam. Wszędzie rozprowadzali krew i ciało Mesjasza Jezusa. Ci ludzie Antychrysta zabrali kielichy i naczynia i zabrali z nich klejnoty. 

Potem zaczęli z nich pić. To, co zrobili, sprawi, że krew stanie się zimna. Przywieźli swoje konie i muły, aby mogli z łatwością nosić złote i 

srebrne ozdoby z emalii oraz święte naczynia, trony, biurka, drzwi i meble. Kiedy niektóre z tych zwierząt poślizgnęły się i upadły, wbili w 

nie swoje miecze, bezczeszcząc wszystko wszędzie krwią i wydzielinami stworzeń. Aby poniżać Świętego Jezusa, posadzili prostytutkę na 

tronie Patriachy. Ta kobieta zaśpiewała piosenkę pełną nieprzyzwoitości i tańczyła w lubieżny, obraźliwy sposób. Nie okazywali litości 

cnotliwym matkom, dziewczętom ani zakonnicom oddanym Bogu ... ulice rozbrzmiewały krzykami i błaganiami o litość. ” 7 

Niestety aktualne do dziś są słowa Barlaama z Kalabrii skierowane do papieża Benedykta XII w 1339 r.  
- „Tym, co odłącza was od serca Greków, nie jest różnica doktryny, ale nienawiść do Łacinników. która wypełnia ich serca z powodu 

wielkiego zła, jakiego doznali z ich strony przez wiele lat i którego nadal doznają."8  

Przebieg wydarzeń w latach 1204-1261: 
• 1204: Początek łacińskiej okupacji Grecji kontynentalnej pod panowaniem Franków i Wenecjan: Cesarstwa Łacińskiego  

Konstantynopola, Łacińskiego Królestwa Tessalonik , Księstwa Achai i Księstwa Aten, Wenecjan 
kontrolujących Księstwo Archipelagu na Morzu Egejskim.  

• 1205: Łacinnicy dokonują aneksji Aten i przekształcają Partenon w kościół rzymskokatolicki - Santa Maria di Athene  
później Notre Dame d'Athene; Othon de la Roche z Burgundii zostaje księciem Aten 

• 1204-1205: Baldwin, pierwszy cesarz utworzonego Cesarstwa Łacińskiego zajmuje Bitynię (Azja Mniejsza). 
• 1205:  Łacinnicy oblegają Adrianopol w Tracji, interwencja Bułgarów pod wodzą Kałojana; przegrana bitwa i śmierć cesarza  

łacińskiego Baldwina I. 

                                                           
4. Partitio Rommaniae: W marcu 1204, na krótko przed pierwszym zdobyciem Konstantynopola w kwietniu, krzyżowcy dokonali  wstępnego  porozumienia w 

sprawie podziału terytoriów bizantyńskich między sobą. Pakt ten zawarty został pomiędzy głównymi przywódcami krucjaty: dożą Wenecji Enrico Dandolo , 
markizem Bonifacym z Montferratu, hrabią Baldwinem z Flandrii i hrabią Ludwikiem I z Blois i zachował się wśród listów papieża Innocentego III. Zgodnie  
z jej postanowieniami Wenecjanie zachowaliby swoje poprzednie przywileje nadane przez cesarzy bizantyjskich, a wspólny komitet, złożony z równej liczby 
Wenecjan i krzyżowców, wybrałby cesarza dla Imperium Łacińskiego, które ma powstać po zdobyciu miasta. Cesarz łaciński otrzymać miał jedną czwartą 
wszystkich terytoriów, a także pałace Blachernae i Boukoleon w mieście. Pozostałe trzy czwarte terytoriów bizantyńskich miało zostać równo podzielone 
między Wenecję i innych krzyżowców. Dnia 9 maja Baldwin z Flandrii został wybrany cesarzem łacińskim na miejsce poprzedniego przywódcy krucjaty, 
Bonifacego z Montferratu. Według krzyżowca i kronikarza Geoffrey’a z Villehardouin, na mocy wcześniejszego porozumienia, Bonifacy powinien otrzymać 
terytoria leżące za Bosforem i Morzem Marmara, „w kierunku Turcji”, a także „wyspę Grecji”. Jednak, aby uspokoić Bonifacego, Baldwin zgodził się 
przydzielić mu zamiast tego Królestwo Thessaloniki. Porozumienie, które zostało ogłoszone na przełomie września i października 1204 r. bezpośrednio po 
splądrowaniu miasta, w kwietniu – maju 1204 r., zostało sporządzone przez 24-osobowy komitet składający się z 12 Wenecjan i 12 przedstawicieli innych 
przywódców krzyżowców. 

5. Baldwin  (1171-1205) –  hrabia  Flandrii  (conte di Flandria od  1195  roku) i  Hainaut. Baldwin był  jednym  z  najważniejszych  przywódców  czwartej  
krucjaty,  ciesząc  się  wśród  jej  uczestników  niezwykłym  poważaniem. Po  zdobyciu  przez  nich  stolicy  Bizancjum  został  obwołany  pierwszym  łacińskim  
cesarzem  Konstantynopola.  Stało  się  to  9  maja  1204  roku.  Uroczysta koronacja  miała  natomiast  miejsce  kilka  dni  później –  16  maja  1204 roku.  
W lutym 1205 nastąpiła rewolta grecka w Tracji, której mieszkańcy zwrócili się do bułgarskiego cara Kałojana o opiekę. Powstańcy usunęli łaciński garnizon z 
Adrianopola, na co Baldwin zareagował oblężeniem miasta, rozpoczętym 29 marca 1205. Znacznie liczniejsze siły bułgarskie pod dowództwem Kałojana 
wyruszyły na odsiecz. Dnia 14 kwietnia 1205 pod murami Adrianopola siły bułgarskie stoczyły decydującą bitwę z łacinnikami. Baldwin oświadczył, że nie 
ucieknie z pola bitwy i zginął w jej trakcie. 

6. Choniates Nicetas - (CFHB) Nicetae Choniatae Historia, ed. Jan Louis van Dieten, Berlin 1975, p. 573–577. 
7. Niketas Choniates, Historia, (Translated by R. J. H. Jenkins), Cambridge Medieval History, IV, 2 (1967), p. 81.  
8  Acta Benedicti XII, 1334–1342, Fontes 3, vol. 8, Vatican 1958, doc. 43.  



 

 

• 1211:  Weneccy krzyżowcy podbijają bizanty
• 1217:  Śmieć nowomianowanego cesarza łaci
• 1224:  Cesarstwo Nicejskie przejmuje  The

Komnenosa Dukasa. 
• 1231:  Spalenie 13 mnichów - męczenników i s

zakwaszonego w Eucharystii, którzy
• 1234:  Delegaci obu Kościołów spotkali się

 związane ze zjednoczeniem Kościołów, w tym kwestie dogmatyczne,
• 1236:  Z okazji wspólnego oblężenia łaciń

IX wydał bullę krucjatową zezwalają
• 1238-63: Budowa kościoła Hagia Sophia 

przykładów architektury bizantyńskiej.
• 1243:  Decydujące zwycięstwo Mongołów nad seld
• 1249:  Frankowie na Peloponezie budują c
• 1258:  Michał VIII Palaiolog przejmuje tron

rekonkwistę Półwyspu Greckiego z 
• 1259:  Bizantyńczycy pokonują łacińskie 

przez Cesarstwo Nicejskie. 
• 1261:  Koniec łacińskiej okupacji Konstantynopola i przywrócenie prawosławnych patriarchów

Paleolog czyni Mystrę siedzibą nowego

Zdobycie Konstantynopola dało począ
(znanemu również Księstwem Morei, które istniało 
Księstwu Thessalonik (1204–1224). 
1242). Istniało też Hrabstwo Kefalenii

Egejskim, Ducato di Nasso, utworzone przez
podboju osmańskiego w XVI wieku).
 

 

Cesarstwo Łacińskie, Cesarstwo Trebizondu

Despotat Epiru, Pryncypat Achai i Księstwo Aten po 1204 r.

- wycinek mapy za https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Nicae

Rozczłonkowane cesarstwo bizantyńskie podzieliło si
Thessalonik (1227-1242), później Despotat Thessalonik

dalej już jako Cesarstwo Bizantyńskie
1461). Każde z tych państw (poza odcię
podejmowało starania o odzyskanie Konstantynopola. 
Rekonkwistę dawnych ziem bizantyńskich rozpocz
polityki było zdobycie przez nich Thes
cesarza. Ekspansja epirocka została jednak powstrzymana ju
Kłokotnicą i na jakiś czas położyła kres tym marzeniom.
Skuteczną rekonkistę podjęło dopiero 
Watatzes (1221–1254), Theodor II Laskarys
Cesarze z Nicei sprzymierzyli się z Bułgarami, czego efektem było wspólne obl
latach 1235–1236. Łacinników w Konsta
uratowałyby słynne obwarowania ani flota wenecka
swoim okupantom, ale do tego nie doszło.

ą bizantyńską Kretę, zachowując ją aż do pokonania przez Turków w 1669 roku.
nowomianowanego cesarza łacińskiego Piotra de Courtenay w niewoli Epirotów, 

przejmuje  Thessaloniki z okolicami spod panowania greckiego władcy 

ęczenników i spowiedników klasztoru Panagia w Kantarze na Cyprze, obro
, którzy ucierpieli za Łacinników. 

ciołów spotkali się najpierw w Nicei, a następnie w Nymfaion (Azja Mniejsza)
ściołów, w tym kwestie dogmatyczne, jednak dialog utkną

ężenia łacińskiego Konstantynopola przez Cesarstwo Nicejskie i Bułgari
zezwalającą na krucjatę przeciwko Bizantyńczykom cesarza 

 w Trabzonie, stolicy Imperium Trebizondy, uważanej za jeden z najwspanialszych 
skiej.  

stwo Mongołów nad seldżuckim sułtanatem Rumu (ze stolicą w Ikonium
budują cytadelę Mystras. 

przejmuje tron Cesarstwa Nicejskiego, zakładając ostatnią dynastię
reckiego z rąk Łacinników. 

 Księstwo Achai w bitwie o Pelagonię, co oznacza począ

skiej okupacji Konstantynopola i przywrócenie prawosławnych patriarchów
ą nowego Despotatu Morei. 

Zdobycie Konstantynopola dało początek Cesarstwu Łacińskiemu (1204-1261) i łaciń
, które istniało w latach 1205–1432),  Księstwu Aten

1224). Po upadku tego ostatniego utworzono Cesarstwo Thessalonik

Hrabstwo Kefalenii (1194-1479) oraz Księstwo Archipelagu 
utworzone przez Wenecjan na terenie archipelagu Cyklad

. 

 
skie, Cesarstwo Trebizondu (Trapezundu), 

ęstwo Aten po 1204 r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Nicae  

 

Cesarstwo Bizantyńskie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire_under_the
_Palaiologos_dynasty) 

ńskie podzieliło się na greckie: Despotat Epiru

Despotat Thessalonik (1242-1246), Cesarstwo Nicejskie

ńskie 1261-1453)  oraz Cesarstwo Trapezuntu (
odciętym terytorialnie przez Turków Trebizondem) przy pomocy 

podejmowało starania o odzyskanie Konstantynopola.  
ńskich rozpoczęli despoci Epiru - Angelosi. Ukoronowaniem ich 
essaloniki (1224) i koronacja Theodora Angelusa Dukasa Komnena na 

cesarza. Ekspansja epirocka została jednak powstrzymana już w 1230 roku klęską w bitwie 
żyła kres tym marzeniom. 

dopiero Cesarstwo Nicejskie. Grunt przygotowali władcy: 
Theodor II Laskarys (1254–1258). 

ę z Bułgarami, czego efektem było wspólne oblężenie Konstantynopola w 
1236. Łacinników w Konstantynopolu (w 1235 roku prawdopodobnie 160 rycerzy) nie 
słynne obwarowania ani flota wenecka, gdyby greccy mieszkańcy zbuntowa

swoim okupantom, ale do tego nie doszło. 
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 do pokonania przez Turków w 1669 roku. 
,  

greckiego władcy Despotatu Epiru Theodora  

na Cyprze, obrońców chleba  

(Azja Mniejsza), negocjując kwestie  
jednak dialog utknął w martwym punkcie. 

i Bułgarię, papież Grzegorz 
 Jana Vatatzesa. 

żanej za jeden z najwspanialszych 

Ikonium ) w bitwie pod Köse Dağ .  

ą dynastię bizantyńską; rozpoczyna 

, co oznacza początek odbudowy Imperium  

skiej okupacji Konstantynopola i przywrócenie prawosławnych patriarchów; Cesarz Michał VIII 

1261) i łacińskim: Księstwu Achai 
ęstwu Aten (1205–1460). 

Cesarstwo Thessalonik (1224 -
 (zwane też Księstwem 

archipelagu Cyklad od IV krucjaty do 

 
ńskie po 1261 r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire_under_the
 

Despotat Epiru (1204-1337), Cesarstwo 

Cesarstwo Nicejskie (1204-1261 i 
(lub Trebizondu 1204–

Trebizondem) przy pomocy Bułgarii 

Angelosi. Ukoronowaniem ich 
a Angelusa Dukasa Komnena na 

ę ą w bitwie z Bułgarami pod 

Cesarstwo Nicejskie. Grunt przygotowali władcy: Jan III Dukas 

ężenie Konstantynopola w 
prawdopodobnie 160 rycerzy) nie 

zbuntowali się przeciw 
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To dało czas, który pozwolił Baldwinowi II na znalezienie pomocy militarnej na Zachodzie, do czego 
wykorzystywał nawet relikwie Męki Pańskiej zastawione u Wenecjan (1238). Drugim czynnikiem, który 
ocalił wówczas Cesarstwo Łacińskie, było szybkie zerwanie sojuszu pomiędzy bułgarskim carem Iwanem 
Asenem II (1218–1241) a cesarzem nicejskim Janem III Watatzesem (1222–1254).  
Pierwszy krok do odzyskania Konstantynopola został jednak uczyniony. Cesarstwo Nikei w pełni już 
otoczyło Konstantynopol, a odzyskanie miasta stało się realne. 

Michał VIII Paleolog.
9
  

Michał Paleolog (Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος – Michael Palaiologos): 
- mianowany regentem z tytułem megaduksa (δουκός μεγάλου) na początku listopada 1258 r. , 
- koronowany na despotę (δεσπότες) Cesarstwa Nicejskiego w dn. 13 listopada 1258, 
- proklamowany na basileusa (βασιλείος, αὐτοκράτωρ) Cesarstwa Nicejskiego 1 stycznia 1259 r  (lub może 

w Boże Narodzenie 1258 r.) w rezydencji cesarzy nicejskich w Nimfajon, 
- koronowany na basileusa w połowie stycznia 1259 r. w nicejskiej Hagii Sofii,  
- koronowany na cesarza bizantyńskiego (basileusa i autokratora) 15 sierpnia (lub w końcu sierpnia) 1261 r. 
w Hagii Sofii w Konstantynopolu (po jego odzyskaniu w dniu 25 lipca 1261 r.).  
Panował jako współcesarz Imperium Nicejskiego a potem jako cesarz bizantyński (1261-1282) aż do śmierci 
w dniu 11 grudnia 1282 r. (w wieku 59 lat) w Pachomion, niedaleko Lizymachii.    

Urodzony w 1223 r. (lub 1224), był synem megasa domestikosa Andronika Paleologa (Ἀνδρόνικος 
Κομνηνός Παλαιολόγος) oraz Theodory Angeliny Paleologiny (Θεοδώρα Άγγελίνα Παλαιολογίνα - wnuczki 
cesarza Aleksego III Angelosa i Eufrosyny Doukainy Kamateriny). Wydaje się, że jego matka nie odegrała 
znaczącej roli w jego wczesnym życiu; przynajmniej przez jakiś czas był wychowywany przez jego starszą 
siostrę Martę, żonę megasa domestikosa Nikeforosa Tarchaneiotesa, chociaż była od niego tylko dziesięć lat 
starsza.  
Michał Palaiolog szczycił się wychowaniem w cesarskim domu  Jana (Jan  III Dukas Watatzes 1221–1254), 
który dołożył  starań aby wykształcić Michała Paleologa. Michał pochwalił się w autobiograficznej narracji: 

„Zanim jeszcze wyrosłem z lat dziecięcych, boski [cesarz] w pałacu cesarskim (bardzo sławny Ioannes był wówczas na 

urzędzie cesarskim) przyjął mnie z wielką troską, jakbym był naprawdę jego [rodziną]. Karmił mnie i wychowywał, dbając o 

moją edukację i studia we wszystkich sprawach i wydawał się czuły, jakby był moim ojcem. Ponieważ korzystałem z instrukcji 

tego wielkiego umysłu i stałem się uczniem godnym takiego nauczyciela, inni tak mówią, po raz pierwszy już jako młody 

człowiek wstąpiłem w oficjalne szeregi i mogłem nosić broń, byłem wybrany do sprawowania dowództwa wojskowego przez 

samego Ioannesa; nie trzeba dodawać, że byłem preferowany od tych, którzy wcześniej zajmowali się tą sprawą.
10

 

Paleolog zasłynął w młodym wieku, służąc jako gubernator trackich miast Melnik i Serres pod 
przywództwem swojego ojca Andronika. Jednak jesienią 1253 roku Michał został oskarżony przed cesarzem 
Janem III Watatzesem o spiskowanie przeciwko tronowi. Jedynym sposobem, w jaki Michał mógł 
udowodnić swoją niewinność był tzw. proces przez mękę (trzymając rozżarzone żelazo).11 Kiedy cesarz 
rozkazał mu chwycić rozpalony do czerwoności metal, młody Michał z przebiegłością, która miała 

charakteryzować jego późniejszą karierę jako cesarza” odpowiedział, aby metropolita Fokas z Filadelfii, 
który poparł tę propozycję, mógłby własnoręcznie wyjąć żelazo z ołtarza i złożyć je w ręku Michała, a on 
chętnie przyjąłby je z wiarą, dzięki czemu prawda zostanie objawiona. 
Michał uniknął kary, a potem ożenił się z wnuczką cesarza i otrzymał urząd megas konostaulos łacińskich 
najemników do pracy u boku cesarza. Ale dalej mu nieufno. W 1252 Jan III Watatzes wymusił na nim w 
obecności patriarchy złożenie ślubowania, że nie będzie próbował sięgać po władzę. Po śmierci Jana 
Watatzesa,  jego następca -Teodor II Laskarys - w 1256 polecił aresztować go pomimo, że ten posiadał talent 
dowódczy i miał na koncie liczne militarne sukcesy. Wówczas Michał zbiegł do Turków i przekroczywszy 
rzekę Sangarios z kilkoma bliskimi przyjaciółmi objął służbę u Seldżuckiego Sułtana Rumu. Od końca 1256 
do 1258 r. służył jako dowódca chrześcijańskich najemników walczących po stronie sułtana Kaykausa II.12 

                                                           
9. Mamy szczególnie dobre źródła dla panowania Michała VIII:  historię Georgiosa Pachymeresa (1242 do około 1310), być może największego bizantyjskiego 

uczonego XIII wieku, która zapewnia szczegółowy, współczesny obraz panowania Michała. Dużo fktów przynosi „Historia” Georgiosa Akropolitesa (1220-
1282). Typikon z 1282 roku dla klasztoru św. Dymitra w Konstantynopolu i typikon dla klasztoru św. Michała Archanioła na Górze Św. Auxentius zawiera 
również przydatne informacje, przy czym ten pierwszy zapewnia nawet wgląd w jego osobowość. 

10. Palaiologos, Autobiography, 4.4– 15.  
11. Proces przez mękę był starożytną praktyką sądową, na podstawie której o winie lub niewinności oskarżonych decydowano, poddając ich bolesnemu zwykle 

niebezpiecznemu doświadczeniu.  
12. Kaykaus II właściwie ʿIzz ad-Dīn Kaykāwūs ibn Kaykhusraw był sułtanem Seldżuków Rumu w latach 1246-1262. Dzielił tron z jednym lub dwoma braćmi. 
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Za jego pośrednictwem miał zamiar wrócić do Nicei i walczyć o tron cesarski, jednak najazd Mongołów 
popsuł mu te plany. W tym roku cesarz Theodor II Dukas Laskarys odwołał Michała i po złożeniu przysięgi 
lojalności i gwarancji bezpieczeństwa, Michał mógł powrócić do służby cesarzowi.  
W 1258 r. Theodor Laskarys umiera (w wieku 36 lat) na epilepsję pozostawiając siedmio- lub ośmioletniego 
syna Jana IV Laskarysa. Michał w tym czasie pozostawał w areszcie pod pretekstem nieudanej obrony 
Macedonii przed Michałem II. Na regenta Jana IV Doukasa Laskarysa cesarz wyznaczył patriarchę 
Arseniusza oraz Jerzego Muzalona, swego doradcę, który dla opozycji możnowładców był wrogiem numer 
jeden z powodu aktywnego udziału w antyarystokratycznej polityce Laskarysa i niskiego pochodzenia. 
Nienawiść do Muzalona dała o sobie znać już dziewięć dni po śmierci Theodora II. Prawdopodobnie Michał 
Paleolog z pomocą popleczników zawiązał spisek, w wyniku którego jego byli podwładni, łacińscy 
najemnicy, napadli i zamordowali Jerzego Muzalona wraz z jego braćmi w kościele u stóp ołtarza w czasie 
mszy żałobnej. 
Obok patriarchy Arseniusza, regentem ogłoszono teraz Michała, który cieszył się zaufaniem zarówno 
zwolenników Theodora II, jak i opozycji arystokratycznej.  
Jak podaje Pachymeres, aby zyskać poparcie: 

„[Michał] obiecał naprawić wiele rzeczy: podnieść rangę Kościoła, by w większym stopniu uhonorować kapłanów; 

awansować na wyższe stanowiska w administracji państwowej tych, którzy byli godni; akceptować sprawiedliwe osądy i 

wyznaczać tych, którzy osądzaliby bezstronnie, z których najważniejszy był Michael Kakos, zwany także Senachereim, który był 

dobrze wykształcony zarówno w zakresie logiki, jak i praw; udzieli mu urzędu protasekretis, który pozostawał nieobsadzony 

przez długi czas i byłby skłonny oddać mu podwładnych, aby mógł ocenić, czy pozostaje bezstronny i nieskalany. 

Co więcej, bardziej niż ktokolwiek inny szanowałby wykształcenie, a także osoby zaangażowane w naukę; bezwarunkowo 

okazywał miłość żołnierzom i ich [prawom] do pronoi, a jeśli zginęliby w bitwie lub zginęli [w inny sposób], te [pronoia] 

przeszłyby na ich dzieci, nawet gdyby ich żony były tylko w ciąży; nie mówił nawet o wprowadzeniu niesprawiedliwych danin; 

nie byłoby miejsca na oszczerstwa, pojedynki by się skończyły, a także próba żelaza, bo najstraszniejsze niebezpieczeństwo 

groziłoby, gdyby ktoś w praktyce przedłożył mękę żelazem. Sprawy państwa byłyby wolne od strachu w spokoju, tak aby 

bogaci, którzy mieli wielkie fortuny, mogli bez strachu zademonstrować swoje bogactwo i zdobyć chwałę.
13      

Michałowi nadano tytuły: megas dux (δουκός μεγάλου), a 13 listopada 1258 r. despoty (δεσπότες). 14 
W czasie jednej z wypraw Michał został obwołany przez armię współcesarzem. Aklamacja miała miejsce w 
Magnezji. Według Akropolity senatorowie i żołnierze, do których Pachymeres15 dodaje również prałatów 
Kościoła, posadzili Michała VIII na tarczy i unieśli, aby ludzie zobaczyli go wyniesionego i okrzyknęli go 
cesarzem - jedno najstarszych ceremonialnych praktyk. Jako, że w tym czasie prawowitym władcą był Jan 
IV Laskarys, Michał formalnie stał się uzurpatorem. Początkowo patriarcha Arseniusz nie chciał uznać 
władzy Michała. Jednak po odebraniu od niego przysięgi, że nie skrzywdzi młodego Jana IV i odda mu 
władzę, gdy ten dojdzie do pełnoletniości, koronował go na współcesarza. Oficjalna proklamacja miała 
miejsce w rezydencji cesarzy nicejskich w Nimfajon, a koronacja na współcesarza (βασιλείος αὐτοκράτωρ) 
w Boże Narodzenie 1258 lub 1 stycznia 1259 r. w nicejskiej Hagii Sofii. Pachymeres podaje,że podczas 
ceremonii mały Jan IV Laskarys został ukoronowany jako drugi mniej prestiżowym niż korona cesarska 
czepkiem zdobionym perłami, co wieściło jego nieszczęsny los. 
Paleolog natychmiast oświadczył publicznie, że przejął sprawy Rzymu. Z chwilą gdy Michał VIII został 
okrzyknięty cesarzem, podjął się zadania odpłacenia swoim zwolennikom wielkimi aktami hojności. Według 
Pachymeresa: urzędnicy awansowali, najbardziej zagorzali zwolennicy nowego cesarza byli z nim związani 
dzięki małżeństwom, żołnierzom przyznano na zawsze pronoia

16, a zwykli mieszkańcy imperium zostali 
obsypani darami. 
                                                           
13. Pachymeres, Chronikon, 131.10–133.1.   
14. Kiedy zmarł Theodor II Laskarys (1258), Michał Paleolog, przyszły cesarz, pełnił wcześniej godność megas konostaulos zajmującą tylko jedenastą pozycję w 

hierarchii. Powierzając mu opiekę młodego cesarza, Jana IV Lascarisa, zgromadzenie szlachty uznało za stosowne wynieść go w hierarchii, nadając mu tytuł 
mega duksa, godność zajmującą 7 stopień. Ale zwolennicy Michała Paléologa uznali tytuł mega duks za niewystarczający i najpierw zaproponowali nadanie mu 
godności basileopator, archaicznej godności, która została nieco wycofana z użycia i wskrzeszona na cześć Michela Paleologa. Wygrywając sprawę, nie bez 
oporu, poszli dalej i zażądali tytułu despoty dla Michała Paléologa, powołując się zresztą na doskonałe powody. Sprzeciw był zaciekły, a wielu twierdziło, że 
tytuł despoty był zbyt wysoki, aby można go było nadać poza rodziną cesarską. Michał Palaiolog zadbał wcześniej o swoją popularność, która była atrakcyjna 
dla większości ludzi i opinii publicznej. Michał zapewnił sobie poparcie ludności miejskiej i lokalnych notabli w dużych ośrodkach imperium: Salonikach, 
Magnezji, Nikai, szanowany przez swoich żołnierzy. Był w stanie oczyścić senat ze swoich przeciwników oraz nakłonić prałatów Kościoła, aby patrzyli na to z 
jego perspektywy. Zob. Aleksandar Jovanović - Michael VIII Palaiologos and the Nikaian Generation: … , 2019, str. 169. 

15. Akropolites, Chronike, 78.8–10; Pachymeres, Chronikon, 139.23–141.1.  
16. Pronoia (πρόνοια, czyli „opieka” lub „przezorność”) był systemem przyznawania dedykowanych strumieni dochodów państwa dla osób i instytucji w późnym 

okresie Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Pronoia był grantem, który tymczasowo przenosił imperialne prawa podatkowe do osoby lub instytucji. Prawami 
tymi były najczęściej podatki lub dochody z gruntów uprawnych, ale mogły to być również inne źródła dochodów, takie jak prawa do wody i rybołówstwa, 
pobór ceł itp., A różne prawa do określonego obszaru geograficznego mogły być przyznane pojedynczym osobom. Dotacje były przyznawane na określony czas, 
zwykle dożywotnio, i cesarz mógł je odwołać na żądanie. Po zdobyciu Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku, system pronoia był kontynuowany 
w Cesarstwie Nicejskim, gdzie cesarze rządzili na wygnaniu. Jan III Ducas Vatatzes dał też pronoiai kościołowi i arystokracji, czego wcześniej nie 
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 „[Michał VIII] również wziął wielkie sumy ze skarbu państwa, a następnie, przemawiając do zgromadzonych ludzi z 

zamiarem uzyskania ich pełnego poparcia, wylewał pieniądze za nich obiema rękami, rzucając go w obfitości tym ludziom, 

którzy łapali je jak psy”. 
17

 

Współcesarz Michał dotarł do zajętego już Konstantynopola w dniu15 sierpnia 1261, pozostawiając cesarza 
Jana IV w Anatolii.  We wrześniu 1261 r. koronował się na cesarza jako „Nowy Konstantyn” i drugi 
założyciel Konstantynopola.  
Pachymeres opisuje sytuację po koronacji Michała VIII: 

„podczas gdy dziecko [Jan IV Laskarys] nie zwracało uwagi, bawiąc się w dziecinne zabawy, panujący teraz człowiek 

[Michał] często przemawiał tego dnia i później, aby uzyskać przychylność mas, rzucając w nich obiema rękami srebrnymi 

monetami; a oni gromadzili je i rzekomo chwalili dobroczyńcę, tracąc zainteresowanie dzieckiem i jego sprawami, nie 

wiedząc, do jakiego stopnia zła doszli: bo spisek jednego cesarza przeciwko drugiemu już się rozpoczął.”
18

 

Ostatecznie prawowity następca tronu został oślepiony w dniu 25 grudnia 1261 r. w jedenaste urodziny 
chłopca i przeniesiony do klasztoru.19 

Michał podjął się zadania przywrócenia miastu świetności i potęgi państwu bizantyńskiemu Jego ambicją 
było odtworzenie imperium w takim stanie, w jakim było przed 1204 r. Królestwo Nicejskie Michała było 
zagrożone ze wszystkich stron przez wrogów. Na Bałkanach pozostali krzyżowcy i próbowali oprzeć się 
bizantyjskiemu natarciu. Despotat Epiru, który był ciągle w stanie wojny z cesarstwem, szukał sojuszników, 
wiedząc, że samemu jest bez szans wobec nicejskiej potęgi.  
Do koalicji przeciw odrodzeniu Cesarstwa Nicejskiego weszli Mafred (król Sycylii 1258-1266, książę 
Benewentu i Neapolu - syn cesarza i króla Sycylii Fryderyka II Hohenstaufa), Wilhelm Villehardouin 
princeps Achai oraz Michał II Angelos – w latach 1230-1271 despota Epiru. Celem sprzymierzeńców było 
zdobycie Thessaloniki. Nowe zagrożenie wydatnie przyczyniło się do koronacji Michała na współcesarza 
Jana IV Laskarysa. Walką z sojuszem Epirotów i króla Sycylii dowodził brat cesarza Jan Paleolog. 
Uprzedzając działania sprzymierzonych wiosną 1259 roku wojska bizantyńskie zaatakowały Epir zajmując 
między innymi Ochrydę, Prespę i Pelagonię.  
W bitwie stoczonej o dolinę Pelagonii (1259) polegli niemal wszyscy rycerze Manfreda a książę Achai 
poniósł druzgoczącą klęskę. Uciekając z pola bitwy, dostał się do niewoli. Wojska nicejskie zajęły czasowo 
stołeczną Artę. Despota Epiru Michał II i jego syn Nicefor szukali schronienia na morzu. Wojskom 
Paleologa nie udało się jednak zająć całego Epiru. Wspomagany ponownie przez Manfreda wiosną 
następnego roku Nicefor zadał klęskę armii nicejskiej dowodzonej przez Aleksego Strategopula.  
W tej sytuacji cesarz nicejski zmuszony został do zawarcia pokoju z Epirem. 
Warunkiem uwolnienia Wilhelma było podpisanie traktatu pokojowego (1264), który przyniósł Bizancjum 
jedną czwartą Morei. Villehardouin zobowiązany był oddać Mistrę, Monemvasię i Mainę w Morei na 
Peloponezie. 

20 
Denar Wilhelma II Villeharduina (1246-1278),  Księstwo Achai, mennica Glarencja.  Zbiór CE 

Mimo tego wspaniałego zwycięstwa tylko jedno wydarzenie mogło całkowicie usunąć piętno uzurpatora z 
oczu jego poddanych - odzyskanie samego Konstantynopola. W 1260 roku Michał osobiście poprowadził 
nieudaną próbę zdobycia miasta. Pogłoski o posiłkach dla oblężonego miasta zmusiły Michała do podpisania 
                                                                                                                                                                                                                  

uczyniono. Kiedy Konstantynopol został odbity przez Michała VIII Paleologa w 1261 roku, pozwolił odziedziczyć pronoiai, co upodobniło imperium do państw 
feudalnych w Europie. Przeprowadził również kontrolę pronoiai, aby uczynić ich wartości bardziej realistycznymi w świetle współczesnych warunków, 
ponieważ imperium straciło znaczną część swojej ziemi i dochodów od XI wieku. 

17. Pachymeres, Chronikon 139.16–19. 
18. Pachymeres, Chronikon, 147.7–12.  
19. Bezduszne czyny Michała przeciwko Janowi IV spotkały się z wielkim potępieniem, z których najważniejsza była ekskomunika ze strony patriarchy Arseniusza, 

który stał się jednym z najpotężniejszych wrogów cesarza. Nawet po jego śmierci na wygnaniu w 1273 roku Arsenici nadal sprzeciwiali się Paleologom - czasami 
przez powstania i próby morderstwa. Aż do ostatecznego rozwiązania schizmy arsenickiej w 1310 r. pozostawała ona najpoważniejszym problemem wewnętrznym 
państwa bizantyjskiego we wczesnym okresie panowania Paleologów. 

20. Grecja Franków. Pryncypat Achai. Guillaume II de Villehardouin (=Wilhelm II Villehardouin, 1245-1278). Bilonowy  Denier Tournois  (=grosz z Tours) 
19mm, 1,10g. Mennica Glarentza Aw.: W podwójnym otoku .+. G: PRINCE ACH. [= G(uillelmus) PRINCE(ps) ACH(aiae)]. W środku krzyż. Rw.: Wokół D-E 
CLARENTIA; w centrum stylizowany zamek zwieńczony krzyżem (Châtel tournois). 
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w sierpniu rocznego rozejmu z cesarzem łacińskim Baldwinem II. Zdając sobie sprawę, że potrzebuje 
marynarki wojennej, aby zneutralizować potężną flotę Wenecji i skutecznie oblegać Konstantynopol, Michał 
zawarł w marcu następnego roku w Nimfaion traktat z Genuą.  
Rekonkwisty Konstantynopola z rąk łacinników dokonał ostatecznie wódz Michała VIII Paleologa, Aleksy 
Strategopulos21 bez konieczności pomocy Genueńczyków.22  

 
23

 

Pieczęć z lat 1251-1258
 
Aleksego Komnenosa Strategopulosa (=syna stratega?), bizantyjskiego generała za panowania 

Michała VIII Paleologa, który odzyskał Konstantynopol w 1261 r. z rąk Łacinników. 

Na polecenie Michała Paleologa Aleksy Strategopulos, jeden z jego generałów (megas domestikos) 
niedawno uwolniony z aresztu u Epirotów, został wysłany z niewielkim oddziałem 800 żołnierzy (w 
większości Kumanów) do pilnowania Bułgarów i aby szpiegować linię obroną Łacinników. Kiedy siły 
nicejskie dotarły do Selymbrii, położonej około 30 mil (48 km) na zachód od Konstantynopola, 
Strategopulos dowiedział się od niezależnych lokalnych rolników (thelematarioi ), że cały łaciński garnizon, 
jak również flota wenecka, przebywa poza stolicą przygotowując atak na nicejską wyspę Dafnousia. Wódz 
początkowo wahał się z wykorzystaniem tej sytuacji, ponieważ jego niewielkie  siły mogłyby zostać 
zniszczone, gdyby armia łacińska powróciła wcześniej, a także dlatego, że przekroczyłby rozkazy cesarza, 
ale ostatecznie zdecydował, że nie może zmarnować tak wspaniałej okazji do odzyskania miasta. W nocy z 
24 na 25 lipca 1261 roku Strategopulos i jego ludzie zbliżyli się do murów miejskich i ukryli się 
w klasztorze w pobliżu Baramy Pege (=Źródlana),24 bramy od strony Selymbrii. Strategopulos wysłał 
oddział swoich ludzi prowadzony przez niektórych thelematarioi, aby przedostali się do miasta przez tajne 
przejście. Oddział zaatakował mury od wewnątrz, zaskoczył strażników i otworzył bramę, dając siłom 
nicejskim możliwość wdarcia się do miasta. Łacinnicy zostali całkowicie zaskoczeni i po krótkiej walce 
Nicejczycy przejęli kontrolę nad murami lądowymi. Gdy wieść o tym rozniosła się po mieście, łacińscy 
mieszkańcy,w tym cesarz Baldwin II, pospiesznie rzucili się w dół do portów Złotego Rogu, mając nadzieję 
na ucieczkę statkiem. W tym samym czasie ludzie Strategopulosa podpalili weneckie budynki i magazyny 
wzdłuż wybrzeża, aby zapobiec ich ponownemu lądowaniu. Dzięki terminowemu przybyciu powracającej 
floty weneckiej wielu udało się ewakuować do zajętych przez Łacinników części Grecji, ale stolica została 

                                                           
21. Alexios Komnenos Strategopulos (Αλέξιος Κομνηνός  Στρατηγόπουλος) we wczesnych latach pięćdziesiątych XII wieku, kierował armią Cesarstwa 

Nicejskiego przeciwko Epirowi. Po wypadnięciu z łask został okresowo uwięziony przez Theodora II Laskarysa. Strategopulos stanął po stronie arystokratów 
skupionych wokół Michała VIII Paleologa i wspierał go w jego planach na objęcie tronu po śmierci Theodora II w 1258 roku. Poprowadził kamanię w 
Pelagonii w 1259 roku, która miała zająć Epir, ale jego sukcesy zostały zaprzepaszczone w następnym roku, gdy został schwytany przez Epirotów. Zwolniony 
po kilku miesiącach, poprowadził niespodziewane odzyskanie Konstantynopola z Imperium Łacińskiego w lipcu 1261 roku, przywracając Cesarstwo 
Bizantyjskie Po tym wyczynie, który przyniósł mu sławę i chwałę, w 1262 r. Strategopulos został ponownie wyznaczony do poprowadzenia armii przeciwko 
Epiru. Tym razem jednak został pokonany i schwytany przez Despota Nikeforosa Doukasa, który wysłał go do Manfred we Włoszech. Został wykupiony w 
1265 r. w zamian za siostrę Manfreda, Konstancję II z Hohenstaufen , wdowę po Janie Vatatzesie. Zmarł gdzieś między 1271 a 1275 rokiem, prawdopodobnie w 
Konstantynopolu. 

22. Cesarstwo Nicejskie odzyskało Konstantynopol bez konieczności pomocy Genueńczyków. W ten sposób traktat z Nimfeum stał się dla Bizantyjczyków prawie 
zbędny, a Michał VIII zaczął tworzyć silną własną flotę „narodową”. Jednakże, ponieważ Wenecja i inne mocarstwa katolickie nadal zagrażały Cesarstwu 
Bizantyńskiemu inwazją, traktat pozostał w mocy, z niewielkimi zmianami. Traktat, dopuszczający flotę Genueńczyków na Morze Czarne, miał znaczący 
wpływ, jako podwalinę imperium handlowego Genui na Bliskim Wschodzie. Gneua uzyskała prawa zajęcia a póżniej ufortyfikowania jednego z przedmieść 
stolicy – Galaty zwanego również Perą, a położonego po drugiej stronie Złotego Rogu. Miała to być bezpośrednia konkurencja dla Wenecji, ponieważ 
zagroziłoby to również ich pozycji handlowej na Wschodzie. Bezprecedensowa hojność Michała VIII nie została odwzajemniona, ponieważ Genueńczycy 
spóźnili się na świadczenie obiecanych usług, podczas gdy ich obecność w Konstantynopolu w kolejnych latach spowodowała wielke problemów, a nawet 
doprowadziły do spisku przeciwko cesarzowi. Co więcej, szkody, jakie Bizancjum poniosło w wyniku zniesienia podatku handlowego (kommerkion), 
ostatecznie stały się nieodwracalne. Po śmierci Michała VIII, Cesarstwo Bizantyńskie stanie się więźniem działań zarówno Genui, jak i Wenecji, ponieważ 
dominacja handlowa i morska, którą kiedyś cieszyło się, zostanie przejęta przez oba mocarstwa. 

23. Pieczęć Aleksiosa Komnenosa Strategopulosa z lat 1251-1258 (1255). Aw.: Tekst w sześciu liniach: Σφραγὶς κυροῦσα τὰς γραφὰς ᾿Αλεξίου.  
 Rw.: Tekst w 6 lines: Στρατηγοπούλου καὶ Κομνηνῶν ἐκ γένους. → Pieczęć gwarantująca pisma Alexiosa / Strategopoulosa z rodu Komnenów. 34mm Zacos - 

Veglery no. 2756.  PBW Boulloterion 3060.  
24. Brama Pege (Źródlana, od sławnej kaplicy z relikwiarzem Zodochus Pege). Obecna  nazwa bramy to Silivri Kapisi. Jak wszystkie większe bramy, także ta jest 

podwójna i ma wejście zarówno w murze wenętrznym, jak i zewnętrznym. (Zob. D. Nicolle, J. Haldon i S. Turnbull - Upadek Konstantynopola,, przekład J. 
Jackowicza, 2010 s. 122) 
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utracona na zawsze. Dla strony zwycięskiej odzyskanie Konstantynopola oznaczało odbudowę Cesarstwa 
Bizantyńskiego.  
Dnia 15 sierpnia 1261 r., w dzień Zaśnięcia Bogurodzicy, cesarz Michał VIII i został koronowany w Hagii 
Sofii (kościół Mądrości Bożej, katedra patriarsza oraz miejsce modłów i koronacji cesarzy bizantyńskich).  
Pierwsza informacja została przekazana przez współczesnego uczonego Georgiosa Akropolitesa (1220-
1282): w jego „Historii”. Akropolites opisuje wejście Michała do miasta: 

„Uroczysta procesja odbyła się w święto zaśnięcia (Koimezis) NajświętszejMarii Panny i odznaczała się szczególnym 

szacunkiem dla ikony Theotokos z klasztoru Hodegon, która została umieszczona wysoko na jednej z wież Złotej Bramy na 

początkowe modlitwy i prowadziła procesję cesarza do miasta.” 
25

 

Dalej Akropolites podaje, że: 
„Monarcha zdjął swoją kalyptrę i zginając kolano upadł na ziemię oraz wszyscy, którzy byli za nim, padli na kolana. Kiedy 

odmówiono pierwszą z modlitw i diakon wykonał ruch, aby powstać, wszyscy wstali i 100 razy zawołali „Kyrie Eleison”.  

I kiedy te zostały zakończone, inna modlitwa została wygłoszona przez biskupa… Kiedy ten święty rytuał odbył się w ten 

sposób, cesarz wkroczył do Złotej Bramy z większym szacunkiem dla Boga niż cesarskiego [urzędu]; bo szedł pieszo, podczas 

gdy ikona Matki Bożej poprzedzała go.” 26 
Można ten fakt przytoczyć jako dowód późniejszego wyboru ikonografii na awersy monet i plomb Michała.  
Przybycie Michała zostało zainscenizowane, aby zbiegło się ze świętem Dziewicy, aby uczcić opiekunkę 
miasta, ale także ukazać pobożność cesarza i bosko usankcjonowaną naturę ponownego podboju.   
Michał VIII (1258-1282) dotarł na białym koniu i został powitany w Złotej Bramie Konstantynopola.  
Dalej cesarz szedł w uroczystej procesji boso, idąc wzdłuż Mese, w stronę katedry patriarszej, kościoła Hagii 
Sofii, za palladium Cesarstwa Bizantyńskiego - ikoną Bogurodzicy Hodegetrii (z klasztoru Hodegon),27  
która, jak sądzono, w cudowny sposób ułatwiła zdobycie Konstantynopola w 1261 roku,  
W przemówieniu, które wygłosił po odbiciu stolicy Michał przypominał, aby nie powtarzać grzechów z 
przeszłości. Opowiadał o tym Pachymeres: 

„Byliśmy wdzięczni za Jego boską moc odbicia miasta, chociaż obrońcy stawiali opór. Ta Boska Moc może uniemożliwić 

zdobycie miasta uważanego za łatwe do zdobycia, z drugiej strony może osłabić miasto, które uważano za niemożliwe do 

zdobycia. Kiedy próbowaliśmy odbić Konstantynopolis, popełniliśmy wiele błędów, mimo że byliśmy liczniejsi niż armia 

przeciwnika. Dzieje się tak, ponieważ Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli, że nasz sukces przyszedł tylko dzięki Jego łasce. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten zaszczyt. Nasza nadzieja na przyszłość jest większa niż kiedykolwiek, teraz odzyskaliśmy 

utraconą ziemię ”. 

 W tym przemówieniu Michał chciał podkreślić Bizantyńczykom, że odzyskanie miasta nastąpiło tylko dzięki 
łasce Bożej. Utrata Konstantynopola była karą za ich grzechy, w związku z czym nie wolno im było więcej 
grzeszyć, ale modlić się do Boga za wstawiennictwem Dziewicy Maryi. Ich uroczystym obowiązkiem miała 
być ochrona miasta Matki Boskiej utrzymanie go w pokoju i czystości od grzechu - w przeciwieństwie do 
ludzi Zachodu, którzy bluźnili Theotokos, paląc i niszcząc nie tylko kościoły w mieście, ale także religijne 
artefakty dla korzyści materialnych.  
Strategopulos został uhonorowany przez Michała również triumfalnym pochodem przez miasto i 
pozwoleniem, by jego imię było przez rok uczczone podczas nabożeństw obok cesarza i patriarchy.  
Michał przeniósł stolicę państwa z powrotem do Konstantynopola i rozpoczął długotrwałą pracę nad 
zabezpieczeniem swojego imperium i odbudową zrujnowanego miasta. Michał wydał ogromne sumy 
pieniędzy na odbudowę Konstantynopola po półwieczu zaniedbań pod panowaniem łacińskich cesarzy.  
Na Morzu Egejskim nowej flocie Michała udało się odzyskać większość wysp.  
Epirocki władca Michał II Angelos nie uznał zwierzchnictwa Michała VIII, cesarza odrodzonego już 
Cesarstwa Bizantyńskiego, co oprowadziło to do kolejnego konfliktu, zakończonego w 1264 roku 
małżeństwem młodego Nicefora z siostrzenicą cesarza Anną Paleologiną i częściowym podporządkowaniem 
Epiru. Sułtanat Rumu był chaosie, zdecentralizowany od mongolskich najazdów od 1240 r.  
W rezultacie największym zagrożeniem dla Bizancjum w tym czasie nie byli muzułmanie, ale ich 
chrześcijańscy odpowiednicy na Zachodzie - Michał VIII wiedział, że Wenecjanie i Frankowie bez 
wątpienia podejmą kolejną próbę ustanowienia łacińskiej władzy w Konstantynopolu. 

                                                           
25. Ruth Macrides,  George Akropolites: „The History; Introduction, Translation and Commentary” (New York: Oxford Studies in Byzantium:  

2007), pp. 383-384. 
26. Macrides „Georges Akropolites”, pp. 383-84 
27. Cudowna  ikona  Matki  Bożej  Hodegetrii,  której  autorstwo tradycja  przypisywała  samemu  św.  Łukaszowi pierwotnie  miała  się  ona  znajdować  w  

monasterze Bogurodzicy Hodegon, ufundowanym w połowie V w. przez cesarzową Pulcherię. 
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W 1263 roku Michał wysłał 15.000 ludzi, w tym 5.000 seldżuckich najemników do Morei w celu podbicia 
Księstwa Achai, ale wyprawa ta nie powiodła się. Później tego samego roku mieszana flota 48 statków 
cesarskich i genueńskich została pokonana przez mniejsze siły weneckie w bitwie pod Settepozzi.  
W następnym roku siły cesarskie w Morei zostały ponownie pokonane pod Makryplagi po tym, jak 
najemnicy seldżuccy, którym nie zapłacono, zmienili strony. Kolejna klęska nastąpiła wiosną 1265 r., kiedy 
armia Tatarów i Bułgarów pod dowództwem Nogaj Chana pustosząca Trację zaatakowała Michała 
Paleologa, gdy wracał do Konstantynopola w towarzystwie zaledwie kilku żołnierzy. Opuszczony nawet 
przez własnych oficerów, którzy uciekli, by ratować własne życie, Michałowi udało się uciec, przekraczając 
góry Ganos i docierając do wybrzeża Marmara, gdzie spotkał dwa łacińskie statki. Szybko wszedł na ich 
pokład  i dwa dni później bezpiecznie dotarł do Konstantynopola.  
Michał szukał sojuszu z Tatarami Złotej Ordy oraz Mongołami z Persji. W 1266 r. cesarz udzielił zgodny na 
związek Nogai Khana ze swoją nieślubną córką Eufrozyną (Eirene) Paleologiną. Inną nieślubną córkę, 
Marię Paleologinę, próbował wydać w 1265/1266 za mąż za Hulagu Mongol Ilkhana z Persji, ale zanim 
przybyła na jego dwór, Hulagu zmarł. Maria poślubiła zatem jego syna Vardana.  
Aby zrównoważyć zagrożenie ze strony Serbii, cesarz Michał zawarł również sojusz z Węgrami (1272), 
przypieczętowany małżeństwem jego następcy z córką króla Węgier Stefana V. W krótce po tym (listopad 
1972 r.) Andronik II otrzymał  godność współcesarza.28 
W 1272 r. wybuchła wojna z Bułgarią, która domagała się zwrotu przyrzeczonych niegdyś w posagu dwóch 
miast portowych Anchialos i Messembrii, które od roku 1262 znajdowały się w posiadaniu bizantyńskim. 
Bułgarzy, musieli się wycofać pod naciskiem Tatarów, z którymi Michał odnowił porozumienie. Cesarz 
zmuszony jednak został do rezygnacji z roszczeń do spornych miast.  
Między  listopadem 1272 a październikiem 1273 (data trudna do ustalenia) wojska bizantyńskie dowodzone 
przez brata cesarza, despotę Jana Paleologa, poniosły ciężką klęskę w bitwie pod Neopatras z siłami Jana I 
Dukasa, władcy Thessalii, wspomaganego przez Jana de la Roche, księcia Aten. Na wieść o tym sukcesie 
Łacinnicy ośmielili się zaatakować bizantyńską flotę zakotwiczoną w Demetrias. Początkowo robili duże 
postępy, zadając wiele strat bizantyńskim załogom. Ale gdy zwycięstwo wydawało się już nieuchronne, Jan 
Paleolog przybył z posiłkami i odwrócił bieg bitwy.  
Największym zagrożeniem dla odrestaurowanego przez Michała Bizancjum był Karol z Anjou (Karol I 
Andegaweński, 1226 - 1285), brat Ludwika IX króla Francji. Z poparciem papiestwa Karol odbił Królestwo 
Sycylii od niemieckiego króla Manfreda Hohenstaufa, który zginął 25 lutego 1266 w bitwie stoczonej nad 
rzeką Calore niedaleko Benewentu. Następnie zaczął tworzyć dla siebie imperium śródziemnomorskie z 
terytoriami w Albanii, Grecji i przez pewien czas w Tunezji. Jednym z projektów Karola było ożywienie 
roszczeń Normanów do bałkańskich prowincji Bizancjum. W ramach przygotowań Karol zawarł w 1267 r. 
na dworze papieskim w Viterbo sojusz antybizantyński, w skład którego weszli papież Klemens IV (1265-
1268), były cesarz łaciński, książę Achai, władcy Epiru, Serbii i Bułgarii. W Viterbo zdecydowano, że 
najpóźniej za siedem lat armia Karola prowadzi kampanię na wschodzie, aby zająć Konstantynopol. Na 
mocy tej umowy Karol chciał zostać władcą Bizancjum, a papież, który uczestniczył w tych planach,  
naciskał na Michała, aby poddał się związkowi. Ruszyły przygotowania militarne do przywrócenia 
Cesarstwa Łacińskiego. Imperium nie dysponowało wystarczającymi środkami militarnymi, jak Karol, i od 
chwili, gdy król Sycylii zajął Durres (Δυρράχιον) i utrzymał silne siły militarne w Moria (Μοριά), zmusił  
Bizantyńczyków do podjęcia zdecydowanych działań dyplomatycznych.  
Aby przeciwdziałać tym sojuszom, Michał próbował zdobyć poparcie papieża. Zmuszony był zgodzić się na 
zjednoczenie Kościołów pod przewodnictwem papieskim, usuwając jednego ważnego zwolennika 
przedsięwzięcia Karola. Sprzymierzył się z też Węgrami, Egiptem i Mongołami. W latach 1268–1270 
nawiązał kontakt z francuskim monarchą Ludwikiem IX (1214–1270).  Jego prośba dotyczyła pokoju 
między chrześcijanami i zapewnienia przez Bizancjum pomocy dla wyzwolenia Ziemi Świętej, w zamian za 
złagodzenie agresywnego usposobienia brata Karola, co ten uczynił po tym, jak zaangażował się w wyprawy 
                                                           
28. Andronik II został ogłoszony basileusem nie później niż w 1265 roku albo niewiele wcześniej. Pozostaje problem daty, w której osiągnął pełnię cesarskiej 

godności, stając się autokratorem. Większość współczesnych historyków odowiedziała się za 8 listopada 1272 r., kiedy został koronowany na cesarza wraz z 
żoną Anną Węgierską przez patriarchę Józefa. Prostagma wydana przez Michała VIII na rzecz jego syna z okazji koronacji nie precyzuje, czy Andronik również 
uzyskał tytuł autokratora. Dwaj historycy tamtych czasów, Georges Pachymeres i Nikefor Gregoras, zgadzają się co do tego, że Andronik II nie został 
autokratorem, aż do śmierci swojego ojca w 1282 roku. Pierwszy pisze, że pod koniec 1305 roku Andronik II i jego syn Michał IX byli odpowiednio w 
dwudziestym trzecim (= od 1282 r.) i dwunastym roku ich autokracji (= od 1294 r.; wsółcesarzem był już od 1284 r.) - Pachymérès: Bonn, II, str. 561. Nikefor 
Gregoras przyjmuje ten sam punkt wyjścia, kiedy szacuje, że 1332 r,  w chwili śmierci Andronika II cesarz był autokratorem od 50 lat (= od 1282 r.)  - Gregoras: 
Bonn, I, str. 472.   
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krzyżowe w Tunezji. To zatrzymało na pewien czas plany inwazyjne Karola. Niestety nowy papież Marcin 
IV wydał 18 października 1281 r. ekskomunikę na Michała VIII, oskarżając go o niedostateczne 
doprowadzenie do zjednoczenia Kościołów i znowu rozpoczęły się przygotowania do inwazji Karola.29  
Zagrożenie nigdy nie było tak poważne i nieuchronne dla imperium greckiego.  

30  31 32 

Monety głównego wroga cesarza Michała VIII Paleologa - Karola II Andegaweńskiego (Charles II de Anjou) jako króla Sycylii i Jerozolimy 

w latach 1265–1282, pincepsa Achai w latach 1285-1289 oraz króla Neapolu w latach 1285–1309.  

W tak niesprzyjającej sytuacji politycznej Michał znalazł sprzymierzeńca w osobie Piotra III z Aragonii, 33  
który zgodził się zaatakować Sycylię i odsunąć najazd Karola. Aby wspomóc ten atak i zachęcić do buntu 
przeciwko Karolowi, Michał wysłał pieniądze na wyspę. W Poniedziałek Wielkanocny 30 marca 1282 roku, 
na dźwięk dzwonów wzywających ludzi na Nieszpory w Palermo (stąd nazwa powstania Nieszpory 

Sycylijskie) na Sycylii wybuchło powstanie przeciw feudalnym obowiązkom przeniesionym z Francji 
przez Andegawenów. Sycylijczycy napadali Francuzów (w czasie buntu zginęło ich kilka tysięcy).  
W sierpniu, w tajnym przymierzu z Bizancjum, na wyspie wylądowali Aragończycy. Armia Karola gotowa 
już do wypłynięcia do ataku na Konstantynopol zmuszona została zawrócić i bronić królestwa. W sierpniu 
1282 r. Karol stracił Sycylię na rzecz Aragonii, a całe jego śródziemnomorskie imperium upadło. Piotr III 
Aragoński koronował się na króla Sycylii w dniu 30 sierpnia 1282 r. 

Michał walczył w swoich relacjach z Kościołem. Początkowo wspierający Michała patriarcha, Arsenios 
Autoreianos, ekskomunikował cesarza za oślepienie Jana IV. Michał ostatecznie zmusił Arseniosa do 
abdykacji, ale to tylko spowodowało schizmę w Kościele, która trwała jeszcze długo już za panowania 
następcy Michała. W 1274 roku na soborze w Lyonie Michał oficjalnie przyjął unię kościelną. W praktyce 
oznaczało to, że uznał zwierzchnictwo papieża w Kościele, a także doktryny filioque i czyśćca. Jednak świat 
prawosławny odmówił przyjęcia decyzji soboru.  
Przez resztę swojego życia Michael prowadził kampanię na rzecz wyparcia Łacinników z Grecji i Bałkanów 
oraz zapewnienia sobie pozycji w starciu z Bułgarami. Odniósł duży sukces, odzyskując kilka wysp na 
Morzu Egejskim i ustanawiając przyczółek na Peloponezie, który stał się Despotatem Morei. Michał IV 
Paleolog nie zdołał nacieszyć się z kulminacji jego działań dyplomatycznych, jakim były Nieszpory 

sycylijskie, ponieważ zmarł w grudniu tego samego roku. Jego taktyka postępowania z Zachodem i 
posunięcia dyplomatyczne opierały się na nieustannej chęci podboju innych greckich państw. Aby to 
osiągnąć, władcy Zachodu musieli być trzymani na dystans i podzieleni. Od początku zdawał sobie sprawę, 
że przede wszystkim musi utrzymywać dobre stosunki z papieżem oraz z włoskimi miastami morskimi. 
Papież mógł nadal narzucać swoje decyzje zachodnim władcom, zaś z drugiej strony miasta morskie, 
zwłaszcza Genua i Piza, pomagały w ożywieniu handlowym, a także służyły jako środek szpiegowski wobec 
Wenecji i francuskiego króla. W decydującym momencie zaangażowanie Aragonii uratowało Cesarstwo 
Bizantyńskie i upokorzyło papieża. Jednak te ruchy Michała wywołały wrogość, w wyniku której został 
uznany za heretyka w oczach duchowieństwa i ludu.34

  
                                                           
29. Traktat podpisany 3 lipca 1281 r. w Orvieto między Wenecją, Karolem I i Filipem de Courtenay, tytularnym cesarzem Konstantynopola, ustalił datę rozpoczęcia 

krucjaty na kwiecień 1282 r. (lub 1283 r. „Sit mensis Aprilis secundo venturus” =drugie nadejście kwietnia).  
30. Denar - Karol I Andegawen (Charles II de Anjou), Prowansja. Aw.: Koronowane popiersie po lewej stronie Karola I Anjou, króla Sycylii i Jerozolimy. + K: 

IHR: REX CICILE = Karol Król Jerozolimy i Sycylii. Rw.: Krzyż,  +: COMES: PVINCIE = Hrabia Prowansji. 0,9 g, 18 mm. - Numista Sask. 
31. Krzyżowcy, Pryncypat Achai, Karol II Andegaweński (Charles II de Anjou) 1285-1289 Billonowy Denier tornese. 18mm, 0,8 g  mennica Glarentza  Aw.: Crux 

potens, wokół inskrypcja  K. R. PRINC’ ACh  (= Karolus Princeps Achaie). Rw. Zamek w Tour, wokół inskrypcja: : +. DE’CLARENTIA. - Numismatik Lanz.   
Karol urodzony około 1254 roku, książe Salerno, a następnie, po śmierci rodziców, król Neapolu (lub półwyspu Sycylii), princeps Achaii w latach 1285-1289, 
hrabia Prowansji, Anjou i Maine od 1285 do 1309 roku. Zmarł w dniu 6 maja 1309 r.   

32. Królestwo Neapolu i Sycylii,  Karol II Andegaweński (Charles d'Anjou). 1285-1309. AR Gigliato (4,04 gm). + KAROL. SCD.  IERL ET SICIL. REX, Karol 
siedzący na wprost na lwim tronie, trzymający berło i globus krzyżowy, wokół  / +  AVE. GRACIA. PLEUNA. DNS. TECUM, krzyż, w ciartkach pomiędzy 
ramionami lilie. 3.85 gr ; 25 mm. - CNG 729234. 

33. Na działania dyplomatyczne Michała VII wskazje autentyczny dokument pochodzący z samej kancelarii Aragonii - list Piotra Aragońskiego ze stycznia 1282 r. 
z prośbą do Pizy o pomoc w walce z Karolem I, który grozi cesarzowi Michałowi „zjednoczonemu z nim niedawno przyjaźnią”. 

34. Wraz ze śmiercią cesarza Michała VIII Unia Kościołów Rzymu i Konstantynopola, oficjalnie promowana na soborze w Lyonie (1274), straciła inicjatora i 
opiekuna. Andronik II, najstarszy syn i następca Michała VIII, natychmiast po przejęciu całej władzy (1282) zdecydował o uchyleniu unii promowanej przez 
ojca. 
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Błędem było jednak to, że wysiłki Michała na Zachodzie pochłonęły większość siły roboczej i zasobów 
Imperium i zaniedbały azjatyckie prowincje, w których narastało nowe zagrożenie - ze strony beylika 
Osmana I, który do 1263 roku zajął Sogut. Michał jest często krytykowany za zaniedbanie azjatyckiego 
serca swojego imperium, ale w tym czasie Turcy byli  spokojni i granica była stosunkowo bezpieczna, a za 
panowania Michała nie wystąpiły żadne znaczące straty w Azji Mniejszej.  
Okres Paleologów (lata 1261–1453) był świadkiem ponownego rozkwitu sztuki i literatury w tak zwanym 
renesansie Paleologów. To okres rozwoju kultury bizantyńskiej pomimo powolnego, ale nieuchronnego 
rozkładu Cesarstwa Bizantyńskiego pod względem politycznym. Migracja uczonych bizantyńskich na 
Zachód wspomogła także iskrę włoskiego renesansu.  

Michał VIII Paleolog zmarł 11 grudnia 1282 r. w Tracji. Pochowany został poza Konstantynopolem, później 
przeniesiony do Selymbrii. Michał, pomimo że wielokrotnie uratował dziedzictwo Bizancjum, utracił 
szacunek jego mieszkańców i nigdy go już nie odzyskał. Najbardziej niepopularna wśród ludu była jego 
wymuszona chęć zjednoczenia Kościołów. Odsunęła się od niego rodzina, a jego syn Andronik nie mógł 
nawet pochować go zgodnie z obrzędami Kościoła i odpowiednim ceremoniałem.  
Mimo to Michał zapewnił tron swemu synowi, koronując go w 1272 r. na współcesarza oraz potwierdzając 
to przed zgonem 11 grudnia 1282. Dzięki temu Bizancjum uniknęło wojny o tron po jego śmierci.  

Był energicznym, ambitnym i zdolnym cesarzem. Wobec niedoboru środków finansowych i niewielkiej 
armii, stał się mistrzem dyplomacji. Michał przez dwadzieścia lat skutecznie sabotował wysiłki Zachodu w 
celu odzyskania Konstantynopola. Rozszerzył i zachował Imperium oraz ponownie uczynił Bizancjum 
potęgą, z którą należało się liczyć w regionie.   
Wymuszony system podatkowy wspierał jego ambitną i skuteczną zagraniczną politykę ekspansji, a także 
liczne łapówki i prezenty dla różnych potentatów. Sprowadził Bizancjum na drogę odrodzenia, ale jego 
osiągnięcia były nadal niebezpiecznie kruche, co wkrótce pokażą wydarzenia.  

Epilog. 
Paleologowie (Παλαιολόγος, l. mn. Παλαιολόγοι) to ostatnia dynastia, 35 która władała Cesarstwem 
Bizantyńskim aż do upadku Konstantynopola w 1453 r. Po śmierci Michała VIII 1282 r. cesarstwo 
praktycznie nie odgrywało już większej roli politycznej. Kryzys militarny pogłębiały wojny domowe, jakie 
toczyli między sobą przedstawiciele dynastii, wciągając w to państwa sąsiadujące z Konstantynopolem: 
Serbię, Bułgarię, Genuę, Wenecję, a co najgorsze Turków Osmańskich. Lawirowanie między dwoma 
wymienionymi republikami włoskimi pogłębiało też upadek gospodarki bizantyjskiej eksploatowanej przez 
włoskich kupców. Miarą kryzysu gospodarczego, jaki objął Cesarstwo była umowa zawarta w 1343 r. z 
Wenecjanami, na mocy której klejnoty korony bizantyńskiej zostały zastawione za kwotę 30 000 dukatów.  
Jednym z głównych działań, podejmowanych przez cesarzy z dynastii Paleologów, były próby zawarcia unii 
kościelnej z chrześcijaństwem zachodnim, w czym upatrywano szansę na uzyskanie pomocy militarnej w 
walce z Turkami Osmańskimi. Próby zawarcia unii podejmowali m. in. cesarze Michał VIII, Jan V, Jan VIII, 
jednak ze względów doktrynalnych, ale także z powodu silnej niechęci wiernych wobec łacinników, do 
faktycznej akceptacji unii nigdy nie doszło.  
Nastąpiła dalsza penetracja turecka w Azji Mniejszej: Efez (1304), Magnesia (1313), Smyrna (1317), Prussa 
(1326), Nikea (1331), Nikomedia (1337), Filadelfia (1390), a potem w Europie: Gallipoli (1354), 
Thessalonica (1387). Zagrożenie tureckie stale rosło, zwłaszcza po katastrofalnej klęsce pod Maricą w 1371 r. 
koalicji antytureckiej składającej się z chrześcijańskich władców bałkańskich (Bułgarii, Serbii, Bośni, Węgier 
i Wołoszczyzny) z wojskami osmańskimi pod wodzą Murada. Klęska pod Warną w 1444 r. wojsk 
Władysława III Jagielończyka króla Węgier i Polski oraz wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego 
przyspieszyła upadek Konstantynopola. 
Ostatnim cesarzem bizantyńskim był Konstantyn XI Dragazes (1449–1453), który zginął po zdobyciu 
Konstantynopola przez Turków walcząc bohatersko w obronie stolicy, państwa i religii. Przed rozpoczęciem 
ostatecznego szturmu na Konstantynopol sułtan Mehmed II zaproponował Konstantynowi, by ten poddał mu 
stolicę i osiadł w Mistrze jako despota Morei, gdzie mógłby panować, jednak on odrzucił tę propozycję. 
Zdecydował się na samotną walkę w obronie cesarstwa. Upadek Konstantynopola nastąpił 29 maja 1453 roku.  

                                                           
35. Michał VIII założył ostatnią  w dziejach imperium dynastę Paleologów. W kolejności panowali: Andronik II Paleolog (1282–1328), Andronik III Paleolog 

(1328–1341), Jan V Paleolog (1341–1391), Jan VI Kantakuzen (1347–1354), Mateusz Kantakuzen (1353–1357), Andronik IV Paleolog (1376–1379),  Jan VII 
Paleolog (1390), Manuel II Paleolog (1391–1425),  Jan VIII Paleolog (1425–1448) i ostatni dzielny cesarz Konstantyn XI Paleolog (1448–1453). 



 

 

Dynastia w latach 1382-1460 władała tak
władcami Mistry byli następcy tronu bizantyjskiego. Ostatnimi
oraz Tomasz Paleolog (obaj w latach 1449
(1391-1425). Żoną wielkiego księcia mosk
bratanica ostatniego cesarza Konstantyna XI

Pieczęcie  Michała VIII Paleologa. 
1. Pieczęć Sekretonu: 

Po odzyskaniu Konstantynopola (1261) Michał VIII Palaiolog
jako stały Sąd Najwyższy. Jego piecz
Numizmatycznego w Atenach. Niezwykle ciekawa plomba 
trzymającego ponad swoją głową ikon
Napis wymienia pełne imię i nazwisko cesarza oraz 
Na rewersie w 8 rzędach inskrypcja ostrzega o natychmiastowej karze i s
zlekceważyli decyzje Secretonu. Awers odnosi si
Michał VIII Paleolog (1259-82) w ś
zrujnowanego bizantyńskiego państwa przez Złot
towarzyszącej Michałowi niesiono palladium imperium, ikon
umożliwiła cesarzowi odzyskanie Konstantynopola
wskazywał na ikonę Theotokos Hodeget

przedstawienie Theotokos (może z medalionem Chrystusa na jej 
uniesionymi rękami w geście modlitewnym (orans) 

Pieczęć Sekretonu (Najwyższego Trybunału S

Theotokos (palladium Konstantynopola) w 

2. Pieczęcie imperialne Michała VIII Pale
Notowane są cztery warianty pieczę
jest postać Chrystusa błogosławiącego 
umieszczono sigle: Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό
brodą, w koronie, ubranego w chlamid
aneksikakię. Można dostrzec w prawym górnym polu
(=rękę Boga). Po bokach umieszczono 
Παλεολόγος (= „Michał Paleologos władca

                                                           
36. Ołowiana pieczęć bizantyńska Sekretonu Michała VIII Palaiologa (1261

divitisionem. Nad głową trzyma oburącz ikonę Matki Boskiej Blachernit
Rew.: Metryczny werset w dziewięciu linijkach w dwunastosylabowym, jambicznym trymetrze. Inskrypcja: MI / EN 
KAI AΥ/TΟKΡΑΤΩΡ / ΩΡ ΡΩ/ΜΕΩΝ (ΔΟΥ)Κ/ΑC , ΑΓΓ
w Chrystusie Panu, wiernym królu i cesarzu Rzymian, Doukas Angelos Komnenos Palaiologos i Nowy Konstantyn,

ΘΥ (Matka Boża) Na rewersie:, TOIC AΘΕΤΟΥ/CΙ ΤΗΝ
ΘAYMA / TΩN  BACIΛΕΩΝ ΠΟΙ / NH ΘC TA ΠΡΩΤΑ
decyzje Sekretonu, który po chwili zamknięcia jest teraz 

Alice-Mary Talbot – “Revival and Decline: Voices from the Byzantine Capital”
37. Notowane są cztery warianty pieczęci Michała VIII Paleologa:

• Michał Palaiologos, despotes (typ 1) Chrystus (stoją
30mm. 1259-1261 (1260) Istanbul, Zacos collection

• Michael Palaiologos, despotes (type 2) Christ (standing) sigla: 

ὁ Παλαιολόγος 1261 (?) (1261) Zacos - Veglery  no. 121 Boulloterion 2987.

• Michael Palaiologos, despotes (type 2) Christ (standing) sigla: 

Παλαιολόγος  29mm 1261 (?) (1261) Zacos - Veglery

• Michael Palaiologos, despotes (type 4) Christ (standing) sig

Παλαιολόγο 29mm 1261-1282 (1272). Zacos - Veglery

1460 władała także despotatem Morei na Peloponezie (Mistra), w 
pcy tronu bizantyjskiego. Ostatnimi despotami Morei byli

(obaj w latach 1449-1460), synowie Manuela II Paleologa, cesarz
a moskiewskiego Iwana III (1462–1505) została 

bratanica ostatniego cesarza Konstantyna XI. 

 

Po odzyskaniu Konstantynopola (1261) Michał VIII Palaiolog stworzył Sekreton

pieczęć z dawnej kolekcji George'a Zacosa obecnie nale
iezwykle ciekawa plomba przedstawia postać cesarza na wprost 

ą ą ikonę Matki Boskiej z Dzieciątkiem w medalionie. 
ę i nazwisko cesarza oraz charakterystyczny tytuł „N

dach inskrypcja ostrzega o natychmiastowej karze i sądzie, dla tych którzy 
Awers odnosi się do wydarzenia z dnia 15 sierpnia 1261 r., gdy cesarz 

82) w święto Koimesis Dziewicy dotarł  wszedł do
ństwa przez Złotą Bramę, zmierzając ku Hagii Sofii. Na czele

cej Michałowi niesiono palladium imperium, ikonę Theotokos, symbol władzy, któr
Konstantynopola (po 57 latach). Georgios Akropolites wyra

Hodegetrię („Wskazującą drogę”) z klasztoru Hodegon
że z medalionem Chrystusa na jej piersi) prezentowan

ście modlitewnym (orans) i określane jako Blachernitissa

36  
szego Trybunału Sądowego ) prawdopodobnie ze sceną uroczystej procesji przeniesienia ikony 

Theotokos (palladium Konstantynopola) w święto Zaśnięcia (Koimezis) Dziewicy w dniu 15 sierpnia 1261 r. 

III Paleologa (1261-1282): 
 cztery warianty pieczęci Michała VIII Paleologa.37 Na awersie wszystkich prezentowana

ącego z księgą Ewangelii. Po lewej i po prawej stronie postaci 
ς Χ ριστό)ς. Rewesy przedstawiają postać cesarza Michała VIII 

, ubranego w chlamidę i przepasanego w loros. W prawej ręce 
w prawym górnym polu, w skróconej i stylizowanej formie

Po bokach umieszczono inskrypcję w dwóch kolumnach: Μ(ι)χ(α
Michał Paleologos władca”). 

Michała VIII Palaiologa (1261-1262) 4,7 mm 47,5 g.  Stojący z przodu cesarz nosi koron
ę Matki Boskiej Blachernitissy z portretem Dzieciątka Jezus.  

ciu linijkach w dwunastosylabowym, jambicznym trymetrze. Inskrypcja: MI / EN ΧΩ ΤΩ
ΔΟΥ Κ ΑC , ΑΓΓ/ΕΛΟC / ΚΟΜΝ(Η)/ΝΟC Ο Π / ΑΛΑΙΟ/ΛΟΓΟC / ΚΑΙ Ν/ΕΟ

w Chrystusie Panu, wiernym królu i cesarzu Rzymian, Doukas Angelos Komnenos Palaiologos i Nowy Konstantyn, po lewej i prawej stronie stóp Dziewicy. 
ΘΕΤΟΥ Ι ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΟΥ CΕ/ΚΡΕΟΥ Ο ΝΥΝ ΚΡΑΤΥΝΕ(I) / TΩ ΧΡΟΝΩ ΒΕΒΥ

ΠΡΩΤΑ / KAI KΡΙCIC KA = Natychmiastowa kara i wyrok za przestępstwo s

cia jest teraz wzmacniany przez Michała, cud cesarzy. Numismatic Museum, Athens (2032/1998 B.E.728) .
“Revival and Decline: Voices from the Byzantine Capital” no. 6 s. 32.  

ci Michała VIII Paleologa: 
ogos, despotes (typ 1) Chrystus (stojący) sigla ᾿Ιησοῦς Χριστό~ Rs. Imperator stojący na wprost, inskrypcja: 

1261 (1260) Istanbul, Zacos collection Zacos - Veglery  no. 120 Boulloterion 2986. 

espotes (type 2) Christ (standing) sigla: ᾿Ιησοῦς Χριστός. Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions:  

no. 121 Boulloterion 2987. 

standing) sigla: ᾿Ιησοῦς Χριστός. Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions: 

Veglery  no. 121 bis, b Boulloterion 2987. 

Michael Palaiologos, despotes (type 4) Christ (standing) sigla ᾿Ιησοῦς Χριστός.  Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions: 

Veglery  no. 121 bis, a .Boulloterion 2988. 
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(Mistra), w pewnym okresie 
byli Demetriusz II Paleolog 

synowie Manuela II Paleologa, cesarza bizantyńskiego 
została Zoe Paleologina, 

ekreton, który funkcjonował 
obecnie należy do Muzeum 

ć cesarza na wprost 
tkiem w medalionie.  

Nowy Konstantyn”.  
ądzie, dla tych którzy by 

 do wydarzenia z dnia 15 sierpnia 1261 r., gdy cesarz 
wszedł do odzyskanej stolicy 

c ku Hagii Sofii. Na czele procesji 
symbol władzy, która 

Georgios Akropolites wyraźnie 
z klasztoru Hodegon. Na pieczęci 

prezentowane jest jednak z 
Blachernitissa lub Episkepsis.  

 uroczystej procesji przeniesienia ikony 

cia (Koimezis) Dziewicy w dniu 15 sierpnia 1261 r.  

Na awersie wszystkich prezentowana 
elii. Po lewej i po prawej stronie postaci 

 cesarza Michała VIII z krótką 
 trzyma labarum, w lewej 

róconej i stylizowanej formie Manus Dei  
ι χ(αὴλ) δεσπότις ὁ 

cy z przodu cesarz nosi koronę z prependulią, lorosem i 

ΧΩ ΤΩ ΘΩ / ΠΙCΤΟC  / ΒΑCΙΛΕΥ/C 
ΚΑΙ Ν/ΕΟC K/ΩΝCΤ[Α]ΝΤΙΝ/[ΟC] = Michale, 

po lewej i prawej stronie stóp Dziewicy. ΜΡ- 
Ω ΧΡΟΝΩ ΒΕΒΥCΜΕΝ / ΟΝ O MIΧAHΛ TO 

Natychmiastowa kara i wyrok za przestępstwo są dla tych, którzy naruszają 

. Numismatic Museum, Athens (2032/1998 B.E.728) . 

cy na wprost, inskrypcja: Μιχαὴλ δεσπότης ὁ Παλαιολόγος. 

. Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions:  Μιχαὴλ δεσπότης 

. Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions: Μιχαὴλ δεσπότης ὁ 

.  Rs. Emperor (with nimbus) standing, vertical inscriptions: Μιχαὴλ δεσπότης ὁ 



 

 

 Pieczęcie imperialne Michała VIII Paleologa
 

3. Pieczęć Theodory Paleologiny (1258

42
 

 Theodora Paleologina z Michałem VIII i Konstantynem

Porfirogenetą na rycinie w scenie proksypis.44 

  

                                                           
38. Pieczęć Michała VIII Paleologa (1261-1282) Aw.: Chrystus stoj

błogosławieństwa oraz księgę z wysadzaną klejnotami okładk
kropki. Sigla po lewej i po prawej: Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
w lewej akakię. Napis w dwóch kolumnach. Μ(ι)χ(αὴλ δεσπότης
no. 121  bis a. 

39. Pieczęć Michała VIII Paleologa (1261-1282) Aw.: Chrystus brodaty, stoj
błogosławieństwie i księgę w lewej. Ma aureolę królewską

 Rw..: Stojący cesarz Michał VIII w koronie i chlamys.
brodą. Można dostrzec, w skróconej i stylizowanej formie,
Παλεολόγος. 27,0 mm. - DO BZS.1955.1.4358. 

40. Pieczęć Michała VIII Paleologa (1261-1282) Aw.: Chrystus stoj
błogosławieństwa oraz księgę z wysadzaną klejnotami okładk
kropki. Sigla po lewej i po prawej: Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
w lewej akakię. Napis w dwóch kolumnach. Μ(ι)χ(αὴλ δεσπότης
Leu Numismatik Web Auc. 15 Lot 2772, 30.93 g, 33 mm.

41. Theodora Doukaina Komnena Palaiologina (Θεοδώρα Δούκαινα
Paleologina i żona cesarza Michała VIII Paleologa. Zwana te
Angeliny. Ojciec Theodory zmarł w młodości. Jej matka zmarła na pocz
Doukasa Watazesa (cesarza w latach 1222 to 1254). W 1253 roku Jan III zaaran
stale rosła z powodu  rodzinnych koneksji i zdolności wojskow
współcesarzy. Nie ma wyraźnych wskazówek, że Theodora została w tym czasie koronowana na cesarzow
dniu15 sierpnia 1261 r., a wkrótce potem Theodora i ich dzieci.
Prawdopodobnie Theodora również otrzymała cesarską
swoim małżeństwie. Według Pachymeresa, Michał zakochał si
Interwencja patriarchy Arseniosa Autoreianosa położyła kres planom rozwodowym
niełaskę. Dowody jej działalności dotyczą przede wszystkim wspierania wspólnot monastycznych.
zachowało się wiele dokumentów świadczących o jej czynnym zaanga
odzyskaniu Konstantynopola, zleciła mnichowi Arseniosowi przetłumaczenie na j
zachował się z adnotacją informującą o mecenacie Theodory). Theodora zmarła 4 marca 1304 r. po krótkiej chorobie. Została uro
cesarza Andronika II.   

42. Rycina z dodatku do C. Du Cange, Glossarium ... Lat

Konstantyna Paleologa Porfirogenety (1261-1306, nastę
mnichem o imieniu zakonnym Anastasios). 

43. Pieczęć Theodory Palaiologiny (1258-1282). Pb-32 mm. Aw.: Matka Boska
 Rw.: Cesarzowa stoi na wprost z berłem. - Gerhard Hirsch Nachfolger Auc. 353 Lot 3289.
 Theodora była siostrzenicą Jana III. z Nicei (1222-1254) i, zgodnie z jego wol

Zmarła w 1304 roku za panowania swojego syna Andronikosa II (1282
44. Proksypis (πρόκυψις) to termin opisujący zarówno podwy

Komnenów i Paleologów. Ceremonia prokypsis polegała na pojawieniu si
odpowiednich pochwał. Cereminiał prawdopodobnie odbywał 
(sztucznym). Rodzina cesarska w lśniących kostiumach wysadzanych
odsłaniana oświetlona przez tyle światła, ile mogła wytworzy
opuszczane. 
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cie imperialne Michała VIII Paleologa (1261-1282). 

 Theodory Paleologiny (1258-1282)41, żony Michała VIII Paleologa: 

i Konstantynem      Theodora Paleologina na pieczęci.  

1282) Aw.: Chrystus stojący przed niskim thokosem, ubrany w tunikę i himation, trzymaj
 klejnotami okładką po lewej. Wokół głowu nimb krzyżowy; każde ramię zawiera dekoracj

Χ ριστό)ς. Rw.:  Cesarz Michał VIII (brodaty) stoi na wprost, w koronie i chlamys; w prawej r
λ) δεσπότης [ὁ] Π[α]λε[ο]λόγος.  30,0 mm; pole: 22,0 mm. DO BZS.1955.1.4357.

1282) Aw.: Chrystus brodaty, stojący przed niskim thokosem, ubrany w tunikę i himation, trzymaj
Ma aureolę królewską. Sigla widoczna po lewej stronie: ΙΣ̅  : Ἰ(ησοῦ)ς [Χ(ριστό)ς].  

cy cesarz Michał VIII w koronie i chlamys. W prawej ręce trzyma labarum, w lewej akakię. O ile wiadomo, broda cesarza pokryta jes
na dostrzec, w skróconej i stylizowanej formie, manus Dei w prawym górnym polu. Napis w dwóch kolumnach.

1282) Aw.: Chrystus stojący przed niskim thokosem, ubrany w tunikę i himation, trzymaj
 klejnotami okładką po lewej. Wokół głowu nimb krzyżowy; każde ramię zawiera dekoracj

Χ ριστό)ς. Rw.:  Cesarz Michał VIII (brodaty) stoi na wprost, w koronie i chlamys; w prawej r
λ) δεσπότης [ὁ] Πα(λεολόγος).   

, 30.93 g, 33 mm. 
Θεοδώρα Δούκαινα Κομνηνή Παλαιολογίνα; ur. ok. 1240, zm. 4 marca 1303), znana bardziej jako

ona cesarza Michała VIII Paleologa. Zwana też Theodorą Vatatzainą (Θεοδώρα Βατάτζη ) była córką Jana Doukasa (ur. 1215) i jego 
Jej matka zmarła na początku lat 50-tych zostawiając Theodorę, aby była wychowywana przez jej wujka Jana III 

Doukasa Watazesa (cesarza w latach 1222 to 1254). W 1253 roku Jan III zaaranżował małżeństwo Theodory z Michałem Paleologiem,
ści wojskowych. Na początku roku 1259, kiedy Michał Paleolog i Jan Laskayis zostali koronowani na 

że Theodora została w tym czasie koronowana na cesarzową. Michał Paleolog wkroczył 
, a wkrótce potem Theodora i ich dzieci. We wrześniu Michał został po raz drugi koronowany na cesarza w katedrze

 otrzymała cesarską koronę, ale nie potwiedza tego faktu Pachymeres. Niedługo po tym Theodora 
stwie. Według Pachymeresa, Michał zakochał się w Annie-Konstancji z Hohenstaufów , która przed jego śmierci

żyła kres planom rozwodowym. Interweniowała także, aby uzyskać łask
 przede wszystkim wspierania wspólnot monastycznych. W archiwach klasztorów Patmos i Lembiotissa z lat 1259

cych o jej czynnym zaangażowaniu. Theodora odegrała też rolę w wspieraniu rę
odzyskaniu Konstantynopola, zleciła mnichowi Arseniosowi przetłumaczenie na język grecki dzieła o geometrii autorstwa perskie

 o mecenacie Theodory). Theodora zmarła 4 marca 1304 r. po krótkiej chorobie. Została uro

Glossarium ... Latinitatis prezentująca Michała VIII, jego żonę Theodorę Doukainę Komnen
1306, następcę tronu i późniejszego generała w wojnach z Serbami i Turkami, który popadł w niełask

32 mm. Aw.: Matka Boska zasiada na tronie z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. 
Gerhard Hirsch Nachfolger Auc. 353 Lot 3289. 

1254) i, zgodnie z jego wolą, poślubiła późniejszego cesarza Michała VIII (1258

Zmarła w 1304 roku za panowania swojego syna Andronikosa II (1282-1328). 

cy zarówno podwyższoną drewnianą platformę, jak i cesarską ceremonię wykonywan
Komnenów i Paleologów. Ceremonia prokypsis polegała na pojawieniu się cesarza i jego rodziny na podwyższeniu, przy akompaniam

Cereminiał prawdopodobnie odbywał się po zachodzie słońca, ponieważ prawie zawsze jest wymieniony w 
cych kostiumach wysadzanych klejnotami była zasłonięta zasłonami do właściwego momentu, kiedy nagle była 

wiatła, ile mogła wytworzyć uwczesna technologia.  Po odpowiednim okresie pokazów, muzyki i poezji zasłony były 
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40 

43
   

 i himation, trzymający prawą rękę w geście 
ę zawiera dekorację składającą się z 

Rw.:  Cesarz Michał VIII (brodaty) stoi na wprost, w koronie i chlamys; w prawej ręce trzyma labarum, 
BZS.1955.1.4357. Zacos – Veglery, 

ę i himation, trzymający prawą rękę w 
 

O ile wiadomo, broda cesarza pokryta jest krótką 
Napis w dwóch kolumnach. [Μ(ι)χ(αὴλ)] δεσπότις ὁ 

 i himation, trzymający prawą rękę w geście 
ę zawiera dekorację składającą się z 

Rw.:  Cesarz Michał VIII (brodaty) stoi na wprost, w koronie i chlamys; w prawej ręce trzyma labarum, 

; ur. ok. 1240, zm. 4 marca 1303), znana bardziej jako Theodora  
ą Jana Doukasa (ur. 1215) i jego żony Eudokii 
była wychowywana przez jej wujka Jana III 

stwo Theodory z Michałem Paleologiem, którego pozycja polityczna 
tku roku 1259, kiedy Michał Paleolog i Jan Laskayis zostali koronowani na 

. Michał Paleolog wkroczył do Konstantynopola w 
niu Michał został po raz drugi koronowany na cesarza w katedrze Hagia Sophia. 

, ale nie potwiedza tego faktu Pachymeres. Niedługo po tym Theodora stanęła w obliczu kryzysu w 
, która przed jego śmiercią była krótko żoną Johna Vatatzesa. 

ć łaskę dla dworzan, którzy popadli w 
W archiwach klasztorów Patmos i Lembiotissa z lat 1259–1281 

 w wspieraniu rękopiśmiennictwa (np. wkrótce po 
zyk grecki dzieła o geometrii autorstwa perskiego filozofa al-Zanatiego. Traktat 

 o mecenacie Theodory). Theodora zmarła 4 marca 1304 r. po krótkiej chorobie. Została uroczyście pochowana przez jej syna 

ę Komnenę Paleologinę oraz ich syna 
niejszego generała w wojnach z Serbami i Turkami, który popadł w niełaskę i został 

Jezus na kolanach.  

niejszego cesarza Michała VIII (1258-1282), którego przeżyła. 

ę wykonywaną na tej konstrukcji na dworze 
szeniu, przy akompaniamencie muzyki i recytacji 

 prawie zawsze jest wymieniony w źródłach ze światłem 
ściwego momentu, kiedy nagle była 

Po odpowiednim okresie pokazów, muzyki i poezji zasłony były 
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Monety cesarza Michała VIII Paleologa:  

Oprócz pełnienia funkcji środka wymiany monety są cennym źródłem danych historycznych i historii sztuki. 
Przedstawiają informacje istotne dla gospodarki, historii, kultury, języka, wierzeń religijnych, geografii i 
sztuki okresu i kraju, do którego należą. Poza funkcją pieniężną moneta bizantyńska spełniała rolę środka 
manifestacji ideologicznej, reprezentując przez swój zasięg i masowość emisji znacznie szersze niekiedy 
możliwości oddziaływania, niż inne środki przekazu. W tamtych czasach monety odzwierciedlały siłę 
każdego cesarza, który wstąpił na tron i postanowił przekazać społeczeństwu program swojej polityki. 
Monety wyrażają wiele aspektów cesarskiej postaci przedstawionej jako kultowy obraz na małej okrągłej 
powierzchni. Ponadto po drugiej stronie jest przedstawiona boska lub religijna postać, która symbolizuje 
źródło władzy i autorytetu cesarza.  
Mennictwo Michała VIII Paleologa wzbudza zainteresowanie świata naukowego ze względu na styl 
przedstawienia i jako nośnik propagandy odbudowy Imperium. 
Michał VIII emituje trzy nominały: złoty hyperpyron

45 o masie śr. 4,3 - 4,15 g i średnicy 26 mm, srebrny 

aspron trachy
46 (od ’άσπρος – biały, jasny, siwy) o masie śr. ok. 1,77 g i średnicy 26 mm oraz bilonowe a 

właściwie (ze stopu miedzi i ołowiu) miedziane trachea
47 o masie średniej 2,56 g, później już mniej48 i 

średnicy 25 mm.   
Pewna nieufność Michała VIII wobec następcy tronu (potwierdzona przez Pachymeresa koniecznością 
złożenia przez niego przysięgi lojalności i obietnicy nie spiskowania przeciwko ojcu) skutkowało tym , że w 
okresie 1272-1282 w nie emitowano samodzielnych hyperpyronów Andronika II.  
AR aspron trachy

49
 (o zawartości srebra 89,4 - 98,9 % i średniej masie 1,77 g) określano mianem trikefalon 

(νόμισμα τρικέφαλον, dosł. „trzy główki”, w zapisie skrótowym Γκλ).50 Nazwa stosowana na określenie 
najwcześniejszych regularnych emisji zawierających w sumie trzy „głowy” - cesarza, Dziewicy i Chrystusa, 
ostatni w formie medalionu trzymanego przez Dziewicę. To równowartość jednej trzeciej hiperpyronu lub 
elektronowego trachy z początku XII wieku i później. W latach 1270-1280 całkowicie srebrny trikefalion 

odpowiadał wg Griersona 1/12 wartości hyperpyrona (według innych źródeł 1/10,  ale z uwzględnieniem 
prowizji za wymianę). Inna nazwa tej jednostki to argyrion, argyron (τό άργύριον) oznaczało po prostu 
srebrną monetę, odpowiednik używanego w X i XI wieku miliaresionu, który był zarówno jednostką 
rozliczeniową o wartości jednej dwunastej nomizmy, jak i srebrną monetą uosabiającą tę wartość. 

                                                           
45. Hyperpyron (gr. ύπέρπυρον, τό νόμισμα ύπέρπυρον - nomisma hyperpyron; w tekstach łacińskich zaś jako hyperperum, perperum, a nawet purpuratus) – złota 

moneta wybijana w Bizancjum o masie normatywnej 4,45 g, faktycznie ok. 4,37 g. Wprowadzony został reformą monetarną Aleksego I Komnena w 1092 r. dla 
zastąpienia zupełnie zdewaluowanego solida w postaci histamenona. Nazwa miała podkreślać nadzwyczajną czystość kruszcu (od ύπέρ = ponad i πϋρ = ogień w 
znaczeniu „próby ogniowej”), odnosząc się do złota wysokiej próby (875, czyli 21 karatów). Początkowo miał równowartość 3 aspronów  z elektronu (białego 
złota) i 48 aspronów bilonowych z domieszką srebra. W okresie rządów Krzyżowców w latach 1204— 1261 zaniechano w Konstantynopolu wybijania monet 
złotych, jedynie w Cesarstwie Nicejskim kontynuowano produkcję hyperpyrona o zaniżonym ciężarze (poniżej 4,4 g) i próbie (ok. 16 karatów). Za Michała VIII 
(1261-1282) masa hyperpyronu wynosi już ok. 4,15 g a za jego syna Adronika II  około 4,2 g, później nawet 3 g. Następuje nieodwracalny upadek 
bizantyńskiego pieniądza w złocie, z którym nowe gatunki włoskie stanowią coraz większą konkurencję. Za Michała VIII  zmiana próby pozostaje 
umiarkowana, a mianowicie spada tylko o jeden karat, z około 15 1/2 do 14 1/2. Hyperpyrony z początku panowania Andronika II (1282-1294) nadal utrzymują 
się na poziomie 14 karatów, ale między 1294 a 1320 rokiem spadają z 14 do 11 karatów. Najstarsze hyperpyrony Andronika II i Michała IX (które mają na 
rewersie sześć grup wież symbolizujących mury odzyskanego miasta) generalnie zawierają ponad 12 karatów. Najpoważniejsza dewaluacja następuje pod 
koniec XIII wieku, jeszcze przed żądaniami a potem spustoszeniami katalońskiej kompanii (tzw. wendetty katalońskiej w latach 1305-1309) – próba spada z 12 
do 10 karatów lub czasami mniej. Później próba utrzymuje się na poziomie 11-10 karatów, ale dalsza produkcja jest z pewnością coraz mniej obfita. Emisje 
Andronika II i Andronika III są mniej liczne niż poprzednie emisje, nawet jeśli wziąć pod uwagę zwięzłość tego wspólnego panowania (1325-1328); te 
Andronika III, Jana V i Anny Sabaudzkiej (1331-1341) lub Jana V i Jana VI (1347-1354) są znane tylko w kilkunastu egzemplarzach. Za Jana V (po 1355 r.) 
podjęto próbę poprawy próby hyperpyronu (23 1/2 karata) ale na innej już stopie (1,88 g w typie florena); znany jest tylko z pojedynczego egzemplarza tej emisji 
w  kolekcji Cabinet des Médailles (BnF). Hyperpyrony były więc emitowane do połowy XIV wieku, a następnie używane jeszcze jako moneta obrachunkowa.  

 Na emitowanych od  Michała VIII od 1261 do Jana V i Jana VI (1347-1353) hyperyronach Simon Bendall dopatrzył się  ponad 400 sigli czy akronimów w 
postaci  różnych symboli (liter, monogramów, krzyżyków, gwiazdek, kropek, tulipanów lub lilii).  Ale nie zaproponowano jeszcze żadnej interpretacji ich 
znaczenia a S. Bendall zadowala się hipotezą, że te akronimy zmieniały się co cztery miesiące.  (S. Bendall - Sigla on Palaeologan hyperpyra). 

46. Srebrny aspron trachy - od greckiego άσπρον, aspron („biały”) i τραχύς, trachys („nieregularny”, „nie gładki”), liczba mnoga aspra trachea - to nazwa dwóch 
monet wyemitowanych przez cesarza Aleksego I Komnena (1081–1118) od reformy wprowadzonej w 1092 r. wraz z hyperpyronem; był podobnie bity na 
dużym (30–32 mm), cienkim, wklęsłym krążku, z szerokim brzegiem poza stemplem. Pierwszy typ  monet został wprowadzony o wartości 1/3 hyperpyronu, 
przy normatywnej wadze 4,51 g i była to skyfatem z elekronu, stopu złota i srebra; drugi typ monety był bilonowym (stop srebra i miedzi) skyfatem 
wyemitowany po raz pierwszy przez samego cesarza za wartość 1/48 hyperpyrona. Obie monety były emitowane do panowania Aleksego III Angelosa (1195-
1203). Emisję monet srebrnych wznowiono za czasów Theodora I Lascarisa (1206-1222) pod nazwą aspron trachy (AR)  i zakończono za czasów Michała VIII 
Paleologa (1261-1282). 

47. Trachy – od gr. τpάχυς (trachys, nierówny, niegładki) – oznacza monetę wklęsło-wypukłą, czyli o kształcie miseczkowatym. Był w obiegu do końca XIII 
wieku. 

48. W kolekcji Adhmolena Museum rozrzut masy trachea waha się od 1,24 g do 4,14 g.   
49. Asper to również nazwa srebrnego aspron trachy od łacińskiego słowa asper, co pierwotnie oznaczało „szorstki”, ale stopniowo zyskało konotację „świeżego” 

lub „świeżo wybitego”,  w odniesieniu do srebra - „białego”. Nazwa ta pojawia się ponownie w XIV – XV wieku już jako ogólna nazwa płaskich srebrnych 
monet, emitowanych zwłaszcza w Cesarstwie Trebizondu. 

50. Gatunki monet wybijanych z elektronu (mieszanina złota ze srebrem), srebra i brązu, występowały czasami pod charakterystycznymi nazwami związanymi 
najczęściej z wyobrażeniami ich stempli, np. άγιογεώγατα (z postacią św. Jerzego), άγιοκονσταντίνατα (z postacią św. Konstantyna), czy τρικεφαλά (od 
przedstawienia trzech popiersi lub głów) itp. 
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Techniczna nazwa monety o kształcie wklęsło-wypukłym (miseczkowatym) to skytaf.
51 

Brązowe czy miedziane trachea w XII wieku to równowartość 1/184 monety złotej.  Dodatkowe 
określenie trachy – (od  τpάχυς trachys, nierówny, niegładki) – oznacza monetę wklęsło-wypukłą, czyli o 
kształcie sferycznym - miseczkowatym. Dla odróżnienia ten nominał zwano też stamenonem (gr. 
Στάμενον).52 Była w obiegu do końca XIII wieku. W wykazie emisji Michała VIII znajdują się też AE 

tetarterony (Sear 2240, 2292) nieokreślonej dokładnie mennicy: Magnezji, Thessaloniki czy 
Konstanynopola. Mogą to być emisje z okresu nicejskiego (1258-1261) lub zaraz po zajęciu 
Konstantynopola (w 1261r.). 

Mennice zlokalizowane były w latach 1258-1261: w Magnezji53 (emitowano złoty hyperpyron, srebrny 
aspron trachy oraz AE trachy zwane stamenonem), a po 1261: Konstantynopolu i Tessalonice (w obu 
emitowano: AV hyperpyron, AR aspron trachy, AE aspron trachy pod nazwą AE stamenon) oraz w Filadelfii 
(AV hyperpyron i AE stamenon – mennica zamknięta niedługo po 1261 r.). W końcowej fazie rządów (1272-
1282) emitowano wspólne emisje z Andronikiem II w Konstantytnopolu i Thessalonice (tylko AE 

stamenon). 
Pewne wnioski o najwczesniejszych emisjach Michała VIII dostarczył Filip Griesron (DOC V.) zestawiając 
zawartość skarbów z Arty, tzw. Capstan Navy Cut oraz prawdopodobnego skarbu eksponowanego w 
Ioannina Museum. Każdy z nich składał się głównie z monet z okresu nicejskiego, ale kończył się na 
początku panowania Michała VIII, którego monety są wymienione w tabeli zamieszczonej w aneksie. 
Miejsca znalezienia tam skarbów sprawiły, że były to głównie monety z Thessaloniczan, prawdopodobnie z 
lat 1258/ 9 - 1261/2, chociaż nie ma podstaw, aby określić ich kolejność. Skarb z Arty zawierał jedną 
monetę Konstantynopola, która ze względów typologicznych i tak została umieszczona na początku 
panowania, ponieważ jej odwrotnym typem jest hyperpyron; należy przypuszczalnie podać rok 1261. 
Pozostałe skarby zawierają znaczną część C.23 (= PCPC 2, Sear 2283). czyli prawdopodobnie Magnezji. 
Brak innych wczesnych typów, zwłaszcza C.2 (= PCPC 21; Sear 2260) z Arty jest dostatecznie 
wytłumaczone przez oddalenie terenu. 

Simon Bendall przeanalizował zawartość skarbu hyperpyronów z okolic Istambułu ukrytego około roku 1305. 
Skarb ten składał się z co najmniej ze 188 hyperpyronów, w tym Jana III Vatzesa - 14 szt., Michała VIII – 48 
szt., Andronika II – 40 szt. oraz Andronika II i Michała IX – 86 szt. Autor potwierdził spadek średniej masy 
hyperpyronów w okresie: 10 szt. Jana III - 4,26 g,; 47 szt. Michała - 4,14 g; 39 szt. Andornika II - 4,08 g i 71 
szt. Andronika II i Michała  IX - 4,03 g.  
Według Bendalla:   

hyperpyrony przedstawiające Chrystusa trzymającego zwój (Sear 2242) i Chrystusa trzymającego Ewangelię (Sear 2243) zostały 

wybite w mniej więcej równych ilościach i że zmiana z jednej na drugą prawdopodobnie nastąpiła mniej więcej w połowie emisji 

tego ogólnego typu ok. roku 1272/3. Znaczenie tej zmiany nie jest znane. Przypuszczalnie nie bez powodu, być może wskazywało 

to na zmianę czystości złota. (…). Hyperpyrony z cesarzem (Michałem) noszącym loros z panelami i klęczącego przed 

Chrystusem (Sear 2241) z przedstawieniem tak jak (na emisjach) Jana III i Teodora II. Odwrócenie występuje w przypadku 

dwóch odmian awersu, z których najwcześniejsza przedstawia Dziewicę siedzącą na tronie, którego oparcie zdobią ukośne 

boazerie, podczas gdy odmiana, prawdopodobnie nieco późniejsza, ma litery B-B z tyłu tronu (Sear 2241 Var.). Po tych dwóch 

odmianach pojawiła się inna, w której Michał nosi wysadzane klejnotami loros, a na awersie Matka Boska siedząca na tronie z 

literami K-K na oparciu pleców (zob. Sear 2241 Var.’). 
  

                                                           
51. Skyfat, scyfat (od gr. σκύφος skýphos - miska) – dawna moneta o kształcie wklęsło-wypukłym, przede wszystkim  - pochodzenia bizantyńskiego z okresu 

późnego średniowiecza. Skyfat nie jest nominałem, lecz jedynie techniczną odmianą monety. Pojęcie to pojawiło się w XIX wieku wskutek omyłkowego 
stosowania łacińskiego określenia scyphatus spotykanego w dokumentach południowoitalskich z XI i XII stulecia. W rezultacie termin ten zaczęto odnosić do 
wklęsłych monet Bizancjum bitych z kruszców szlachetnych (złoto, elektrum, srebro) oraz z miedzi – głównie od trzeciej ćwierci XI do XIV wieku. 

52. Stamenon - Histamenon (νόμισμα ἱστάμενον - Nomisma histámenon) to nazwa nadana do złotego bizantyńskiego solida gdy nieznacznie 
lżejszy tetarteron został wprowadzony ok. roku 960. Aby je rozróżnić, histamenon został zmieniony w formie z pierwotnego solidusa, stając się szerszy i 
cieńszy, a także wklęsły (skyfat ). Później, zwykle skracane do stamenon (Στάμενον). W okresie komneńskiego systemu monetarnego (XII – XIII w.), 
termin stamenon, ze względu na jego skojarzenie z monetami skyfatowymi, zaczął być stosowany jako termin ogólny do podobnie wklęsłego bilonu i monet 
miedzianych (trachea) emitowanych przez Cesarstwo Bizantyjskie.  

53. Emisja Magnezji: Michał VIII został faktycznie cesarzem pod koniec 1258 r., ale podbił Konstantynopol dopiero w 1261 r. Należy domniemywać, że kilka 
wczesnych trachea wydanych w jego imieniu mogło zostać wybitych w Magnezji. Po drugie, jest oczywistym faktem, że liczba typów Michała VIII 
przypisanych do Konstantynopola w np. katalogu SEAR  przekracza liczbę lat panowania Michała, więc uzasadnione jest przypuszczenie, że przynajmniej 
niektóre z tych typów mogły zostać wydane z Magnezji lub innej wtórnej mennicy w Azji Mniejszej lub gdzie indziej. Do chwili obecnej tylko kilka bilonowych 
monetMichała VIII były sugerowane jako emisje Magnezji:  SB 2238-2241, SB 2246, SB 2271, SB 2279, SB 2283 i może SB 2318 oraz prawdopodobnie 
nienotowane w Sear typy: PCPC 39, DO 104-5. 
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Eleni Lianta w katalogu LBC Ashmolean54 przypisuje emisje Michała VIII do poszczególnych mennic: 
- Magnezja: AV hyperpyron:  Sear 2241; 
  AR aspron trachy: Sear 2246;  
  AE stamenon: Sear 2271, 2279; 
- Filadefia:55 AV hyperpyron:  Sear- (LBC Ashmolean 603-606);  
  AE stamenon: Sear 2286-2287;  
- Konstantynopol:  AV hyperpyron: Sear 2242-2243; 
     AR aspron trachy: Sear 2245, 2251, 2256; 

 AE stamenon: Sear 2259-2261, 2265, 2267, 2269-2270, 2273-2278,  2280-2285, 2285,  
2288-2289, Sear- (LBC Ashmolean 535-536; DOC V, Class XX, pl. 
7.104-105,) oraz Sear- (LBC Ashmolean 549-551, DOC V. Class XIII, 
pl. 5.83,); 

- Thessalonika:   AV hyperpyron: Sear- (LBC Ashmolean 574-578);  
   AE stamenon: Sear 2294-2297, 2299, 2302-2307, 2309-2312,  2315; 
- Cherson:   AE trachy, odlew: Sear- (LBC Ashmolean 611-612). 

Wspólne emisje z lat 1272-1282 Michała VIII i Andronika II:  
- Konstantynopol:  AE stamenon: Sear 2318, 2320;  
- Thessalonika:   AE stamenon: Sear 2322, 2235.  

Cecile Morrisson56 określiła relacje poszczególnych nominałów w stosunku do złotego hyperpyrona: AR 
aspron trachy -1/4 hyperpyrona, stamenon (billonowe czy miedziane trachy) – 1/384 hyperpyrona. 

Filip Grierson57 w okresie XII – początek XIV wieku inaczej określa relacje między nominałami:  
Złoty:    Hyperpyron nomisma (wklęsły o masie 4,55g  – 85% Au lub ok. 60% Au),  
Elektronowy:  Nomisma aspron trachy (wklęsły 4,55 g – 30 do 10% Au) – 1/3 hyperpyrona, 
Srebrny: Nomisma aspron trachy (wklęsły - czyste Ag) – 1/12 hyperpyrona,  
  (według innych źródeł – 1/10 hyperpyrona)58; 
Billonowy:  Aspron trachy (stamenon) (wklęsły 4,55 g –  6 do 2% Ag) – 1/48 hyperpyrona,  
  (ewentualnie czyste Cu) – 1/288 do 1/384 hyperpyrona),  
Miedziane:  Tetarteron (płaski ok. 4 g) – 1/864 hyperpyrona (ewentualnie 1/768?), 
    ½ Tetarterona (płaski ok. 2 g) – 1/1728(?) hyperyrona. 
(Uwaga: podkreśleniem zaznaczono nominały emitowane w okresie panowania Michała VIII Paleologa). 
Innym współczesnym i bardzo ważnym źródłem jest Pachymeres (1242 - ok. 1310), wielki uczony za 
panowania Michała VIII i jego syna Andonicosa II. Pachymeres zauważa, że: 

Także nomisma uległ zepsuciu, gdyż taka była konieczność; wcześniej, rzeczywiście , za panowania Jana [III] Dukasa dwie 

trzecie talentu nomismata składało się z czystego złota, co zostało utrzymane także przez jego następcę; jednak w późniejszym 

czasie, za panowania Michała [VIII], po zajęciu Miasta i z powodu płatności, jakich wtedy trzeba było dokonać, zwłaszcza 

wobec Italczyków, zmieniono dawne pieczęcie, nakazując  wygrawerowanie [obrazu] Miasta na rewersie, podczas gdy 

zwyczajowa zawartość złota została zmniejszona o jeden karat w ten sposób, że 24 jednostki [karaty] pozostawały w stosunku 

15 do 9 [w stopie]. Po śmierci Michała została ona początkowo zmniejszona w stosunku 14 do 10, ale teraz złoto jest 

zmieszane pół na pół [12 karatów]”
59

   

Grierson podaje informacje o wadze i wartości złotych monet w tamtym czasie, potwierdzając przekaz 
Pachymeresa.   

Wartość „... złotych monet spadła do około 4,10 gr., a okazy często spadały do poziomu 4,0 gr. W XII wieku średnia waga 

hyperii wynosiła około 4,35 gr. ..... Michał VIII, ze względu na wydatki poniesione na odzyskanie Konstantynopola i wymagane 

dla jego subwencji za granicą, zwłaszcza dla Włochów, wybił nowy typ nomizmy, przedstawiający Dziewicę w murach 

Konstantynopola, 15 kratowy, ale w w ostatnich dziesięcioleciach spadły one poniżej 50% (11 kratów).'' 

Miedziane trachea Michała VIII mają nieregularny kształt, to sferyczne monety o średnicy około 25 mm i 
wadze od 1,5 g do 3 g, średnio nieco ponad 2 g. Być może zostały wybite według stopy 144 sztuk z funta, 

                                                           
54. Eleni Lianta – Late Byzantine Coins 1204-1453 in the Ashmolean Museum Uiversity of Oxford, London 2009. 
55. Emisje Filadefii oznakowane są na rewersie abrewiacją.: ΦΛ/ΔΦ (Sear 2286 2287 i Sear- PCPC 58) i interpretowane jako Φιλαδέλφεια.  
56. Cécile Morrisson - La numismatique des Paléologues. A propos de deux ouvrages récents  [artykuł w] Revue des études byzantines  Année 1981 39 pp. 319-323 
57. Philipe Grierson - Byzantine Coinage. 1999, p. 44 Table III. The Period of the Gold Hyperpyron (12th–Early 14th Century) p. 144 oraz Dumbarton Oaks 

Trustees for Harvard University Washington, D.C - p. 144. 
58. Zapisana w drugiej połowie XIII wieku (prawdopodobnie między 1270 a 1280) na odwrociu zwoju Jozuego Watykańskiego z X w.  adnotacja:  „έκοψα 

υπεπυρον καί έφερί μοι τκέφλαδέκα” = „Zmieniłem hyperpyrona i przyniosło mi to 10 trójgłowych”.  
59

. Pachymere Georges, relations historiques, 5 tomów, wyd A. Failler, tł. V. Laurent, 1984 s. 540. 
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ale różnice między dobrze zachowanymi okazami są znaczne i wydaje się, że nie było żadnych zalecanych 
granic tolerancji. 

Według Filip Griersona znanych (przed 1999 r.) było około 50 typów trachei Michała VIII, ale wiele jeszcze 
było do odkrycia. Zakłada on, że reprezentują one emisje roczne, ponieważ panowanie Michała trwało 24 
lata w Salonikach i 21,5 roku w Konstantynopolu. Magnezja miała również dwa i pół roku na wybicie 
trachea z imieniem Michała między koronacją w styczniu 1259 a końcem 1261, podczas gdy Filadelfia 
wybijała ponad dwa lata i prawdopodobnie kolejne w drugiej połowie panowania. Według autora DOC V. 
Vol. 1 (p. 116)  liczby te sugerują istnienie około 50 typów rocznych, do których można dodać możliwość 
wybicia kilku emisji specjalnych, np. z okazji takich uroczystości jak koronacja Andronika II (1272). 
Coroczna zmiana motywów emisyjnych jest formą renovatio monetae

60 potwierdzoną u Normanów i 
Andegawenów we Włoszech a już wcześniej w księstwie Salerno. Niestety, żaden dokument bizantyński nie 
potwierdza tej hipotezy. 

Według Cecile Morrisson i Simona Bendalla61
 w ciągu 24 lat panowania Michała VIII (znanych do 1998 r. 

emisji) było nie mniej niż 17 różnych typów srebrnych trachei i 67 miedzianych trachei, w tym 34 
wyemitowanych w Konstantynopolu i 29 w Thessalonice. Oboje przyjęli teorię Griersona o renovatio 

monetae Michała VIII. 

Simon Bendall62 przedstawił rekonstrukcję dwuetapowego bicia monet wklęsłych (trachei): 

                  
             Kontakt  krążka menniczego z puncami:      AR trachy Jana III Vatatzesa – Cesartwo Nicei.  

  - środkiem łuku, (I etap bicia)    - skrajami łuku (II etap bicia) 

       rozklepywanie brzegów miseczki  

Podobny efekt rozpłaszczonego brzegu krążka można było uzyskać przez jego rozklepywanie młotkiem. 
Dwuetapowa metoda znacznie wydłużała proces bicia trachei. Zdeformowania awersu trachy często 
wynikają z podwójnego przybicia lewej i ponownie prawej części matrycy z niewielkim przesunięciem. 

    
 Dwukrotne przybicie krążka monniczego najpierw  AE Trachy Michała VIII Paleologa Sear 2264, rewers wybity 

 jedną a potem drugą stroną puncy rewersu.    poprzez podwójne przybicie puncy rewersu – Nimis. Lanz 

      podwójnie z niewielkim przesunięciem. 

  

                                                           
60. Renovatio monetae (renowacja monety) – system przyjęty w polityce monetarnej, w szczególności średniowiecznych państw europejskich, polegający na 

wymienianiu przez pana menniczego monet znajdujących się w obiegu na nową emisję z korzyścią dla emitenta.  
61. Cecile Morrisson i Simon Bendall – Monnaies de la fin de l'empire byzantin à Dumbarton Oaks : un catalogue de référence, 2001, p. 480. 
62. Simon Bendall -  Sigla on Palaeologan hyperpyra [w:] Revue Numismatique  Année 1984  26  pp. 161-192 Fig. 1 i Fig. 2. 



 

 

Skrajny przykład wadliwego wybicia tą

 

Ikonografia monet Michała VIII: 
Monety dynastii Paleologów wzbudził
piękno stylistyczne, ale także znaczenie symboliczne. W wyniku wykorzystania tej monety na cele 
państwowe coraz bardziej urozmaicała si
1282). Bogactwo ikonograficzne, które powstało, mo
kontekście tego okresu.  
Stolica Konstantynopola została zdobyta 
wydarzenie to miało nie tylko zmienić ż
1261 nastąpiło odrodzenie znaczenia 
Bóg ludu bizantyńskiego przebaczył im i przywrócił 
to wielkie miasto, z którego wygnali ich krzy
ale także roztrwonili jego dobra materia
się odnowieniu miasta i przywróceniu jego bogactwa i 
tylko własne talenty, ale wszystkie inne ś
medium monetarne, do którego wprowadził nieznane dot
ikonograficzne.  
Monety bizantyńskie były szeroko stosowane 
oraz przepływ idei w całym imperium.
polityczne i religijne, mimo że zdecydowana wi
Cesarze nazywali siebie despotami w zwykłym znaczeniu tego słowa: 
(1261-1282) wpisał na monetach tytuł 
szlachetnego tytułu despoty był Béla -
panującą dynastią).  Od połowy XII – 
najwyższy po cesarzu.  Wcześniej wśród 
panhypersebastos, cezar i sebastokrator

Niestety Akropolites nie podaje żadnych informacji na temat polityki lub administracji Michała VIII
pomogłyby lepiej zrozumieć cele cesarza w biciu monety przedstawiaj

Podstawowe typy ikonograficzne emisji Michała VIII Paleologa 
• Matka Boska z dzieciątkiem Jezus 

na wprost w otoczeniu murów miasta (Sear 2241
półprofilu z uniesionymi rękami - Hagiosoritiss

 Matka Boska tronująca (Sear 2245, 2246, 
• Chrystus na tronie (Sear 2257,2279, 2280, 
 Chrystus Emmanuel: - postać (Sear 
• Święci cywilni: Nikolaos (=Mikołaj) 
• Męczennicy: Tryfon (święty Azji Mniejszej)

2258?, 2271); 
• Święci wojownicy z tarczami, mieczami lub włóczniami: 

 - Demetriusz - święty szczególnie czczony w Thes
  i trzy typy nienotowane w Sear); w półpostaci (Sear 2265, 2266,2296, 2303, 2305, 2315, 2312,  2325); 
 na tronie (Sear 2294, 2295, 2304) i wspólnie z innymi postaciami (Sear 2268, 2297,  2299, 2300, 2301).

 - Georgios (=Jerzy), (Sear 2267, 2282 i 2321 oraz 
 - Theodor (Sear 2323, 2270); 

Skrajny przykład wadliwego wybicia tą samą częścią puncy z przesunięciem o 180

 AE Trachy Aleksego III Angelosa- Komnena (1195-1203 r.) z mennicy w 

Konstantynopolu Numismatik Lanz – wadliwe wibicie

dynastii Paleologów wzbudziły zainteresowanie historyków sztuki nie tylko ze wzgl
że znaczenie symboliczne. W wyniku wykorzystania tej monety na cele 

stwowe coraz bardziej urozmaicała się jej symbolika, zwłaszcza za panowania Michała VIII (1258 
1282). Bogactwo ikonograficzne, które powstało, może być w pełni i dokładnie zinterpretowane tylko w 

Stolica Konstantynopola została zdobyta przez Łacinników w 1204 roku podczas czwartej krucjaty, a 
wydarzenie to miało nie tylko zmienić życie Bizantyjczyków, ale także rzucić wyzwanie ich 

 prawosławnej w stolicy pod przywództwem cesarza Michała VIII. 
skiego przebaczył im i przywrócił Święte Miasto pod ich zwierzchnictwo

ich krzyżowcy. Łacinnicy nie tylko zdewastowali sam Konstantynopol, 
e roztrwonili jego dobra materialne. Jako nowy cesarz i krzewiciel prawosławia, Michał po

i przywróceniu jego bogactwa i aby zrealizować swoje marzeni
tylko własne talenty, ale wszystkie inne środki, którymi dysponował. Jednym z najwa
medium monetarne, do którego wprowadził nieznane dotąd innowacje - nie tylko stylistyczne, ale i 

ie były szeroko stosowane w całym Cesarstwie Bizantyjskim i wpływały na
przepływ idei w całym imperium. W ten sposób można było łatwo przekazywać

że zdecydowana większość populacji była analfabetami. 
w zwykłym znaczeniu tego słowa: pan, suweren

1282) wpisał na monetach tytuł δεσπότης, nie wymieniając tytułu βασιλεύς. 
- Aleksy, a za nim Aleksy Paleolog (spokrewniony przez mał
 XV wieku tytuł despoty wyznaczał koronowanego ksi

śród tych, którzy znajdowali się na szczycie hierarchii 
sebastokrator,  

żadnych informacji na temat polityki lub administracji Michała VIII
ć cele cesarza w biciu monety przedstawiającej tę ikonografi

emisji Michała VIII Paleologa to:  
tkiem Jezus lub bez, jako orantka: w półpostaci na wprost

na wprost w otoczeniu murów miasta (Sear 2241-2243), w postaci na wprost (Sear 2247
Hagiosoritissy (Sear 2264, 2274), 

2245, 2246, 2260, 2262, 2263, 2281, 2291 i Sear-
(Sear 2257,2279, 2280, Sear- (LBC Ashmolena 480,  

(Sear 2290), – półpostać (Sear 2261); 
i cywilni: Nikolaos (=Mikołaj) w półpostaci na wprost (Sear 2285); 

Azji Mniejszej) w półpostaci (Sear 2250 Var.) lub postaci (Sear 

ci wojownicy z tarczami, mieczami lub włóczniami:  
ty szczególnie czczony w Thessalonice: stojący (Sear 2265, 2306, 2307, 2312

); w półpostaci (Sear 2265, 2266,2296, 2303, 2305, 2315, 2312,  2325); 
na tronie (Sear 2294, 2295, 2304) i wspólnie z innymi postaciami (Sear 2268, 2297,  2299, 2300, 2301).

, 2282 i 2321 oraz Sear- NAC A.75 L. 901);  
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ciem o 1800.  

1203 r.) z mennicy w  

wadliwe wibicie. 

zainteresowanie historyków sztuki nie tylko ze względu na ich 
e znaczenie symboliczne. W wyniku wykorzystania tej monety na cele 

 jej symbolika, zwłaszcza za panowania Michała VIII (1258 - 
pełni i dokładnie zinterpretowane tylko w 

w 1204 roku podczas czwartej krucjaty, a 
ć wyzwanie ich wierze. W roku 

prawosławnej w stolicy pod przywództwem cesarza Michała VIII.  
pod ich zwierzchnictwo, ale już nie było 

Łacinnicy nie tylko zdewastowali sam Konstantynopol, 
prawosławia, Michał poświęcił 

 swoje marzenie, wykorzystał nie 
Jednym z najważniejszych z nich było 

nie tylko stylistyczne, ale i 

wpływały na interakcje 
na było łatwo przekazywać ważne wiadomości, 

etami.  
pan, suweren. Michał VIII Palaeolog 

. Pierwszym posiadaczem 
spokrewniony przez małżeństwo z 

wyznaczał koronowanego księcia i był 
 na szczycie hierarchii stosowano tytuły: 

adnych informacji na temat polityki lub administracji Michała VIII., które 
ę ikonografię.  

na wprost (Sear 2275); w półpostaci 
Sear 2247,2320), w postaci z 

- LBC no 480, p.185);   

lub postaci (Sear 2250, 

cy (Sear 2265, 2306, 2307, 2312, 2314  
); w półpostaci (Sear 2265, 2266,2296, 2303, 2305, 2315, 2312,  2325);  

na tronie (Sear 2294, 2295, 2304) i wspólnie z innymi postaciami (Sear 2268, 2297,  2299, 2300, 2301).  
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 - Gregorios? (Sear- Numismatik Lanz). 
• Archanioł Michał w półpostaci (Sear 2267, 2268 i 2269) lub postaci (Sear 2283, 2284, Sear – Lanz Num.);  
• Sześcioskrzydły Cherubin (Sear 2276, 2289) lub Serafin (Sear 2256);  
• Cesarz w półpostaci lub całej postaci, w stroju ceremonialnym, z woreczkiem zawierającym popiół 

(aneksikakia zwana skrótowo akakia) oraz z krzyżem, labarum i globusem krzyżowym lub mieczem:  
 - na tronie (np. Sear 2252, 2273-2276, 2290-2291),  
 - stojący na wprost (Sear 2240, 2253-2257, 2277-2280, 2282); 
 - uskrzydlony (Sear 2305); 
Cesarz wspólnie z Chrystusem, Matką Boską i świętymi:  

- z Chrystusem w scenach koronacji (άνάρρησις - Sear 2238, 2247, 2249); klęczący przed Chrystusem i 
pod opieką Archanioła Michała (Sear 2241-2245, );  

- z NMP w scenie protekcji czy koronacji (Sear 2265, 2294, 2311, Sear – DOC V 2. 191-192); 
- z Archaniołem Michałem w scenach protekcji (Sear 2246, 2248, 2265, 2296); czuwający nad cesarzem 

(Sear 2259); 
 - ze św. Demetriuszem (2299-2301, 2310) i w scenie protekcji (Sear 2268); 
 - z Georgiosem (Sear 2248, 2251, 2264, 2269);  

• Hetoimasia, Etimazja63 (gr. ἑτοιμασία w znaczeniu: gotowość, przygotowanie, wyposażenie) - (Sear 2245).  
• krzyż grecki (np. 2286-2287);  
• krzyż patriarchalny (Sear  2296, na kwiecistej podstawie (Sear 2288); 
• krzyż mocny (crux potenos, np. Sear 2300 , 2308, Sear- PCPC 58);  
• lilia (np. 2309); 
• kwiat ośmiopłatkowy (np. Sear 2311);  

Elementy towarzyszące prezentowanym postaciom to:  
- aneksikakia, akakia (Sear 2239, 2240, 2225, 2256, 2257, 2264, 2270, 2276, 2278, 2282, 2283, 2285, 

2286, 2295, 2298, 2304, 2309, 2312 i cztery typy nienotowane w Sear); 
- globus krzyżowy (Sear 2253, 2266, 2269, 2273, 2284, 2287, 2287, 2290, 2291, 2305, 2313 i cztery typy 

nienotowane w Sear) oraz globus z krzyżem patriarchalnym (Sear 2254, 2255, 2277, 2279, 2286, 2292, 
2303 i dwa typy nienotowane w Sear); 

- miecz trzymany na kolanach w przedstawieniach cesarza (Sear 2275, 2281, 2295, 2304 + jeden typ 
nienotowany w Sear;) lub trzymany w ręku (Sear 2248, 2251, 2256, 2272, 2283, 2296, 2301, 2303, 2321-
2323 + cztery typy nienotowane w Sear; uniesiony do góry i oparty na ramieniu miecz przedstawiany jest 
z Archaniołem Michałem); 

- lilie (Sear 2250, 2271, 2299, 2306, 2307);  
- berło liliowe (Sear 2299, 2313);  
- berło z krzyżem (Sear 2248, 2251, 2262, 2264, 2270, 2271, 2272, 2280, 2285, 2296, 2298, 2306, 2314 

i trzy typy nienotowane w Sear); 
- berło z krzyżem w otoku (Sear, 2297); 

 - berło z gwiazdą (Sear 2251, 2272, 2301)  
- berło trójpalczaste w przedstawieniu cesarza (Sear 2284) atrybut typowy dla przedstawień Archanioła  

Michała;  
- berło/labarum? (Sear 2257, 2292); 
- ośmioramienna gwiazda (Sear 2265, 2300, 2303, 2306, 2307, 2310, 2311, 2314 + dwa typy nie 

wymienione w Sear); 
- krzyż patriarchalny (Sear 2250, 2254, 2255, 2258, 2267, 2269, 2274, 2277, 2279, 2280, 2289, 2292, 

2299, 2301, 2303, 2304, 2310, 2311, 2314, 2315, 2317, 2318, 2324 + cztery typy nienotowane w Sear); 
- labarum (Sear 2239, 2240, 2248, 2252-2255, 2261, 2262, 2264, 2265, 2268, 2273, 2274, 2276-2279, 

2282, 2283, 2286-2290, 2294, 2295, 2300, 2301, 2303, 2305, 2308, 2319, 2320, 2323 + pięć typów 
nienotowanych w Sear),  

- Manus Bei (= ręka Boga) - (Sear 2240, 2269, 2278, 2288, 2295 + jeden typ nienotowany w Sear, CNG).  
- inskrypcje, np. towarzyszące przedstawieniu:  

                                                           
63. W ikonografii chrześcijańskiej symboliczny motyw pustego tronu przygotowywanego na paruzję, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Najczęściej 

przedstawiany wraz z wizerunkiem Baranka, Gołębicy, a także Księgą życia lub zwojem, purpurowym płaszczem, koroną czy narzędziami Męki. Etimazja jest 
także odczytywana jako symbol zbawienia.  
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- cesarza, np. Χ/Μ/Δ/Ε/C/Π/Τ – Ο/ΠΑ/ΟΛ/Γ/Ο/C. = Μ(ι)χ(αὴλ) δεσπότις ὁ Παλεολόγος (Sear 2309);  
- Matki Boskiej, np. ΜΗΡ-ΘΥ lub ΜΡ-ΘΥ = Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ῦ (Sear 2264);  
- Chrystusa, ΙC-ΧC = Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ρισὸ)ς (Sear 2240);  
- Archanioła Michała, np. Χ/Μ = (Ἀρ)χ(άγγελος) Μ(ι)χ(αήλ lub Ο/Λ/Χ – Μ = Ὁ (Ἀρ)χ(άγγε)λ(ος)  

Μ(ι)χ(αήλ) (Sear 2268);  
- św. Demetriusza, np. ΟΑΓ/ ΔΗΜ/Η/ΤΡ/Ι/Ο/C = Ὁ ἅγ(ιος) Δημήτριος (Sear 2297),  
- św. Theodora, np. Ο/ΑΓΙ/Ο/C z l., Θ/ΕΟΔ/ΟΡ/ΟC = Ὁ ἅγιος Θεόδ(ω)ρος (Sear 2270);  
- św. Georgiosa (Jerzego), np. Ο/ΑΓΙ/C ΓΕ/ωΡΓ/Ι/C = Ὁ ἅγι(ο)ς Γεώργι(ο)ς (Sear 2267);  
- św. Tryfona, np.  = Ὁ ἅγ(ιος) Τρύ(φωνος) (Sear 2250). 

Ciekawą i nowatorską ikonografię można dostrzec na bizantyńskiej monecie wybitej przez tego cesarza. 
Po odzyskaniu Konstantynopola Michał VIII w 1261 wybijał monety (hiperpyrony np. Sear 2242-2243), 
przedstawiające Marię Dziewicę w pozycji modlitewnej otoczoną murami miejskimi stołecznego już 
Konstantynopola (Królową Niebios w królowej miast). Przedstawienie Dziewicy Marii jako Orantki było już 
stosowane w Bizancjum znacznie wcześniej, pojawiło się na monetach Leona VI (886-912), ale Maria 
Dziewica modląca się w połączeniu z obrazem murów miasta jest bezsprzecznie innowacją nieznaną przed 
panowaniem Michał VIII. Przedstawienie Matki Boskiej modlącej się o zbawienie miasta na monecie 
Michała jest znane jako Theotokos Blachernitissa od ikony z Blachernai w Konstantynopolu. Rewersy tych 
monet przedstawiają klęczącego cesarza Michała w towarzystwie Archanioła Michała, który prezentuje go 
Chrystusowi siedzącemu na tronie. Wyjątkowość monety Michała nie tylko ujawnia pewne innowacje pod 
względem stylu i ikonografii w sztuce XIII wieku, ale także ukazuje cel cesarza Michała – stworzenie 
nowego Imperium Bizantyńskiego, dzięki interwencji Maryi Panny. Chrystus był częstym tematem 
przedstawień. Ważna postać w tym trójkącie to Archanioł Michał, który był postrzegany jako zwolennik 
swojego imiennika - cesarza. Archanioł Michał, w półpostaci, stojący za cesarzem jako jego opiekun i patron 
jest uskrzydlony, a jego głowę otacza aureola. Cesarze zawsze wybierali konkretnych świętych na 
zwolenników lub mecenasów miasta, aby uzyskać ich pomoc i wsparcie podczas wojny lub panowania nad 
społecznością.  

Propaganda pierwszych Paleologów na ich emisjach odzwierciedlała stałą troskę o potwierdzenie 
prawowitości objęcia władzy przez ród, który doszedł do władzy w latach 1258-1259, kosztem zabójstwa 
regenta Georgesa Mouzalona i wyeliminowania poprzez oślepienie prawowitego cesarza Jana IV Laskarysa w 
Boże Narodzenie 1261 r. – stąd liczne emisje ze sceną koronacji cesarza przez Chrystusa, Matkę Boską i 
świętych. W tym celu musieli wykazać legitymizację swoich praw do tronu bizantyńskiego, co wynikało z ich 
powiązań z dynastiami królewskimi okresu przed podbojem, a także błagać o boską ochronę i pomoc.64

  

W przedstawieniach koronacji (np. Sear 2247), to Chrystus dawał inwestyturę cesarzom bizantyjskim, których 
korona jest darem od Boga. a w ikonografii tamtych czasów, w scenach błogosławieństwa czy protekcji, 
Dziewicę lub świętych należy uważać za pośredników między Chrystusem a cesarzem. Scena koronacji 
cesarza przez Chrystusa jest prezentowana na emisjach monetarnych począwszy od panowania Romana II 
(920 r.) aż do zdobycia Konstantynopola w 1204 r. Z dwudziestu ośmiu cesarzy, którzy panowali w tym 
okresie, tylko czterech z nich użyło przedstawienia koronacji na swoich monetach.  Z wyjątkiem Jana II 
Komnena, który został koronowany współcesarzem w 1092 roku za życia swojego ojca, pozostali cesarze: 
Roman I, Romain IV Diogenes i Andronik I Komnen nie zasiedli na tronie w normalnych warunkach. Dlatego 
logiczne wydaje się myślenie, że w tych przypadkach na emisję tego typu wpłynęły względy polityczne – 
sakralizacja ukoronowania. 
Te sceny koronacyjne, niezbyt liczne we wcześniejszym okresie, stały się bardzo popularne w Cesarstwie 
Nicejskim i Thessalonik, które powstały po podboju Łacinników. To z pewnością nie jest przypadek, gdy 
wygnani bizantyńscy władcy, którzy dążyli do odbudowy Cesarstwa i odzyskania stolicy, byli 
zainteresowani zachowaniem integralności swoich imperiów, ustanowieniem ich autorytetu i 
potwierdzeniem ich prawowitości nie tylko w obliczu zewnętrznych wrogów, ale także wobec krajowych 
rywali i poddanych.  

                                                           
64. Więcej na ten temat: J. Touratsoglou i Petros Protonotarios - Les émissions de couronnement dans le monnayage byzantin du XIIIe siècle.  

1977, pp. 70-71. 
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Proklamacja Michała VIII Palaiologosa w Nimfajon w 1259 r. i jego koronacja w Nicei przez patriarchę 
Arseniosa nie znalazła precyzyjnej klasyfikacji jego monet, co utrudnia obecnie odróżnienie emisji sprzed 
zdobycia Konstantynopola od tych, które nastąpiły po nim. 

Na emisji wspólnej Michała VIII i Andronika II emitowanej w latach 1272-1282 (Sear 2317) półpostać 
Chrystusa umieszcza „niebiańską koronę”  na głowie cesarzy przywołując w ten abstrakcyjny sposób 
prawdziwy akt koronacji i sugerując mistyczne przekazanie władzy i mocy nadprzyrodzonej przez Króla 
królów dla ziemskich władców. Korona jaką Chrystus umieszcza na głowie cesarzy stanowi główny atrybut 
jego imperialnej władzy. Przedstawienie cesarza również wpisuje się w tę koncepcję: jest on koronowany w 
w niezwykle luksusowym stroju ceremonialnym i dzierży insygnia cesarskie, berło i krzyż.  
Na innych emisjach protekcyjnych (Sear 2321-2323 i Sear – hybryda: Sear 2317 i 2321) nad głowami 
cesarzy unosi się półpostać Archanioła Michała w geście opiekuńczym, podobnie jak to było przedstawione 
na samodzielnych emisjach Michała (Sear 2266). 
Cesarz prezentowany był jako: - stojący na wprost, - tronujący, - klęczący przed Chrystusem pod opieką 
Archanioła Michała albo  - uskrzydlony. Nowością było przedstawienie cesarza  klęczącego, mniejszego od 
Chrystusa. Cesarz na kolanach, wyprostowany, na wprost, był ukazany tylko w obecności Chrystusa lub 
Dziewicy. Taka jest pozycja Michała VIII przed Chrystusem na jego AV hyperpyronach (Sear 2241-2243),  
AR trikefalonach (Sear 2244-2245) i miedzianych trachea (Sear 2259, 2260), kiedy jest prezentowany 
Chrystusowi przez Archanioła Michała. Za Andronika II scena ta będzie ewoluować i cesarza ukazano w 
ujęciu bocznym w głębokim pokłonie w scenie proskynesis (np. Sear 2326). Uskrzydlony cesarz w stroju 
ceremonialnym z rozpostratymi skrzydłami na emisjach Thessaloniki (Sear 2305) to również nowość w 
mennictwie Bizantyńskim. Prezentuje cesarza jako Angelus Dei - Anioł Boży, czy Angelus Domini – Anioł 
Pański) i opiekuna ludu. 65 Innym ujęciem sceny opieki nad ludem na emisji Michała z Thessalonik jest 
skrzydlaty krzyż patriarchalny na trzech stopniach (Sear 2301) symbolizujący opiekę roztaczaną nad ludem 
przez kościół patriarchalny - motyw znany już z emisji Jana Komnena Dukasa (1237-1242 – DOC, IV, no. 18) 
oraz kontynuowany na emisjach Andronika II (1282-1328 - Sear 2483, 2284) czy Andronika III  (1328-1341 - 
DOC, V, 2, no. 919).66

 

Strój ceremonialny cesarzy bizantyńskich w tym okresie składał się z divitisionu i zdobnego klejnotami 
lorosu owijającego tors z luźnym końcem przerzuconym przez ramię. Na głowie cesarz miał koronę (stemma 
czy stemmatogyrion), z której zwieszały się pendilia - przedstawiane jako klejnoty lub perły zwisające z 
boków korony.67

 Na monetach bizantyńskich cesarz pojawia się niekiedy w nimbie, otaczającym jego głowę. 

                                                           
65. Philipp Grierson - Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and ..., Tom 5, 1999 p. 68: „Skrzydlate postacie i przedmioty, a nawet 

oderwane skrzydła, uformowały jeden z najdziwniejszych typów monet Thessaloniki w połowie XIII wieku. Jeśli skrzydlaty ptak (orzeł) jest naturalnym typem, 

nie można tego powiedzieć o pojedynczym skrzydle orła zajmującym całe pole, o krzyżu lub krzyżu z aureolą ze skrzydłami, ani o skrzydle przymocowanym do 

ręki trzymającej miecz, lub uskrzydlonego cesarza Te pierwsze wydają się być inspirowane Germanami, ponieważ podobne skrzydlate postacie lub oderwane 

skrzydła są częste na monetach z końca XII i III wieku w niektórych częściach Niemiec: północnej Brandenburgii oraz Szwabii i południowej Bawarii, Śląska (a 
nawet Wielkopolski (np. brakteat kaliski ? Henryka I Brodatego (1206-1207) typu „kroczący Anioł” ). Brakteat, prawdopodobnie wybity w Radolfzell, 

Fryderyka II - Hohenstaufa  cesarza rzymskiego w latach 1220-1250 - ukazuje cesarza uskrzydlonego i unoszącego prawą rękę (Cahn 1911, nr 116), a papież 
Grzegorz IX i inni współcześni opisali Fryderyka jako Angelus Dei i porównali go do Archanioła Michała. Koncepcja „ochronnej” funkcji aniołów nawiązywała 

do Starego Testamentu (np. Ps. 91:11: „Albowiem swoim aniołom rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach”). Specyficzny typ 

uskrzydlonego cesarza w Bizancjum mógł być sugerowany przez retoryczne kompozycje tego okresu, które traktują cesarza jako cieszącego się wyższą rangą niż 
zwykła moralność, na poziomie aniołów.  (…). Manuel Holobolos, w zbiorze wierszy skomponowanych do śpiewania podczas ceremonii prokypsis, porównuje 

prezentację Michała VIII i jego dwóch synów, stojących na zasłoniętym podwyższeniu otoczonym światłami, do aniołów zabawianych przez Abrahama (Rdz 18: 

2 i nast ), znany temat w sztuce i zwraca się do cesarza jako do „anioła niosącego koronę” (Boissonade 1829-33, V.173-4). Zachodni duchowny Tageo z 

Pasawy, który napisał relację z krucjaty Barbarossy z 1189 roku, częściowo włączoną do kroniki Reichersberg w Górnej Austrii, sto lat wcześniej kwaśno 

skomentował cesarza bizantyjskiego, „superbe et aroganter”, nazywającego siebie Angelus Dei (MH, SS XVII.510, wiersz 4, cytowany przez Kantorowicza 

1931, 73) oraz utwór Theodore Balsamon opisuje Izaaka II jako „wiernego cesarza, pierwszego z aniołów”. 
66. Więcej na ten temat  Cecile Morrisson  - The Emperor, the Saint, and the City: Coinage and Money in Thessalonike fromthe Thirteenth to the Fifteenth Century. 
67. Strój cesarski symbolizował nie tylko godność królewską ale i pokazywał, iż władca jest pomazańcem Bożym, a jego władza znakiem namiestnictwa Boga na 

ziemi. Cesarz zatem to „świętobliwy biskup” wspólny i równy apostołom. Strój władcy łączył w sobie elementy zaczerpnięte z tradycji rzymsko-greckie oraz 
wschodni przepych i ozdobność, okraszając ją kulturą chrześcijańskiej. Cesarz zakładał zatem biała tunikę (paragaudion) sięgająca poniżej kolan przepasaną 
czerwonym pasem, czerwone tibialia, płaszcz oraz szkarłatne, kameryzowane buty. Z czasem strój cesarski stawał się coraz dłuższy i coraz bardziej nawiązujący 
do szat biskupich. 
Ubiorami przynależnymi cesarzowi była purpurowa tunika (zwana trabeą ze złotym drapowanym loros (szarfa ozdobnie okalająca całą sylwetkę, którą 
niektórzy znawcy przedmiotu wywodzą od rzymskiej togi trabea). W XI wieku wzbogacił ten strój thorakion, który powstał ze specyficznie upiętego loros. Pod 
koniec Bizancjum cesarze zakładali ozdobne tuniki zwane sakkos. Kolorystycznie oscylowały one wokół purpury i czerni. Podstawowe elementy stroju miały 
kształt kolisty – jak kapa, lub kwadratowy – jak dalmatyka czy tunika. Odpowiadały one kolejno sferze niebieskiej i ziemskiej. Koło jako forma najbliższa 
ideałowi miała swoje odniesienie do sfery niebieskiej, pełni i nieskończoności. Kwadrat to figura mająca symboliczne znaczenie (podobnie jak cyfra cztery) 
oscylujące wokół życia doczesnego, świata, tego co przemijalne. Kwadrat to także według św. Augustyna, symbol sprawiedliwości. W stroju koronacyjnym, 
władca zakładający taką właśnie odzież staje się osią łączącą sferę ziemską i niebieską. 
Divitision (διβητήσιoν lub διβητήτιον) – podstawowa część ubioru reprezentacyjnego lub paradnego cesarzy i cesarzowych Bizancjum; długa, sztywna, obcisła 
szata jedwabna o wąskich rękawach sięgających nadgarstków. Cesarski divitision był z reguły barwy ciemnopurpurowej lub czarnej. Jego dopasowany do ciała 
krój przywodzi na myśl kaftany i zdradza wpływy wschodnie, silnie kształtujące modę zwłaszcza późnego Bizancjum, w okresie panowania Paleologów. 
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Chrześcijaństwo bizantyńskie ów atrybut zastrzegło w pierwszym rzędzie dla Chrystusa, Marii i świętych, 
następnie dla cesarzy i osób im towarzyszących, manifestując w ten sposób najwidoczniej ich boski 
charakter. Z innych insygniów to glob - jabłko, z krzyżem. Glob, wywodzący się z orientalnej teologii 
solarnej, symbolizował kosmiczny zasięg władzy, pretendującej do panowania nad światem; mappa — 
chusta, stanowiąc insygnium władzy konsularnej, służyła do dawania znaku na rozpoczęcie widowisk 
cyrkowych, które, jak wiadomo, odgrywały nader ważną rolę w życiu społecznym i politycznym 
Bizantyńczyków; aneksikakia zwany krócej akakią - worek, jak informują źródła pisane, napełniony ziemią 
lub popiołem - miała natomiast przypominać zarówno władcy, jak też poddanym o nicości życia i 
przemijanie świata. Panujący trzyma niekiedy berło uformowane (np. z pereł) na kształt krzyża — o długiej 
rękojeści, czy też labarum, stanowiącym rodzaj proporca z umieszczonym monogramem Chrystusa. 
Symbole te służyły niewątpliwie do zamanifestowania poparcia dla ideologii chrześcijańskiej, której 
pierwszym z wyznawców był zawsze panujący. Sam cesarz ukazany jest niekiedy jako anioł; tego niezwykle 
ciekawego przykładu dostarczają niektóre emisje również z Cesarstwa Tessalonickiego - z nich 
najwcześniejsze - Jana Komnena Dukasa (1237 - 1244), wyobrażające władcę ze skrzydłami. Ten sam 
motyw można odnaleźć na emisjach Michała VIII Paleologa. Najprawdopodobniej jednak nie idzie tu o 
przeistoczenie władcy w anioła, lecz o podkreślenie, iż panujący cieszy się specjalną opieką anioła, czy też 
archanioła św. Michała, który użycza mu nawet swoich skrzydeł. 
Z cesarzami występowali ulubieni przez nich święci (np. Manuel I Komnen (1143 - 1180) ze św. Teodorem 
lub ze św. Demetriuszem, Izaak II Angelos (1185 - 1195) z Archaniołem Michałem lub Aleksy III Angelos 
(1195 -1203) ze św. Konstantynem. Postacią towarzyszącą jest niekiedy sam Chrystus błogosławiący lub 
koronujący władcę lub Maria ; doniosłość takich scen podkreśla dodatkowo Manus Dei (=ręka Boga) 
wyłaniająca się z chmur ku cesarzowi, udzielając mu „boskiego” wsparcia. 
Święci prezentowani byli w krótkiej tunice, napierśniku (thoraks) i płaszczu typu sagion. Matka Boska ma 
narzucony na głowę i ramiona maforion. Głowę Chrystusa otacza nim krzyżowy (zapowiedź ukrzyżowania). 

Inskrypcje odnoszące się do imienia i tytułów władcy mieszczą się za Aleksego 1 Komnena (1081 — 1118) 
w układzie wertykalnym, co stanowi znamienny przykład umiejętnego przystosowania inskrypcji do nowo 
wprowadzonych monet w kształci miseczkowatym (trachy). Dopiero cesarze z dynastii Paleologów: Manuel 
II Paleolog ( 1391 — 1423) i Jan VIII Paleolog (1423 — 1448), zapewne pod wpływem impulsów obcych, 
płynących zwłaszcza z Zachodu, wrócili do zwyczaju umieszczania inskrypcji okólnych. 

Określenie władcy bizantyńskiego jako βασιλεύς ‘Ρωμέων było powszechniejsze. Tytuł ten pojawia się 
nawet w liczbie mnogiej βασιλϊς, np. na monecie Michała VIII Paleologa, występującego razem z synem 
Andronikiem II. Na większości samodzielnych emisji Michała tytuł cesarza to δεσπότες. 

Na monetach Paleologów nie ma daty, ale istnieją wyjątki. W polu występują rzucające się w oczy litery  
jako elementy dekoracji tronów, które mogą być interpretowane, zdaniem Griersona,68 tylko jako daty 
panowania. Praktyka była zasadniczo odrodzeniem tego, co było normalne dla monet miedzianych w dużo 
wcześniejszym okresie, ale była stosowana mniej systematycznie. Praktyka ta pojawiła się ponownie już w 

                                                                                                                                                                                                                  
Jednolitą połać szaty mogły zdobić wysadzane klejnotami prostokątne płaty tkaniny zwane tavlia (tablia; l. poj. tavlion/tablion), wykonane taką techniką jak 
cesarski loros. Kobiecy wariant divitision zdobiły powłóczyste, wachlarzowate rękawy, opadające swobodnie często aż do kostek cesarzowej. 
Loros (λώρoς) – element ubioru cesarzy bizantyńskich o głębokiej wymowie ideowej; długa purpurowa lub złota szarfa, wysadzana klejnotami, często także 
haftowana złotą nicią. Loros wywodził się z późnorzymskiej togi konsularnej (trabea triumphalis). Oplatając szatę cesarza w specyficzny sposób, który ulegał 
modyfikacji przez wieki, loros symbolizował całun Jezusa Chrystusa, przypominający jego śmierć i zmartwychwstanie. Jako alegoria chwały Bożej przydawał 
cesarzowi wyjątkowego majestatu. Szarfa otaczała pod kołnierzem (maniakis) szyję cesarza; jeden jej koniec opadał z przodu aż po dolną lamówkę szaty, 
natomiast drugi oplatał władcę w pasie i luźno zwisał przerzucony przez lewe przedramię. Ów stosunkowo prosty sposób zakładania loros utrwalił się 
ostatecznie, jak można sądzić na podstawie ikonografii cesarskiej, w wieku XIII. Loros tworzył swym układem charakterystyczny krzyż, kontrastujący z ciemną 
suknią, ale oba końce nie musiały przecinać się pod kątem prostym. Środkiem obrębionego z obu stron loros biegł rząd szlachetnych kamieni, często też zdobiły 
go frędzle. W okresie późnobizantyńskim loros stał się węższy i przymocowywano go do szaty (od czasów Komnenów) z wyjątkiem końca przerzuconego przez 
lewą rękę cesarza. 
Sagion (σαγίον) płaszcz niższych oficerów, spinany lub zawiązywany z przodu pod szyją, 
Paludamentum, chlamida lub chlaina (χλαμύς, χλάίνα) płaszcz oficerski z półokrągłego lub kwadratowego odcinka tkaniny, rozcięty z prawej strony i spięty 
na ramieniu fibulą.  
Aneksikakia (άνεξικακία ) lub akakia - cylindryczna tekstylna torba zawierająca kurz lub popiół, jako symbole śmierci i rozkładu, na które narażeni są wszyscy 
ludzie, w tym cesarze. To odpowiednik rzymskiej i wczesnobizanty ńskiej mappa - kawałka sukna, którym rzymscy konsulowie rozpoczynali wyścigi na torze 
wyścigowym, które później ewoluuje w anekikakię lub akakię. 
Stemma a właściwie stemmatogyrion (στεμματογύριον), korona noszona przez despotów. Termin jest używany w XIV w. w księdze  ceremonialnej (pseudo-
Kod. 275,6–14) na określenie korony. 
Pendilia (łac. - wahadła, wiszące) lub pendoulia (grecki odpowiednik) to wisiorki lub wiszące ozdoby zwisające z korony. 

68. Philip Grierson - Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. V Michael VIII to Constantine XI 
1258-1453. p. 84 
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Magnezji za czasów Teodora II Dukasa Lascarisa (1254-8), który podczas swojego czteroletniego 
panowania wybijał hyperperony i srebrne trachea z literami daty A, B, Γ lub Δ. System ten był 
kontynuowany przez Michała VIII w Magnezji dla niektórych jego srebrnych trachei, monety z jego 
drugiego roku (1260) z literami B-B na tronie Dziewicy (Sear 2241 Var. i 2246) i te z jego trzeciego roku 
(1261) ze stojącym Chrystusem między literami Γ-Γ (Sear 2253). Znaczenie liter nie było początkowo jasne, 
ponieważ kombinacje liter np. C-Δ (Sear 2254) pozornie wykluczają datę. Ale w przypadku Michała VIII 
mamy do czynienia z róznymi datami proklamacji i koronacji, a więc co najmniej podwójnym sposobem 
datowania według lat panowania. Praktyka została zdaniem Griersona porzucona po przeniesieniu bicia do 
Konstantynopola i nie została przywrócona. Później, już za samodzielnych rządów Andronika II (np. emisja 
z cesarzem i Matką Boską - PCPC 107), powrócono do datowania emisji, ale już z rokiem indykcji (ΙΝΔΚ Β 
= 1288/1289).   
W końcu XIII wieku, moneta bizantyńska spadła do rzędu lokalnego środka obiegowego, tracąc swój 
długowiekowy autorytet. Przestała być wzorem do naśladownictw w mennictwie innych państw ale sama 
zaczynała wchłaniać motywy obce i nominały. Wymownym symbolem utraty tej przewodniej roli są m. in. 
pewne elementy przejęte w jej stemplu z dukatów weneckich i florenów włoskich za ostatnich Paleologów. 

Podsumowanie: 
W XIII wieku w ikonografii sztuki bizantyńskiej dało się zauważyć pewne innowacje nie tylko pod 
względem stylu, ale także ikonografii ze względu na interakcje dwóch kultur, wschodniej i zachodniej.  
Nieliczne są pieczęcie powiązane z osobą Michała VIII (imperialne z postacią Chrystusa błogosławiącego i 
przedstawieniem całopostaciowym cesarza). Szczególnie interesująca jest pieczęć Sekretonu z przedstawieniem 
cesarza unoszącego nad głową przedstawienie Theotokos w geście modlitewnym orans przypisywanego 
procesji uroczystego wkroczenia Michała VIII do odzyskanego po 57 latach Konstantynopola. 
Pieczęć Theodory Paleologiny prezentuje typowe dla żon i córek władcy przedstawienie całopostaciowe 
cesarzowej na rewersie i tronującej Theotokos na awersie pieczęci. 
Innowacje były szczególnie widoczne na bizantyńskiej monecie, która stała się bardziej różnorodna od 1261 
r., wraz z odzyskaniem stolicy z rąk Łacinników, pod rządami przywódcy nowego Cesarstwa 
Bizantyńskiego Michała VIII Paleologa (1258-1282). Emitował on trzy nominały: AV hyperpyron, AG 
aspron trachy (Trikefalon) oraz AE aspron trachy określany jako stamenon w mennicach: Magnezji (w 
latach 1258-1261), Filadelfii, Thessalonice i Konstantynopolu (po 1261). Michałowi VIII przypisuje się też 
AE tetarterony (Sear 2240, 2292 i 2293).  
Jednymi z najważniejszych zmian ikonograficznych, które nastąpiły po odzyskaniu w 1261 r. 
Konstantynopola były całkowicie nowatorskie ujęcia. Typy monet cesarza przedstawiaję Dziewicę w geście 
modlitewnym (orans), którą otaczają mury miasta. Inny typ przedstawia klęczącego cesarza przed  
Chrystusem. Ważną postacią w tym trójkącie był Archanioł Michał, który był postrzegany jako zwolennik 
swojego imiennika cesarza. Około pięćdziesiąt typów AE trachei (stamenoi) oraz kilkanaście AR aspron 

trachei (Trikefalion) prezentują: Matkę Boską z dzieciątkiem Jezus lub bez, jako orantkę na wprost 
(Blachernitissa lub Episkepsis), orantkę w półprofilu (Hagiosoritissa) i tronującą, Chrystusa stojącego lub 
tronującego, świętych: Mikołaja, Tryfona (św. Anatolii), Demetriusza (szczególnie czczonego w 
Thessalonice), Georgiosa, Theodora (szczególnie czczonego w Serres), Archanioła Michała (patrona 
Bosforu), Cherubów lub Serafinów.  
Prawie na wszystkich typach prezentowany jest frontalnie cesarz Michał VIII w samodzielnych 
przedstawieniach jako tronujący, w postaciach lub półpostaciach albo wspólnie z innymi świętymi również 
w scenach koronacji czy protekcji. Prezentowane są też: krzyż mocny, krzyż patriarchalny, lilia. 
Przedstawieniom osób towarzyszą liczne atrybuty. Cesarzowi - akakia zwana również aneksikakią, miecz, 
labarum, berło krzyżowe, krzyż patriarchalny, globus krzyżowy, berło liliowe lub lilia. Świętym wspólnie z 
cesarzem - berło z krzyżem w okręgu, krzyż patriarchalny, berło z gwiazdą, ośmioramienna gwiazda, Manus 
Dei. Towarzyszące przedstawienim inskrypcje zawierają abrewiacje imienia cesarza i świętych.  
W notatce przedstawiono (za S. Bendallem i F. Griersonem) domniemaną dwuetapową metodę bicia monet 
wklęsłych (trachei, skytafów) i częstych błędów mincerskich. 
           Sławomir Fałek 
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Załączniki: 

Zestawienie emisji monetarnych Michała VIII Paleologa według nr katalogu Sear Byzantine Coins.

Nr 
Katalog 

SEAR BC 
Opis/ monety/nr k

1. 

SB 2238 
Michał VIII Palaeolog, mennica Magnesia
AV Hyperpyron Aw.: Chrystus na tronie
przez Chrystusa. H. pl. 36, 1.(?)  Grierson 1286.

2. 

SB 2239 

Michał VIII Paleolog, mennica Magnesia
AE Trachy (stamenon). Χ/Μ z pr. Χ/Α Ρ
wprost; trzywa włócznię w pr. ręce a l. oparty o tarcz
ΠA/Λ/E/O/Λ/O/Γ/C z pr. strony; Michał stoj
labarum i akakię. B.M.C. 28, Grierson  1358,. 
122 (jako 2283) (2,9 g, 1,51 g, 2,93 g, 1,81 g, 2,83

3. 

SB 2240 

Michał VIII Paleolog, mennica Magne

AE tetarteron (?). Datowany na okres nicejski.
stojący na podwyższeniu, na wprost, podnosi pr. r
Księgę Ewangelii w l  ręce. Rw.: Michał stoj
labarum-screpte oraz akakię.; powyżej Manus Dei; z l. 
XXXVII, 6 ;DOC V, 2, pl.12, 194 (1,52 g)
Dyskusyjne jest przypisanie tej anonimowej 

4. 

SB 2241 

Michał VIII Palaeolog, rozpoczęcie mennica
ok.1261 r. AV Hyperpyron Aw.: ΜΗΡ
tronie na wprost, trzyma głowę niemowlę
panelami. Rw.: X z l. Ο/Π z pr.Ο/ z pr. Ι
siedzącym Chrystusem, który trzyma zwój, wspierany przez
nim. Bezbrody cesarz ma na sobie stemmę
1287. PCPC 3B.1. Zobacz wariant Sear SB 2241 var. 2 z inskrypcj
ΔΕ/ΠΟΤ (z lewej) ΟΠ/ΑΛ/Ε/Λ (z pr.), 

5. 

SB 2241 
Var. 

Michał VIII Palaeolog, rozpoczęcie mennica
ok.1261 r. AV Hyperpyron Aw.: ΜΗΡ
tronie na wprost i trzyma głowę niemowlę
panelami z literami B-B. Rw.: X z l. Ο/Π
przed siedzącym Chrystusem, który trzyma zwój, wspierany przez 
nim). Cesarz ma na sobie stemmę, divitision
(4,24g, 28mm). 

6. 

SB 2241 
Var.’  

Michał VIII Palaeolog, rozpoczęcie mennica
ok.1261 r. AV Hyperpyron Aw.: ΜΗΡ
tronie na wprost i trzyma głowę niemowlę
panelami z literami . Rw.: X z l. Ο/Π
przed siedzącym Chrystusem, który trzyma zwój, wspierany przez 
nim. Cesarz ma na sobie stemmę, divitision i panelowy loros.
(4,31g, 27mm; 4,27g, 29mm). 

7. 

SB 2242 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol 

mm, 4,39 g. Aw.: ΜΡ–ΘΥ, Popiersie Marii z u
w obrębie murów miejskich z sześcioma grupami wie
Archanioł Michał przedstawiający Michała kl
zwój, z boku ΙC-ΧC. Cesarz w stemmie, divitisionie i pa
PCPC 4; DOC V, 2, Class IIIa pl. 1-2, 2
Część z tego typu emisji przypisywana jest np. przez E. Lianta mennicy w Thes
(LBC Ashmolean 574-577 oraz Filadelfii (LBC Ashmolean 603

8. 

SB 2242 
Var.  

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol 

mm, 4,39 g. Aw.: ΜΡ – ΘΥ, Popiersie Marii z podniesionymi r
miejskich z sześcioma grupami wież, poniż
Archanioł Michał przedstawiający Michała kl
zwój, z boku ΙC-ΧC;  PCPC 4 Sigla 69; DOC V typ IIIa pl. 1

etarnych Michała VIII Paleologa według nr katalogu Sear Byzantine Coins.

Opis/ monety/nr katalogowy  

Magnesia, (po 1258 lub zaraz po 1261 r.)  
Chrystus na tronie. Rw.: Michał stojący na wprost koronowany 

H. pl. 36, 1.(?)  Grierson 1286. DOC IV pl XXXV, no 1a. 
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Magnesia, (po 1258 lub zaraz po 1261),  
Χ/Α/Ρ/Γ z l. Skrzydlaty Archanioł Michał, stojący na 

ęce a l. oparty o tarczę; Rw.: X/MΙ ΔE/CΠ/O/T/C  z l., O/ 
Michał stojący na wprost w panelowym lorosie, trzyma 

C. 28, Grierson  1358,. Bendall-Donald, 1974, C. 23; DOC 114-
122 (jako 2283) (2,9 g, 1,51 g, 2,93 g, 1,81 g, 2,83g, 2,05 g, 1,75 g, 1,74 g). V

co
in

s.
 (

29
 m

m
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Magnegia, (po 1258 lub zaraz po 1261),  
Datowany na okres nicejski. Aw.: ΙC-ΧC w górnym polu; Chrystus 

szeniu, na wprost, podnosi pr. rękę w geście błogosławieństwa,  trzyma 
Rw.: Michał stojący na wprost, ubrany w chlamidę, trzyma 

żej Manus Dei; z l. Ο/Π/ΛΕ/ΟΛ/Γ. DOC IV, pl. 
(1,52 g) -195 (1,74 g).  

anonimowej emisji Michałowi VIII.  
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ęcie mennica Magnesia, kontynuacja Konstantynopol, 
ΜΗΡ-ΘΥ, Maria w maforionie i nimbie, siedzi na 

ę niemowlęcia Chrystusa; tył tronu zdobiony dekoracyjnymi 
Ο/ z pr. ΙC-ΧC, Michał po lewej, klęczący przed 

cym Chrystusem, który trzyma zwój, wspierany przez św. Michała nad 
ma na sobie stemmę, divitision i panelowy loros; BMC 6. Grierson 

1287. PCPC 3B.1. Zobacz wariant Sear SB 2241 var. 2 z inskrypcją Μ (w centrum), X/Μ 
), ΙC-ΧC obok Chrystusa. – PCPC (3C). 

 

ęcie mennica Magnesia, kontynuacja Konstantynopol, 
ΜΗΡ- ΘΥ, Maria w maforionie i nimbie, siedzi na 

ę niemowlęcia Chrystusa; tył tronu ozdobny dekoracyjnymi 
Ο/Π z pr.Ο/ z pr. ΙC-ΧC, Michał po lewej, klęczący 
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ęcie mennica Magnesia, kontynuacja Konstantynopol, 
ΜΗΡ- ΘΥ, Maria w maforionie i nimbie, siedzi na 
emowlęcia Chrystusa; tył tronu zdobny dekoracyjnymi 

Ο/Π z pr.Ο/ z pr. ΙC-ΧC, Michał po lewej, klęczący 
cym Chrystusem, który trzyma zwój, wspierany przez św. Michała nad 
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Konstantynopol (1261-1282). AV Hyperpyron (28,5 
Popiersie Marii z uniesionymi rękami w geście modlitewnym 

ścioma grupami wież. Rw.: Μ/Λ Μ/ΔΕC z l. Π/ΟΤΙ z pr.  
ący Michała klęczącego przed Chrystusem trzymającym 

C. Cesarz w stemmie, divitisionie i panelowym lorosie. Grierson 1288; 
2, 2-16 (4,18g, 4,10g, 4,22g, 4,12g, 3,99g, 4,14g). 

 z tego typu emisji przypisywana jest np. przez E. Lianta mennicy w Thessalonikach 
577 oraz Filadelfii (LBC Ashmolean 603-606). C
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Konstantynopol (1261-1282). AV Hyperpyron (28,5 
Popiersie Marii z podniesionymi rękami w obrębie murów 

poniżej sigla K-A. Rw.: Μ/Λ Μ/ΔΕC ΠΟΤΙ 
ący Michała klęczącego przed Chrystusem trzymającym 

; DOC V typ IIIa pl. 1-2, 2-16. Grierson 1288.  
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etarnych Michała VIII Paleologa według nr katalogu Sear Byzantine Coins. 

Przykład monety 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. 

SB 2243 

Michał VIII Palaeolog, mennica Konstantynopol

Grierson Aw.: ΜΡ-ΘΥ, Maria, popiersie zwrócone w gór
murów miejskich z sześcioma grupami wie
w lewym górnym polu. Rw.: Μ/Λ Μ/ΔΕ
wyciągniętymi do Chrystusa, siedzącego na wprost
Michała i trzymającego księgę Ewangelii, z boku
Archanioła Michała w nimbie. Cesarz ma na sobie stemm
PCPC 5, DOC V, Class III-b, pl. 2,17-25 

10. 

SB 2244 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol 
Aspron Trachy (Trikefalon). 28,5mm, 2,17g.
wprost. Rw.: Michał po lewej, klęczący przed siedz
wspierany przez Archanioła Michała nad nim.

11. 

SB 2245 

Michał VIII, Paleolog. mennica Konstantynopol

(Trikefalon). Aw.: MHP-XC, Maria w nimbie z dzieci
na tronie z wysokim oparciem. Rw.: X/Μ ΔΕ
Archanioł Michał przedstawia Chrystusowi kl
tronie i trzyma zwój, obok ΙC-ΧC;  Cesarz ma na sobie stemm
loros. N. Circ.., 1982, p.121, No 2. PCPC (7
1,63g, 2,00g, 1,69g). 
 

12. 

SB 2246 

Michał VIII Paleolog, mennica Magnesia 

(Trikefalon).  Aw.: ΜΗΡ-ΘΥ, Maria z dzieci
tronie z kwadratowym oparciem, litery B
Postać Michała VIII skierowanego na wprost z l.;  
panelowym loros i półpostać Archanioła Michała
skierowanego częściowo na cesarza i unosz
N. Circ., 1982, p.121, No 3;v  DOC V, Class II,pl.
Ashmolean 479 (1,95g, 28mm). 

13. 

SB 2246 
Var. 

Michał VIII Paleolog, mennica Magnesia 

(Trikefalon). Aw.: Maria z dzieciątkiem 
tronie z kwadratowym oparciem, litery Γ
Archanioła Michała bezbrodego, w nimbie
cesarza i unoszącego rękę w scenie protekcji czy koronacji
divitision i panelowym loros. 
Classical Numismatic Group Auc. 378 Lot 609

14. 

SB 2247 

Michał VIII Palaeolog mennica Konstantynopol

Aw.: Maria stoi na wprost z uniesionymi po bokach r
(orans), po bokach Α Κ.  Rw.: Postać Michała (z l
pr.), po l.: Χ/Μ/ΔΕC/ΠΟ/ΤΗ/C po pr.: Ο ΠΑ
Bendall–Donald 13, PCPC (9); N. Circ.,

Class XIII,  pl.  3, 41 (1,93g). 

15. 

SB 2248 

Michał VIII Palaeolog mennica Magnesia

(Trikefalon), 28mm. Aw.: Archanioł Michał stoi na wprost, trzyma podniesiony miecz i 
tarczę. Rw.: X/M ΔЄΠOT – AΓЄω (w ligaturze)
trzymają między sobą labarum; w l. ręce cesarz trzyma krzy
(10); N. Circ., 1982, p.121, No 5; DOC V. 2, Class I, pl. 2,  26 (2,04g)

16. 

SB 2248 
Var. 

Michał VIII Palaeolog mennica Magnesia

(Trikefalon). Aw.: Archanioł Michał stoi na wprost, trzyma podniesiony miecz i tarcz
Rw.: X/M ΔЄΠOT Michał po l. i  św. Georgios po pr. 
między sobą labarum; w l. ręce cesarz trzyma krzy
Classica Auc. 75 Lot 901  

17. 

SB 2248 
Var. 

Michał VIII Paleolog, mennica Nicea. (1258
1,67g. 27 mm Aw.: X | M Archanioł Michał z 
ΟA | ΓΟΡ pełnowymiarowe postacie cesarza na l. i 
sobą labarum; w l. ręce cesarz trzyma krzy
BZC.1969.74. 

Konstantynopol, (1261-1282), AV Hyperpyron, 3,22 
, popiersie zwrócone w górę, ręce uniesione, w obrębie 

cioma grupami wież, wszystkie w podwójnej granicy, pięć kropek 
Μ Λ Μ ΔΕC ΠΟΤΙ Michał VIII klęczący z lewej), z rękami 

ącego na wprostą, kładącego prawą rękę na głowie 
ę Ewangelii, z boku ΙC-ΧC. Nad Michałem półpostać 

ma na sobie stemmę, divitision i panelowy loros. 
25 Grierson 1289. 

 

Konstantynopol lub Magnezja (1261-1282) AD, AR 
28,5mm, 2,17g.  Aw.:  IC-XC Chrystus, w półpostaci na 

ę ący przed siedzącym Chrystusem, który trzyma zwój, 
wspierany przez Archanioła Michała nad nim. DOC 43;  N. Circ., 1982,  p.121, No 1. 
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Konstantynopol (1261-1282). AR Aspron Trachy 

XC, Maria w nimbie z dzieciątkiem Jezus, siedząca na wprost 
Rw.: X/Μ/ΔΕC/ΠΟΤ/ΙC z l., ΟΠ/Α/ΛΕ/ΟΛ z pr. strony; 

Chrystusowi klęczącego cesarza; Chrystus siedzi na niskim 
Cesarz ma na sobie stemmę, divitision i panelowy 

1982, p.121, No 2. PCPC (7); DOC V. 2, Class IV,  pl. 3, 29-32 (1,96g, 
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Magnesia (1261-1282), AR Aspron Trachy 

z dzieciątkiem Jezus na piersi siedzi na wprost na 
tronie z kwadratowym oparciem, litery B-B. Rw.: Χ/Μ/ΔΕC/ΠΟ/ΤΙC  z l., Χ/Μ z pr. 

na wprost z l.;  cesarz ma na sobie stemmę, divitision i 
 Archanioła Michała bezbrodego, w nimbie, po pr. stronie, 

ciowo na cesarza i unoszącego rękę w scenie protekcji czy koronacji.  
DOC V, Class II,pl. 2, 27 (2,07g) ; PCPC 8; LBC N
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Magnesia (1261-1282), AR Aspron Trachy 

ątkiem lub głową Jezusa na piersi, siedzi na wprost na 
Γ-Γ (?). Rw.: Michał VIII po l. i półpostać 

w nimbie, po pr. stronie, skierowanego częściowo na 
 w scenie protekcji czy koronacji; cesarz ma na sobie stemmę, 

78 Lot 609  
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Konstantynopol, (1261-1282), AE Trachy (stamenon). 
Maria stoi na wprost z uniesionymi po bokach rękami w geście modlitewnym 

ć Michała (z l.) koronowanego przez Chrystusa (z 
: Ο/ΠΑ/Λ/ΕΟ/ΛΟ/ΓC. 

., 1982, p.121, No 4; Grierson 1302; DOC V. 2, 
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Magnesia,  (1258-1282). AR Aspron Trachy 

Aw.: Archanioł Michał stoi na wprost, trzyma podniesiony miecz i 
ω (w ligaturze)  Michał po lewej, św. Georgios po pr.; 

ęce cesarz trzyma krzyż, a Georgios tarczę; PCPC 
; DOC V. 2, Class I, pl. 2,  26 (2,04g) C
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Magnesia, (1258-1282). AR Aspron Trachy 

Aw.: Archanioł Michał stoi na wprost, trzyma podniesiony miecz i tarczę. 
św. Georgios po pr. AΓЄω (w ligaturze);  trzymają 

trzyma krzyż, a Georgios tarczę. Numismatica Ars 
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, mennica Nicea. (1258-1282), AR Aspron Trachy (Trikefalon). 
1,67g. 27 mm Aw.: X | M Archanioł Michał z mieczem na ramieniu r. dłoń. Rw.: Χ | ΜΔΕ 

arowe postacie cesarza na l. i św. Georgiosa z pr., trzymają między 
ce cesarz trzyma krzyż, a Georgios tarczę; Doumbarton Oaks 
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18. 

SB 2249 

Michał VIII Paleolog, mennica Magnesia,
(Trikefalon). 26mm. Aw.: ΑΧ i ΧΜ; Archanioł Michał, półposta
berło. Rw.: W polu Μ/ΔΕC/ΠΟ/Τ i Ο/Π Α
koronowany przez Chrystusa.  
N. Circ., 1982, p.121, No 6; B-D 6; PCPC (11);  DOC V. 2, Class VI, pl. 3, 34 (2,30g)

19. 

SB 2250  

Michał VIII Paleolog, mennica Magnezja

(Trikefalon). Aw.: Św. Tryfon stojący na wprost;
po lewej i N po prawej. Rw.:  Michał i nieustalony 
trzymają między sobą  patriarchalnykrzyż
Χ/Μ/ΔΕC/Π/Ο, a w prawym /….; N. Circ..,

12.;.DOC V.2, Class V, pl. 3,  33 (1,59g).
 

20. 

SB 2250 
Var. 

Michał VIII Paleolog, mennica Magnezja (
1282), AR Aspron Trachy (Trikefalon

wprost;  lilia po lewej i prawej stronie. . 
Michał i święty wojskowy stoją na wprost, trzymaj
dwóch stopniach. N. Circ., 1982, p. 121, no 7.

21. 

SB 2251 

Michał VIII Palaeolog, Odrodzone Cesarstwo Bizanty
Konstanynopol, AR Aspron Trachy (Trikefalon

tron, na którym spoczywają Ewangelie i elementy pasji: 
lewej lanca; po prawej gąbka na trzcinie;
Michała stojącego po l.  stronie i świętego wojskowego po pr
berło z gwiazdą; cesarz w pr. ręce trzyma berło, a w lewej 
1303; N. Circ., 1982, p.121, No 8; B-D 8; 

22. 

SB 2251 
Var. 

Michał VIII Palaeolog, Odrodzone Cesarstwo Bizanty
Konstantynopol, AR Aspron Trachy 

panelowe oparcie; brak narzędzi pasji; Rw.: Cesarz
na wprost i trzymają berło z gwiazdą mię
świety w l. ręce miecz. Gerhard Hirsch Nachfolger Auc. 317 Lot  2512

23. 

SB 2252 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol
(Trikefalon). Aw.: ΜΗΡ-ΘΥ Marja tronuj
Chrystusa; siedzi na tronie z wysokim panelowym oparciem
Rw.: Michał edzący, trzyma labarum-screpte oraz akaki
ΠΟΑΛΕΟ . N. Circ.., 1982, p. 122, No 9; B
35. 

24. 

SB 2253 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

Aspron Trachy (Trikefalon). Aw.: ΙC-
w geście błogosławieństwa ; poniżej ΓΓ
oraz globus; po lewej Χ/Μ/ΔΕC/ΠΟ; z prawej 
 Bendall – D 10;  N.Circ., 1982, p. 122, No 10
 

25. 

SB 2254 

Michael VIII Palaiolog, mennica Konstantynopol 
(Trikefalon). 2,21 g 24,0 mm. Matka Boska
Dziewica trzyma medalion z Chrystusem.
ΘV. Symbole C i Δ odpowiednio na lewym i prawym panelu tronu. Rw.
VIII  z labarum w pr. ręce i globusem z p
widoczny napis ze śladami Π („Palaiologos”) z prawej. X|
V.2, Clas XI(b), pl. 3, 39; N. Circ.., 1982, p.121, No 11.

26. 

SB 2255 

Michael VIII Palaiolog, mennica Konstantynopol 
(Trikefalon). Aw.: Półpostać  Chrystusa; po bokach A
Palaiologa na wprost z labarum w pr. ręce i globusem z patriarchalnym
ręce. Z lewej strony widoczny napis ze  ś
C- Π.  PCPC (15); DOC 5, 2, Class XI (zdj

Magnesia,  (1258-1282), AR Aspron Trachy 
Archanioł Michał, półpostać na wprost, trzyma 

ΠΟ Τ Ο/Π/Α/Λ; Cesarz Michał stojący po l. stronie, 

PCPC (11);  DOC V. 2, Class VI, pl. 3, 34 (2,30g). 
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Magnezja (1258/1259-…), AR Aspron Trachy 

ący na wprost; lilia po lewej i prawej stronie.  
nieustalony  święty wojskowy stoją na wprost, 

krzyż ustawiony na dwóch stopniach; w l. polu 
N. Circ.., 1982, p.121, No 7; B-D 7;  PCPC 

(1,59g). 
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Magnezja (1258/1259- …) lub Konstantynopol (1261-
Trikefalon), Aw.: W ¾ postać św. Tryfona stojącego na 

.  po lewej i N po prawej.  Rw.:  Χ/Μ…;  
ą na wprost, trzymając patriarchalny krzyż ustawiony na 

., 1982, p. 121, no 7.  
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, Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Trikefalon), Aw.: Μ/ΤΗ z l. i ΜΙ/CΔ z pr.; Pusty 

 Ewangelie i elementy pasji: krzyż z koroną cierniową; po 
trzcinie; poniżej podnóżek; w polu . Rw:: Postać 
ś ętego wojskowego po pr., trzymają między sobą 

ęce trzyma berło, a w lewej święty trzyma miecz. Grierson 

D 8; PCPC 13. DOC V. 2, Class IX, pl.3, 37 (1,38g).  

 

, Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
(Trikefalon), 3,09 g. Aw.: Pusty tron, prostokątne 
Rw.: Cesarz (po l.)  i Święty Georgios (po pr.) stoją 

ą między sobą; cesarz w pr. ręce trzyma krzyż, a 
Gerhard Hirsch Nachfolger Auc. 317 Lot  2512.  G
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Konstantynopol, około 1261 r. ) AR Aspron Trachy 
Marja tronująca  na wprost, trzymająca głowę niemowlęcia 

siedzi na tronie z wysokim panelowym oparciem ozdobionym kropkami.. 
screpte oraz akakię; z lewej Χ/Μ/ΔC/Π/Τ; z prawej 

1982, p. 122, No 9; B-D 9;  PCPC 14; DOC V. 2, Class VII, pl. 3, 
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5 

Konstantynopol (?) lub Magnezja; około 1261 r. AR 

-ΧC; Postać Chrystusa na wprost z uniesioną ręką 
ΓΓ. Rw.: Michał trojący na wprost, trzyma labarum 

Ε ΠΟ; z prawej Ο/ΠΑ/Λ../Γ../S. 
., 1982, p. 122, No 10;  PCPC (16);  DOC V. 2, pl. 3, 28 (1,67g). 
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Konstantynopol (1261-1282) AR Aspron Trachy 
mm. Matka Boska siedząca na tronie z wysokim oparciem. 

Chrystusem. Po lewej i prawej stronie w górnym polu MΡ-
na lewym i prawym panelu tronu. Rw.: Postać Michała 

z patriarchalnym krzyżem w l. ręce; z lewej strony 
(„Palaiologos”) z prawej. X|MΛ|TH|C- Π. PCPC (17). DOC 

1982, p.121, No 11. D
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Konstantynopol (1261-1282) AR Aspron Trachy 
  Chrystusa; po bokach A-A.  Rw.: Postać Michała VIII 

ręce i globusem z patriarchalnym krzyżem w l. 
Z lewej strony widoczny napis ze  śladami Π („Palaiologos”) z prawej. X | MΛ | TH | 

C 5, 2, Class XI (zdjęcie nie publikowane).  D
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27. 

SB 2256 
 

Michael VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

(Trikefalon),  Aw.: Serafin z rozpostartymi skrzydłami, 
stronie. Rw.: X/MI ΔEC/ΠO/T – O/ΠA
divitisionie i lorosie, stojący na wprost, trzyma
PCPC 18; DOC V, 2. Class X, pl. 3, 38.

28 

SB 2256 
var. 

Michael VIII Paleolog, mennica Konstantynopol
(Trikefalon),  Aw.: Γ- Γ u góry po lewej i prawej stronie serafi
Rw.: X/MI/ ΔEC/ΠO/THC-O/Π/A/ΛΕ/O
wprost, trzymający miecz i akakię. DOC
polu). N. Circ., 1982, p.121, no 12. Classical Numismatic Group Triton XII Lot 844 

29. 

SB 2257 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstntynopol
(Trikefalon). Aw.: Chrystus siedzący na tronie, po bokach 
Rw.: Michał VIII stojący  na wprost, trzyma
X/ M/ΔEC/ΠO/TH/C z l. O/ΠA/Λ/ΕO/Γ
PCPC (19). N. Circ., May 1982, No 13; DOC 5, 2, Class XIV, pl. 3, 42 (2,80g).

30. 

SB 2258 

Michał VIII Paleolog Mennica Magnezja 

(Trikefalon). Aw.:  Postać św.  Tryfona? 
niepewny wojskowy święty stojący i trzymaj
stopniach.  w pr. polu X | M;   N. Circ., May 1982, No 14

31. 

SB 2259 

Michał VIII Paleolog, AE Trachy (stamenon)

Aw.: ΙC- ΧC Chrystus (Emanuel) w półpostaci na wprost, bez brody , w nimbie; po 
bokach . Rw.:  X/M ΔEC/Π/TΙC z l. O/
Chrystusa; Michał po l., wspierany przez Archanioła 
Chrystusem, który go koronuje pr. ręką a l. 
divitision i loros.  
Sommer 77.3, PCPC 20 Grierson 1339, Bendall
I, pl. 4, 46-51 (1261-1262). 

32. 

SB 2260 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopo
Aw.: MP-ΘV po lewej i prawej stronie; Maria, 
dekorowanym toparciem; głowa Chrystusa w nimbie na jej piersi. Rw.: X/M /
z l.,  O/ ΠA/ΛE/OΛ z pr. strony; ΙC-ΧC obok g
wspierany przez św. Michała (za nim) klę
zwój; Bendall –Donald 1974, C.4; Grierson 1340; PCPC 21; DOC V, 2, Class II, pl. 4
55 (2,91g, 2,17g, 1,99g, 2,71g); LBC Ashmolean 

33. 

SB 2261 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol  (

(stamenon). Aw.: IC– XC po bokach, popiersie Chrystusa w nimbie krzy
Dwie grupy po trzy kropki. Rw.: Po lewej stronie Michał, w koronie,  z napier
w nimbie, bez brody, trzymający berło zwie
X/M/ΔECΠOTC; po prawej stronie stoi Archanio
między sobą labarum.  Grierson 1341. Bendall
pl. 4. 56-57 (2,85g, 1,13g); LBC Ashmolean 

34. 

SB 2262 

Michał VII Palaeolog; mennica Konstantynopol
(stamenon). Aw.: MHP-ΘV w górnym polu; Maria na wprost, w górnym polu, siedz
na tronie, bez  oparcia; trzyma na piersi, w nimbie głow
lewej Michał bez brody, ma na sobie stemm
zwieńczone krzyżem. Stojący po prawej stronie Archanioł Michał, uskrzydlony; Obaj 
trzymają między sobą labarum. Bendall 
bis, pl.4, 58 (1,70g); LBC Ashmolean 516

35. 

SB 2263 

Michał VIII Palaeolog; mennica Konstantynopol

(stamenon). Aw.: MHP-ΘV wgórnym polu, Maria w nimbie, 
tronie z wysokim panelowym oparciem dekorowanym literami B
Stojący po lewej Michał bez brody, w koronie i z napier
zwieńczone krzyżem. Stojący po prawej stronie Archanioł Michał, uskrzydlo
trzymają między sobą labarum. Bendall 
Class IV, pl. 4. 59-63 (2,85g, 2,00g, 1,93g, 2,18g, 2,32g); LBC Ashmolean 
(2,16g, 3,10g). 

Konstantynopol (1261-1282). AR Aspron Trachy 
Aw.: Serafin z rozpostartymi skrzydłami, B-B (wstecz). U góry po l. i pr. 

ΠA/ΛΕO w dół na lewo i prawo; Michał w stemmie, 
prost, trzyma miecz i akakię; po bokach . 
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Konstantynopol (1261-1282). AR Aspron Trachy 
óry po lewej i prawej stronie serafina, skrzydła rozpostarte 

OΛ/OΓ w dół na lewo i prawo; Michał stojący na 
ę. DOC V, 2, 38; jak SB 2256 var. Ale inne znaki w 

Classical Numismatic Group Triton XII Lot 844  
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Konstntynopol lub Magnezja AR Aspron Trachy 
ący na tronie, po bokach ΙC-XC i odwrócone N.  

trzyma labarum i akakię; po bokac.  
Λ ΕO/ΓC z pr. strony;  

; DOC 5, 2, Class XIV, pl. 3, 42 (2,80g). 
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Magnezja (1258-1282) AR Aspron Trachy 

a?  po l. i N w pr. Rw.: Michał VIII i 
ący i trzymający patriarchalny krzyż na podstawie i 

N. Circ., May 1982, No 14; 

D
O

 B
Z

C
.2

00
6.

10
 

AE Trachy (stamenon), mennica Konstantynopol, (1261-1282)  
Chrystus (Emanuel) w półpostaci na wprost, bez brody , w nimbie; po 

ΙC z l. O/ΠA/ΛE/OΛ z pr, ΙC-ΧC obok głowy 
Chrystusa; Michał po l., wspierany przez Archanioła Michała za nim i klęczący przed 

ę ą a l. trzyma zwój; Cesarz ma na sobie stemmę, 

Grierson 1339, Bendall-Donald 1974, p. 3, C.1; DOC V, 2, Class 
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Konstantynopol. (1261-1282). AE Trachy (stamenon). 
V po lewej i prawej stronie; Maria, siedząca  na wprost na tronie z 

; głowa Chrystusa w nimbie na jej piersi. Rw.: X/M /ΔEC/Π/TΙC 
ΧC obok głowy Chrystusa; Cesarz Michał (po l.) 

w. Michała (za nim) klęczący przed Chrystusem (z pr.), który trzyma 
Donald 1974, C.4; Grierson 1340; PCPC 21; DOC V, 2, Class II, pl. 4, 52-

(2,91g, 2,17g, 1,99g, 2,71g); LBC Ashmolean 510-513 (3,22g, 4,05g, 2,46g, 3,06g). N
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Konstantynopol  (1261-1282), AE Trachy 

XC po bokach, popiersie Chrystusa w nimbie krzyżowym. 
Dwie grupy po trzy kropki. Rw.: Po lewej stronie Michał, w koronie,  z napierśnikiem, 

ący berło zwieńczone krzyżem lub labarum, inskrypcja: 
OTC; po prawej stronie stoi Archanioł Michał, uskrzydlony; obaj trzymają 
 labarum.  Grierson 1341. Bendall-Donald 1974, C.4; DOC  V, Class III, 

57 (2,85g, 1,13g); LBC Ashmolean 514-517 (3,00g, 2,41g). C
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Konstantynopol. 1261-1282 AD,  AE Trachy 
órnym polu; Maria na wprost, w górnym polu, siedząca 

trzyma na piersi, w nimbie głowę Chrystusa. Rw.: Stojący po 
lewej Michał bez brody, ma na sobie stemmę divitision i loros; trzymający berło 

cy po prawej stronie Archanioł Michał, uskrzydlony; Obaj 
dall – Donald 1974,  C.5; PCPC  23; DOC V, Class III 

bis, pl.4, 58 (1,70g); LBC Ashmolean 516-517 (2,48g, 1,94g). 

 

Konstantynopol. 1261-1282 AD,  AE Trachy 

órnym polu, Maria w nimbie, siedząca na wprost, na 
tronie z wysokim panelowym oparciem dekorowanym literami B-B. Rw.: XM ΔECΠOT,  

cy po lewej Michał bez brody, w koronie i z napierśnikiem, trzymający berło 
cy po prawej stronie Archanioł Michał, uskrzydlony; obaj 

Bendall – Donald 1974, p. 5, C.6; PCPC 24, DOC V, 
63 (2,85g, 2,00g, 1,93g, 2,18g, 2,32g); LBC Ashmolean 518-519 N
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36. 

SB 2264 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopo

(stamenon). 24mm.  Aw.: W górnym polu 
uniesionymi w geście modlitewnym orans skierowana  ¾  w pr.  (typ Hagiosoritissa). Rw.: 
Postacie: cesarza z l. bez brodego w nimbi
trzymają między sobą labarum na długim drzewcu. Cesarz ma na sobie stemm
i ozdobiony klejnotami loros; trzyma w rę
krótką tunikę, napierśnik i płaszcz sagio
PCPC 25, DOC V, Class V, pl. 4, 64-65 (1,33g, 1,74g). LBC Ashmolean 520
2,02g). 

37. 

SB 2265 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopo

(stamenon). 25mm. Aw.: O/A/ΓI/C z l. i Δ
stojący na wprost, ubrany w krótką tunikę
opierający lewą rękę na tarczy, gwiazda u dołu po l. stronie. Rw.: MP
Ο/Π/ΛΕ/ΟΓ z pr. Cesarz Michał ma na sobie stemm
stronie, trzymając labarum, koronowany przez Maryj
Donald 1974, p. 7, C 8. PCPC 26; DOC V, Class VI, pl. 5, 66
1,75g); LBC Ashmolean 522-523 (4,14g, 2,89g).

38. 

SB 2266 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol (1261

Aw.: /Ι/Δ z l. Μ/ΤΡ. Popiersie świętego Demetriusza bez brody, w nimbie, ubranego w 
tunikę, napierśnik i płaszcz sagion. Rw.: Półposta
sobie stemmę, divitision i panelowy loros; trzyma berło i globus krzy
podtrzymywany z tyłu przez Archanioła Michała.
1345 Bendall-Donald 1974, p. 7, C.9;  PCPC 27, DOC V, Class VII, pl. 5, 70 (1,57g);
LBC Ashmolean 524 (2,32g). 

39. 

SB 2267 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

(stamenon), 28mm. Aw.: Ο/ΑΓΙ/C z l., ΓΕ
Georgiosa (Jerzego), bezbrodego, ubranego w tunik
i tarczą. Rw.: Χ/Μ/ΔΕ/CΠ/ΟΤ z l., Ο/ΠΛ
po prawej, stoją trzymając między sobą długi patriarchalny krzy
stemmę, divitision i panelowy loros.  Grierson 1346, Bendall
PCPC 28; DOC V, Class VIII, pl.5, 71-72 (2,74g, 2,16g); LBC Ashmolean 525
(3,03g, 2,44g);  

40. 

SB 2268 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol/Magnesia

(stamenon), 2,02g. 25,5mm. Aw.: Χ/Μ lub 
wprost., bezbrodego,  w nimbie, ubranego w divitision i loros, trzyma w pr. r
trójpalczaste berlo, a w pr. globus. Rw.:  
stronie i św. Demetriusza stojącego po pr., trzymaj
stopniach. Cesarz ma na sobie stemmę, divitision i zdobny kamieniami loros. 
ubrany w tunikę, napierśnik i sagion.  PCPC 29, Sommer 77.11. Grierson 1347. Bendall
Donald 1974, p. 9, C11; DOC V, Class IX, pl. Pl. 5. 73
LBC Ashmolean 527-528 (2,33g, 2,50g).

41. 

SB 2269 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

Trachy (stamenon),  22mm. Aw.: Popiersie Archanioła Michała na wprost bezbrodego, 
w nimbie,  trzyma berło z trzema końcami i globus krzy
strony. Półpostacie: Michała po lewej, trzymaj
Georgiosa (Jerzego) po prawej, trzymają
sobie stemmę, divitision i zdobny kamieniami loros; 
sagion; trzyma miecz w pochwie; powyż
1974, p.9,  C.12; DOC V, Class XI, pl. 5, 77
(3,13g, 1,55g).  

42. 

SB 2270 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol,

(stamenon). 23mm. Aw.: Ο/ΑΓΙ/Ο/C z l., 
Theodora na wprost, ubranego w tunikę, napier
ramieniu i w pr. ręce tarczą. Rw.: Χ/Μ  z l., 
stojący na wprostą, ma na sobie stemmę
aneksikakią, koronowany przez Chrystusa brodatego w nimbie. Grierson 1349. Bendall
Donald 1974, p. 11,  C.13; PCPC 31; DOC V, Class XI, pl.5, 79
LBC Ashmolean 531 (2,68g).  

43. 

SB 2271 

Michał VIII Palaeolog, mennica Magnesia

Aw.: Γ/ /ΤΡΥ po lewej i Φ/ω po prawej; St. Tryfon bezbrody, w nimbie, ubrany w 
tunikę i kolodion, trzyma przed sobą krzyż
Δ/Π/ΤΗ Ο/Π/Λ/Γ z prawej; powyżej ΜΗΡ
przez Marię po prawej; cesraz ma na sobie stemm
trzyma berło krzyżowe i aneksikakię; PCPC 32, 
32; DOC IV, Type A, pl. XXXVII, 4: (1258
2,39g). 

44. 

SB 2272 

Michał VIII Palaeolog, Odrodzone Cesarstwo Bizanty
Konstantynopol. AE Trachy (stamenon)

tron, na którym spoczywają Ewangelie, oraz elementy Chrystusowej pasji: krzy
cierniową; po l. lanca; po prawej gąbka na trzcinie;
Rw.: Α/ ..   z pr. strony; Cesarz Michał stoj
po prawej, trzymając między nimi berło z gwiazd
w lewej święty trzyma miecz. Num. Chron. 

pl. 5, 82  (2,22g); LBC Ashmolean 532-

Konstantynopol (1261-1282). AE Trachy 

Aw.: W górnym polu ΜΗΡ – ΘV, postać Matki Boskiej i rękami 
cie modlitewnym orans skierowana  ¾  w pr.  (typ Hagiosoritissa). Rw.: 

Postacie: cesarza z l. bez brodego w nimbie i św. Georgiosa (=Jerzego) z pr. strony; obaj 
 labarum na długim drzewcu. Cesarz ma na sobie stemmę, divitision 

i ozdobiony klejnotami loros; trzyma w rękach włócznię krzyżową. Święty ubrany w 
nik i płaszcz sagion. Grierson 1343. Bendall-Donald 1974, p. 7. C.7; 

65 (1,33g, 1,74g). LBC Ashmolean 520-521 (2,18g, N
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Konstantynopol; (1261-1282) AE Trachy 

ΓI/C z l. i ΔH/M/TΡ/C z pr., św. Demetriusz bez brody, 
ą tunikę, z napierśnikiem, trzymający włócznię i 

 na tarczy, gwiazda u dołu po l. stronie. Rw.: MP-ΘV, Χ/Μ/Δ/E z l. 
ł ma na sobie stemmę, loros oraz sagion; stoi po lewej 

c labarum, koronowany przez Maryję po prawej. Grierson 1344. Bendall- 
C 8. PCPC 26; DOC V, Class VI, pl. 5, 66-69 (1,97g, 1,50g, 2,09g, 

523 (4,14g, 2,89g). 
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Konstantynopol (1261-1282), AE Trachy (stamenon), 
ś ętego Demetriusza bez brody, w nimbie, ubranego w 

nik i płaszcz sagion. Rw.: Półpostać cesarza bezbrodego, w nimbie; ma na 
, divitision i panelowy loros; trzyma berło i globus krzyżowy, 

z tyłu przez Archanioła Michała. Bendall-Donald 1974, p. 7. Grierson 
Donald 1974, p. 7, C.9;  PCPC 27, DOC V, Class VII, pl. 5, 70 (1,57g); 

 

Konstantynopol; (1261-1282) AE Trachy 

ΑΓΙ/C z l., ΓΕ/ωΡΓ/Ι/C z pr. strony. Aw.: Półpostać św. 
Georgiosa (Jerzego), bezbrodego, ubranego w tunikę i napierśnik oraz sagion,  z włócznią 

ΟΤ Ο/ΠΛ/ω/Γ/Ι  z pr. Michał po lewej i św. Konstantyn 
ędzy sobą długi patriarchalny krzyż. Cesarz  ma na sobie 

, divitision i panelowy loros.  Grierson 1346, Bendall-Donald 1974, p.9. C.10; 
72 (2,74g, 2,16g); LBC Ashmolean 525-526 
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Konstantynopol/Magnesia (1258-1282), AE Trachy 

Χ Μ lub Ο/Λ/Χ – Μ. Popiersie Archanioła Michała na 
wprost., bezbrodego,  w nimbie, ubranego w divitision i loros, trzyma w pr. ręce  
trójpalczaste berlo, a w pr. globus. Rw.:  Χ/Μ  z l., Postacie Michała stojącego po l. 

ącego po pr., trzymają między sobą labarum na trzech 
ę, divitision i zdobny kamieniami loros. Święty  
PCPC 29, Sommer 77.11. Grierson 1347. Bendall-

ss IX, pl. Pl. 5. 73-76 (2,92g, 1,72g, 1,85g, 2,15g); 
(2,33g, 2,50g). 
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Konstantynopol/Thessalonica (1261-1282),  AE 

Aw.: Popiersie Archanioła Michała na wprost bezbrodego, 
ńcami i globus krzyżowy. Rw.:  Χ/Μ z l. /Γ/Ε z pr. 

Półpostacie: Michała po lewej, trzymającego berło na kuli ziemskiej i św. 
prawej, trzymają między sobą patriarchalny krzyż. Cesarz ma na 

, divitision i zdobny kamieniami loros; święty ubrany w tunikę, napierśnik i 
sagion; trzyma miecz w pochwie; powyżej Manus Dei. Grierson 1348, Bendall-Donald 

, Class XI, pl. 5, 77–78 (2,22g, 1,93g); LBC Ashmolean 529-530 

 

Konstantynopol, (1261-1282). AE Trachy 

ΑΓΙ Ο/C z l., Θ/ΕΟΔ/ΟΡ/ΟC z pr. strony; Półpostać św. 
Theodora na wprost, ubranego w tunikę, napierśnik i sagion, trzyma włócznię na lewym 

Χ Μ  z l., ΟΠ/Α/Λ/Ο/C z pr. Michał po lewej stronie, 
, ma na sobie stemmę, divitision, loros; trzyma berło z krzyżem i 

, koronowany przez Chrystusa brodatego w nimbie. Grierson 1349. Bendall-
Donald 1974, p. 11,  C.13; PCPC 31; DOC V, Class XI, pl.5, 79-81 (3,78g, 3,11g, 1,46g); 

 

Magnesia, AE Trachy (stamenon).  

ω po prawej; St. Tryfon bezbrody, w nimbie, ubrany w 
ą krzyż; lilia w lewym i prawym polu. Rw. Χ/Μ 

ΜΗΡ-ΘΥ; Michał stojący po lewej, jest koronowany 
cesraz ma na sobie stemmę, divitision, zdobny klejnotami loros; 

ę; PCPC 32, Bendall-Donald 1974, p. 1, M. 1; PCPC 
32; DOC IV, Type A, pl. XXXVII, 4: (1258-1261?);  LBC Ashmolean 481-482 (1,65g, 

 

Cesarstwo Bizantyńskie. (1261-1282), mennica 
AE Trachy (stamenon). Aw.:  z l., ΜΙ/CΔ z pr. strony; pusty 

 Ewangelie, oraz elementy Chrystusowej pasji: krzyż z koroną 
ąbka na trzcinie; poniżej podnóżek; po bokach . 

ł stojący po lewej stronie i święty wojskowy stojący 
dzy nimi berło z gwiazdą; cesarz w prawej ręce trzyma berło, a 

Num. Chron. 1976 s. 233. Nos. 3-4; DOC  V, 2, Class XII, 
-534 (inskr. rew.: Χ/ Μ /Ο/Γ, 1,41g, 2,32g). 
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45. 

SB 2273 

Michał VIII Palaeolog, Mennica Konstantynopol (1261
(stamenon). Aw.:  Brodata półpostać Chrystusa w nimbie 
po bokach. Rw.: Cesarz Michał ma na sobie stemm
siedzący na tronie, trzyma labarum i model miasta. Grierson 1350, Bendall
p. 11. C.14 Grierson 1350; Bendall-Donald1974, p.11, C14. DOC
85 (1,72g, 1,78g); LBC Ashmolean 537

46. 

SB 2274 

Michael VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

(stamenon). Aw.: ΜΡ-ΘΥ w polu; B-B po bokach; Maria (Hagiosoritissa) w nimbie, 
stojąca lekko w l. stronę, obie ręce uniesione w ge
na wprost na tronie bez oparcia; ma na sobie stemm
labarum i globus z patriarchalnym krzyż
Grierson 1350; Bendall-Donald 1974, p. 11, C. 15; DOC V, 2 Class XV, pl. 6, 86
(3,01g, 2,37g, 1,45g, 2,39g, 2,13g); LBC Ashmolean 539

47. 

SB 2275 

Michael VIII Paleolog, mennia Magnesia
mm. Aw.: ΜΗΡ-ΘΥ w górnym polu; Półposta
rękami (orans). Rw.:  Χ/Μ Δ/Ε/C/Π po l., Ο
siedzący na wprost na tronie z oparciem; ubrany w stemm
miecz na kolanach.  
Sommer 77.17; Bendall-Donald 1974, p. 13, C.16; PCPC 37; .DOC V, 2, Class XVI, pl. 6, 
91-95 (2,29g, 3,08g, 1,45g, 2,23g, 1,90g).

48. 

SB 2276 

Michal VIII Palaeolog, mennica Magnesia 

g. Aw.: Cherub na wprost, rozpostarte skrzydła, kropki w 2 diamentowych kształtach na 
polach. Rw.: Cesarz Michał na wprost na tronie z oparciem; ma na sobie  stemm
divitision i panelowy loros; trzyma w  pr. r
Bendall – Donald 1974, p. 13, C.18; PCPC 40; DOC V, 2, Class  XVII, pl. 6, 96
(3,18g, 1,83g, 1,72g, 1,59g); LBC Ashmolean 543

49. 

SB 2277 

Michał  VIII Paleolog,  mennica Konstantynopo

(stamenon). Aw: Półpostać Chrystusa (Emmanuela) na wprost, bezbrodego, w nimbie; w 
l. ręce trzyma zwój. Rw.: Postać cesarza na wprost; ma na sobie stemm
zdobny klejnotami loros i sagion; trzyma berło z  labarum i globus z patriarchalnym 
krzyżem. Grierson 1355, Bendall-Donald 1974, p. 15, C.20; PCPC 41; DOC V, 2, Class 
XXI, pl. 7, 106 (2,8g); LBC Ashmolean 
699 (1,73g, 24mm). 

50. 

SB 2278 

Michał VIII Palaeolog, mennica Konstantynopol 

(stamenon). Aw.: ΙC-ΧC w górnym polu; popiersie Chrystusa, brodatego, w nimbie 
pomiędzy Ρ-Μ . Rw.: Postać cesarza Michała na wprost; ma na sobie stemm
panelowy loros; trzyma w pr. ręce labaru
Dei. Grierson 1364, PCPC  43; DOC V, 2 Class XXX, pl. 8, 130 (1,87g); LBC Ashmolean 
572-573 (2,27g, 2,46g). 

51. 

SB 2279 

Michał VIII Palaeolog, mennica Konstantynopol 

Trachy (stamenon). Aw.: ΙC- ΧC; Chrystus na tronie z praw
błogosławieństwa, w lewej księga. Rw.: XM 
Michała VIII Paleologa z bełem labarum w prawej r
patriarchalnym krzyżem w lewej ręce. Bendall
PCPC 42; DOC IV pl XXXVII, no 5.1; LBC Ashmolean 

52. 

SB 2280 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol
23mm. Aw.: IC-XC w polu; Chrystus z brod
oparcia, pr. ręką błogosławi, w l. trzyma ksi
Postać cesarza Michała na wprost; ma na sobie stemm
długi krzyż i model zamku; po bokach litery B
29, T.9; PCPC 44, DOC V, 2, pl. 7, 107
(1,66g, 2,05g, 1,95g). 

53. 

SB 2281 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol
(stamenon). 29 mm. A.: ΜΗΤ-Θ w polu; Maria w nimbie na wprost, siedz
oparciem; trzyma głowę Chrystusa w nimbie na piersi. Rw.: 
Ο/ΠΑ/ΛΕ/ΟΛ/Ο/Γ/C z pr. strony; Cesarz Michał stoj
divitision, panelowy loros i sagion; trzyma pochw
Bendall-Donald 1974, p. 15, C.21; PCPC 45; 
LBC Ashmolean 557-559 (2,27g, 1,74g, 2,19g).

Mennica Konstantynopol (1261-1282). AE Trachy 

ć Chrystusa w nimbie krzyżowym, na wprost. ΙC-ΧC 
po bokach. Rw.: Cesarz Michał ma na sobie stemmę, divitision  i panelowy loros; 

cy na tronie, trzyma labarum i model miasta. Grierson 1350, Bendall-Donald 1974, 
Donald1974, p.11, C14. DOC V, Class XIV, pl. 6. 84-
537-538 (2,11g, 2,39g). 

 

Konstantynopol  (1261-1282), AE Trachy 

B po bokach; Maria (Hagiosoritissa) w nimbie, 
ęce uniesione w geście orans. Rw.: Cesarz Michał siedzący 

na wprost na tronie bez oparcia; ma na sobie stemmę, divitision i panelowy loros; trzyma 
i globus z patriarchalnym krzyżem.  

Donald 1974, p. 11, C. 15; DOC V, 2 Class XV, pl. 6, 86-90 
(3,01g, 2,37g, 1,45g, 2,39g, 2,13g); LBC Ashmolean 539-540 (2,17g, 2,81g); 
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Magnesia (1258-1282), AE Trachy (stamenon), 26 
órnym polu; Półpostać Marii w nimbie na wprost, z uniesionymi 

Ε Π po l., Ο/ΠΑ/ΛΕ/Ο/Γ/C z pr. strony; Cesarz Michał 
iem; ubrany w stemmę, divitision i loros; trzyma 

Donald 1974, p. 13, C.16; PCPC 37; .DOC V, 2, Class XVI, pl. 6, 
95 (2,29g, 3,08g, 1,45g, 2,23g, 1,90g). LBC Ashmolean 541-542 (2,90g, 2,12g). 

 

Magnesia (1258-1282),; AE Trachy (stamenon), 2,94 
Aw.: Cherub na wprost, rozpostarte skrzydła, kropki w 2 diamentowych kształtach na 

polach. Rw.: Cesarz Michał na wprost na tronie z oparciem; ma na sobie  stemmę, 
divitision i panelowy loros; trzyma w  pr. ręce labarum, a w l. aneksikakię. Grierson 1354, 

C.18; PCPC 40; DOC V, 2, Class  XVII, pl. 6, 96-99 
(3,18g, 1,83g, 1,72g, 1,59g); LBC Ashmolean 543-545 (1,78g, 1,36g, 1,61g).  

 

Konstantynopol, (1261-1282),  AE Trachy 

 Chrystusa (Emmanuela) na wprost, bezbrodego, w nimbie; w 
ć cesarza na wprost; ma na sobie stemmę, divitision, 

zdobny klejnotami loros i sagion; trzyma berło z  labarum i globus z patriarchalnym 
Donald 1974, p. 15, C.20; PCPC 41; DOC V, 2, Class 

XXI, pl. 7, 106 (2,8g); LBC Ashmolean 552-553 (2,54g, 2,64g); Num. Nauman A. 76 Lot 
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Konstantynopol  (1261-1282). AE Trachy 

órnym polu; popiersie Chrystusa, brodatego, w nimbie 
 cesarza Michała na wprost; ma na sobie stemmę, divitision i  

ęce labarum a w lewej aneksikakię. Powyżej po pr. Manus 
Dei. Grierson 1364, PCPC  43; DOC V, 2 Class XXX, pl. 8, 130 (1,87g); LBC Ashmolean 

 

Konstantynopol lub Magnesia (1261-1282). AE 

ΧC; Chrystus na tronie z prawą ręką uniesioną w geście 
ęga. Rw.: XM ΔΕΠΤΗ Ο ΠΑΛ w dwóch kolumnach Postać 

Michała VIII Paleologa z bełem labarum w prawej ręce, globusem zwieńczonym 
ęce. Bendall-Donald 1974, p.1 M.2, Grierson 1376; 

DOC IV pl XXXVII, no 5.1; LBC Ashmolean 483-484 (2,50g, 1,04g). 
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Konstantynopol, (1261-1282), AE Trachy (stamenon), 
XC w polu; Chrystus z brodą, w nimbie, na wprost siedzi na tronie bez 
 błogosławi, w l. trzyma księgę. Rw.: Χ/Μ ΔΕC/ΠΟΤ/CΙ z l. Π/ Λ z pr., 

 cesarza Michała na wprost; ma na sobie stemmę, divitision, panelowy, trzyma 
 i model zamku; po bokach litery B-B (wstecznie). Bendall-Donald 1974, p. 

29, T.9; PCPC 44, DOC V, 2, pl. 7, 107-108 (2,18g, 2,04g); LBC Ashmolean 554-556 

 

Konstantynopol, (1261-1282), AE Trachy 
Θ w polu; Maria w nimbie na wprost, siedząca na tronie z 

 Chrystusa w nimbie na piersi. Rw.: Χ/Μ ΔΕC/ΠΟ/Τ/C z l., 
Cesarz Michał stojący na wprost, ma na sobie stemmę, 

divitision, panelowy loros i sagion; trzyma pochwę i miecz na kolanach; Sommer 77.21; 
Donald 1974, p. 15, C.21; PCPC 45; DOC V, 2, Class XXIII, pl.7, 109 (1,37g); 

74g, 2,19g). 
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54. 

SB 2282 

Michał VIII Palaeolog, mennica Konstantynopo
(stamenon).  Aw.: Ο/Α/ΓΙ z l., ΓΕ/ωΡ z pr. strony; 
bezbrody, w nimbie, ubrany w tunikę, napier
lewą ręką tarczę. Rw.:  Χ/ Μ ΔΕC/ΠΟ/Τ
cesarza Michał  na wprost, ma na sobie stemm
labarum i aneksikakię; Grierson 1357, Bendall
V, 2 Class XXIV, pl. 7,110-113 (1,82g, 2,89 g, 2,83 g, 2,02 g); LBC Ashmolean 
(2,39g, 2,13g);  

55. 

SB 2283 

Michał VIII Palaeolog, mennica Konstantynopol

(stamenon). Aw.:  Χ/Μ z l., Χ/Α/Ρ/Γ z pr. strony; Archanio
tunikę, napierśnik i sagion; stojący na wprost, 
Χ/M ΔЄ/C Π/Ο/Τ/ Cw l. polu, O / ΠAΛ
wprost, ma na sobie stemmę, divitision i loros oraz sagion; trzyma labarum i 
aneksikakię. Zbliżone do Sear 2239.  
Bendall-Donald 1974, p. 17, C.22; PCPC 46; DOC V, Class XXIV, pl. 7, 110
2,89g, 2,83g, 2,02g); LBC Ashmolean 562

56. 

SB 2284 

Michał VIII Paleolog, mennica. Konstantynopol

26mm. Aw.: Χ/Μ z l. strony; Archanioł Michał, bezbrody, w nimbie, ubrany w tunik
napierśnik i sagion; stoi na wprost, trzyma berło lub miecz na pr. ramieniu, drug
opartą o tarczę. Rw.: X/M/ Δ(ΕC)/Π-O/Π
Michała; ma na sobie stemmę, divitision i chlamidi
krzyżowy; PCPC 47, DOC V, 2 Class XXVI, pl. 8, 123
Ashmolean 564-565 (1,64g, 2,21g). 

57. 

SB 2285 

Michał VIII Paleolog mennica Magnesia

23,5 mm. Aw.: O/A/ΓI/O/C-NΙ/KΟ/ΛΑ/C…,P
ma na sobie biskupie szaty (sticharion, felonion i omofarion); w r
Rw.: Χ/Μ/ΔΕ/CΠΟ/ΤΙ z l., ΟΠ/Α/Λ z pr. strony; Cesarz Micha
sobie stemmę, divitision, zbodny kamieniami loros i sagion; trzyma berło krzy
aneksikakię; powyżej Manus Dei. Bendall
Class XXVII, pl.8, 125-126 (2,83, 1,65g)

58. 

SB 2286 

Michael VIII Palaeolog (1258-1282)., mennica 
Aw.: ΦΛ / ΔΦ / Π /(Ε) pomiędzy ramionami równoramiennegi krzy
końcami, mały krzyż na przecięciu. Rw.: Χ
Postać Cesarza Michała; ma na sobie stemm
trzyma labarum i globus z krzyżem patriarchalnym. 
Bendall-Donald 1974. Pl. 19, C.26; PCPC 60; Grierson 1361;
(1,40g); LBC Ashmolean 607-608 (1,83g, 1,94g).

59. 

SB 2287 

Michał VIII Palaeolog,, mennica Filadelfia (

XVII 20 mm, 1,91 g  Aw.: Równoramienny krzy
przecięciu; pomiędzy ramionami krzyża. 
wprost ze stemmą, w divitisionie i lorosie, trzymaj
Wariant SB 2286. Bendall-Donald 1974, p. 19, C27; PCPC 59; DOC V, 2, Var. B. pl. 12, 
193a (2,63g); LBC Ashmolean 609-610 (2,65g, 2,17g).

60. 

SB 2288 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

(stamenon).. Aw.: Duży krzyż patriarchalny z kulistymi ko
Rw.: Χ/ Μ ΔΕ/Π/ΤΗ z l. Ο/Π/Λ/C z pr. Cesarz Micha
ubrany w stemmę, divitision i panelową chlamid
powyżej Manus Dei;  PCPC 60; DOC V, 2,Class XXVIII, 127
Ashmolean 567-568 (1,59g, 2,73g). 

61. 

SB 2289 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

Aw.:.: Serafin sześcioskrzydły; B-B (wstecz) w 
l.; Ο/ΠΑ/ΛΕ/Ο/Λ/Ο z pr. strony; cesarz Micha
stemmę, divitision; trzyma labarum, globus z patriarchalnym krzy
Bendall-Donald 1974, p. 21, C.29; PCPC 50; DOC V, 2, Class XXIX, pl. 
LBC Ashmolean 569-571 (2,43g, 2,22g, 1,31g).

62. 

SB 2289 
var 

Michał VIII Paleolog; mennica Konstantynopola.
2,10 g  Aw.: Serafin sześcioskrzydły; ΓΓ
/ ΠΑ/ΛΕ/Ο/Λ/Ο z pr. strony; cesarz Micha
divitision, i panelowy loros, w pr. ręce trzyma labarum a w l. globus z patriarchalnym 
krzyżem. DOC V 129 var. (bez Γ-Γ); Bendall
zarejestrowana odmiana.  

Konstantynopol, (1261-1282). AE Trachy 
ΓΕ ωΡ z pr. strony; św. Georgios stojący na wprost; 

ę, napierśnik i sagion.; trzyma w pr. ręce włócznię a 
ΔΕ ΠΟ/Τ  z l., ΟΠ/Α/ΛΕ/Ο/Λ/Γ z pr. strony; postać 

wprost, ma na sobie stemmę, divitision, loros oraz sagion; trzyma 
; Grierson 1357, Bendall-Donald 1974, p. 17, C.22; PCPC 46; DOC 

113 (1,82g, 2,89 g, 2,83 g, 2,02 g); LBC Ashmolean 560-561 N
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Konstantynopol, (1261-1282), AE Trachy 

Χ Α Ρ Γ z pr. strony; Archanioł Michał bezbrody,  ubrany w  
ący na wprost, trzyma miecz lub berło w prawej ręce; Rw.: 

Π Λ/Є/O/Λ/Γ/O w pr. polu;  Michał stojący na 
, divitision i loros oraz sagion; trzyma labarum i 

Donald 1974, p. 17, C.22; PCPC 46; DOC V, Class XXIV, pl. 7, 110-113 (1,82g, 
562-563 (2,43g, 3,12g);  
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Konstantynopol  (1261-1282). AE Trachy (stamenon), 
ł Michał, bezbrody, w nimbie, ubrany w tunikę, 

nik i sagion; stoi na wprost, trzyma berło lub miecz na pr. ramieniu, drugą trzyma 
O/ΠA/ΛE/OΛ/Γ/C po l. i pr. stronie; postać cesarza 

, divitision i chlamidię trzyma trójzębne berło i globus 
PCPC 47, DOC V, 2 Class XXVI, pl. 8, 123-124 (3,54g, 1,86g); LBC 

 

Magnesia, (1258-1282), AE Trachy (stamenon), 2,12g. 
Ι Ο ΛΑ/C…,Półpostać św. Mikołaja brodata, w nimbie, 

ma na sobie biskupie szaty (sticharion, felonion i omofarion); w ręku trzyma księgę. 
ΟΠ Α Λ z pr. strony; Cesarz Michał stoi na wprost; ma na 

, divitision, zbodny kamieniami loros i sagion; trzyma berło krzyżowe i 
ej Manus Dei. Bendall-Donald 1974, p. 19, C.25; PCPC 48;  DOC V. 

6 (2,83, 1,65g); N
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, mennica Filadelfia. AE Trachy (stamenon).  
dzy ramionami równoramiennegi krzyża z ozdobnymi 

Rw.: Χ/Μ/ ΔΕC/ΠΟΤΗ/C  z l. Π/Α/Λ z pr. strony; 
 Cesarza Michała; ma na sobie stemmę, divitision i zdobny kamieniami loros;  

żem patriarchalnym.  
Donald 1974. Pl. 19, C.26; PCPC 60; Grierson 1361; DOC V.2 pl. 12, 193 

608 (1,83g, 1,94g). 

 

Filadelfia (1258-1282) AE Trachy (stamenon). Klasa 
Aw.: Równoramienny krzyż z ozdobnymi końcami, mały krzyż na 

ża. Φ/Λ/Δ/Φ. Rw.: Postać cesarza Michała na 
, w divitisionie i lorosie, trzymającego labarum i globus krzyżowy. 

1974, p. 19, C27; PCPC 59; DOC V, 2, Var. B. pl. 12, 
610 (2,65g, 2,17g). Sa

vo
ca
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Konstantynopol (1258-1282). AE Trachy 

ż patriarchalny z kulistymi końcami na roślinnej podstawie 
Λ/C z pr. Cesarz Michał w półpostaci stojący na wprost, 

, divitision i panelową chlamidę; trzyma labarum i globus krzyżowy; 
DOC V, 2,Class XXVIII, 127-128 (2,11g, 2,29g); LBC 
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Konstantynopol (1261-1282), AE Trachy (stamenon).  
B (wstecz) w górnym polu; Rw.:  Χ/Μ ΔΕC/ΠΟ/Τ/C z 

 z pr. strony; cesarz Michał w ¾ postaci na wprost; ma na sobie 
, divitision; trzyma labarum, globus z patriarchalnym krzyżem;  
Donald 1974, p. 21, C.29; PCPC 50; DOC V, 2, Class XXIX, pl. 8, 129 (2,07g); 

571 (2,43g, 2,22g, 1,31g). 

 

ennica Konstantynopola. 1261-1282. AE Trachy (stamenon). 
ΓΓ w górnym polu. Rw.:  Χ/Μ ΔΕC/ΠΟ/Τ/C z l.; Ο 

 z pr. strony; cesarz Michał w ¾ postaci na wprost; ma na sobie stemmę, 
ęce trzyma labarum a w l. globus z patriarchalnym 

Bendall-Donald 1974, 50 var. (podobnie),  nie 
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63. 

SB 2290 

Michał VIII Paleolog, Odrodzone Cesarstwo Bizanty
(1261-1282),  AE Trachy (stamenon)  
brodaty w nimbie stojący na wprost przed podwy
księga. Rw.:Χ/Μ z l.; Cesarz Michał VIII siedz
sobie stemmę, divitision zdobny klejnota
globus krzyżowy. Bendall-Donald 1974, p. 37, UC.4; PCPC 35; DOC V, Class XVIII, pl. 
6, 100-102 (2,34g, 1,47g, 1,70g); LBC Ashmolean 

64. 

SB 2291 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopo

1261-1282, 1,59 g. 24-31mm, Aw.: Maria w nimbie siedzi na wprost na tronie z panelami 
bocznymi, każdy ozdobiony czterema kulkami; trzyma na piersi pozbawion
Chrystusa w nimbie. Rw.: Λ/Π Cesarz się
sobie stemmę, divitision i zdobny klejnotami loros; trzyma 
krzyżowe.  
Bendall-Donals 1974, p. 37, UC.5; PCPC 38, DOC V, Class XIX, pl. 7, 103 (2,00g); LBC 
Ashmolean 548 (2,00g). 

65. 

SB 2292 

Michał VIII Paleolog (?) mennica nieustalona: Magnesia / Konstantynopol / 
Thessalonica, (po 1258 lub zaraz po 1261)
św. Michała  Archanioła, bez nimbu, trzymaj
globus krzyżowy, z pr. powyżej prawdopodobnie litera M  
Rw.:Χ/Μ w górnym polu, Δ/Ε/C/ΠΟ/ΤΙ
trzymającego berło (może labarum), globus patriarchalnym krzy
 PCPC (52); DOC V, 2, pl.12, 196 (2,10g).

66. 

SB 2293 
Michał VIII Paleolog (?) mennica nieustalona: mo
AE tetarteron (?).Aw.: podwójny krzyż
trzymającego długi krzyż i globus. niepublikowany; PCPC (53).

67. 

SB 2294 

Michał VIII Palaeolog, mennica Thessalonica

Aw.: OA ΔHMΗTΡΙΟ w dwóch kolumnach; 
ubrany w tunikę, napierśnik, i sagion, siedzi na tronie bez oparcia i trzyma miecz na 
kolanach. Rw.: ΜΙΧΑΗΛ  ΔΕCΠΟΤΙC Ο
koronowanego przez Chrystusa, brodatego w nimbie. Cesarz ma na sobie stemm
divitision i loros; trzyma labarum i aneksikaki
Bendall-Donald 1974, p.23, T.1; PCPC 63; DOC V, Class II, pl. 8, 133
1,39g); LBC Ashmolean 580-581 (2,67g, 1,44g).

68. 

SB 2295 

Michał VIII Palaeolog, mennica Thessalonica

Aw.: Γ/O/A ΔH/MΗ/TΡΙ/O/C w dwóch kolumnach, 
tronie bez oparcia, trzyma miecz na kolanach; ma na sobie tunik
Rw.: Cesarz Michał stojący po l. stronie, ma na sobie stemm
trzyma labarum albo krzyż w pr. i akakię
Michała bezbrodego w nimbie, stojącego na wprost po prawej.
PCPC 64, Grierson 1369, Bendall-Donald 1974, p.23, T.2; DOC V. Class III, pls. 8
136-143 (2,03g, 2,47g, 1,76g, 2,41g, 2,06g, 1,97g, 2,18g, 2,08g); LBC 582
3,74g). 

69. 

SB 2296 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica
2,88 g. 28 mm, Aw.: Γ/ΟΑ/ΔΙ-ΜΗ/ΤΡΙ/Ο
stojącego na wprost, w nimbie, ubranego w tunik
prawym ramieniem a l. rękę opierający się
Michał VIII stojący po l. bezbrody, ma na sobie  stemm
piersi i Święty Michał stojący po pr. stronie z r
miecz. Bendall-Donald 1974, p. 23 T.3, PCPC 65; DOC V, Class IV, pl. 9, 144
(3,04g, 2,21g, 1,28g); LBC Ashmolean 584
 

70. 

 

SB 2297 

Michał VIII, Paleolog, mennica Thessalonica

bizantyńskie), AE Trachy (stamenon).
stojący na wprost, trzyma berło w pr. i włóczni
ΟΑΓ/ ΔΗΜ/Η/ΤΡ/Ι/Ο/C z l. strony; Półpostacie na wprost: Michała, po lewej i 
Demetriusza po pr. stronie, trzymają mię
Donald 1974, T.4; PCPC 66; DOC  V.2, Class V, pl. IX, 147
2,71g); LBC Ashmolean 586-587 (2,82g, 2,64g);

71. 

SB 2298 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

(stamenon). 23mm. Aw.: W ¾ postać Archanioła Michała na wprost trzymaj
trójpalczaste berło w pr. i globus w l. ręce. Rw.: 
ubranego w loros i trzymającego krzyż i akaki
Bendall-Donald 1974, T.5. PCPC (67); DOC V, 2 Class VI, pl. IX, 151 (1,45g)

Cesarstwo Bizantyńskie, mennica Konstantynopol 
 2,74 g,  Aw.: ΙC-XC w górnym polu; Chrystus 

cy na wprost przed podwyższeniem; błogosławi pr. ręką; w l. 
ł VIII siedzący na wprost  na tronie z oparciem; ma na 

, divitision zdobny klejnotami loros i sagion, w pr. ręce trzyma labarum i 
Donald 1974, p. 37, UC.4; PCPC 35; DOC V, Class XVIII, pl. 

102 (2,34g, 1,47g, 1,70g); LBC Ashmolean 546-547 (2,28g, 2,76g).  

 

Konstantynopol, (1261-1282). AE Trachy (stamenon), 
31mm, Aw.: Maria w nimbie siedzi na wprost na tronie z panelami 

dy ozdobiony czterema kulkami; trzyma na piersi pozbawioną brody, głowę 
z siędzący na wprost na tronie bez oparcia; ma na 

, divitision i zdobny klejnotami loros; trzyma berło krzyżowe i globus 

UC.5; PCPC 38, DOC V, Class XIX, pl. 7, 103 (2,00g); LBC 

 

mennica nieustalona: Magnesia / Konstantynopol / 
Thessalonica, (po 1258 lub zaraz po 1261), AE tetarteron (?). Aw.: Skrzydlata półpostać 
w. Michała  Archanioła, bez nimbu, trzymającego trójpalczaste berło (może labarum?) i 

ej prawdopodobnie litera M   
ΠΟ/ΤΙ w dolnym polu; PółpostaćMichała na wprost, 

e labarum), globus patriarchalnym krzyżem. 
(2,10g). D
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mennica nieustalona: może Konstantynopol (zaraz po 1261), 
podwójny krzyż z przeplotem. Rw.: Postać cesarza Michała 
 i globus. niepublikowany; PCPC (53). 

 

Thessalonica. (1261-1282), AE Trachy (stamenon) 
óch kolumnach; św. Demetriusz, bez brody, w nimbie, 

nik, i sagion, siedzi na tronie bez oparcia i trzyma miecz na 
ΠΟΤΙC Ο Π…; ΙC-ΧC u góry po pr.; Półpostacie: cesarza 

ez Chrystusa, brodatego w nimbie. Cesarz ma na sobie stemmę, 
divitision i loros; trzyma labarum i aneksikakię.  

Donald 1974, p.23, T.1; PCPC 63; DOC V, Class II, pl. 8, 133-135 (2,05g, 2,67g, 
581 (2,67g, 1,44g). 

 
Thessalonica. (1261-1282), AE Trachy (stamenon) 

óch kolumnach, św. Demetriusz siedzi na wprost na 
tronie bez oparcia, trzyma miecz na kolanach; ma na sobie tunikę, napierśnik, i sagion;  

cy po l. stronie, ma na sobie stemmę, divitision, i zdobny loros; 
 w pr. i akakię w  l. ręce; koronowany przez Archanioła 

ącego na wprost po prawej. Manus Dei po środku. 
Donald 1974, p.23, T.2; DOC V. Class III, pls. 8-9, 

(2,03g, 2,47g, 1,76g, 2,41g, 2,06g, 1,97g, 2,18g, 2,08g); LBC 582-583 (2,34g, 

 

Thessalonica (1261-1282), AE Trachy (stamenon),  
ΜΗ ΤΡΙ/Ο/C, Półpostać św. Demetriosa bezbrodego, 

cego na wprost, w nimbie, ubranego w tunikę, napierśnik i sagion trzyma miecz nad 
ący się na tarczy. Rw.: [X/MI Δ-Π TI CO ΠAΛ], 

cy po l. bezbrody, ma na sobie  stemmę, divitision i loros,  z ręką na 
cy po pr. stronie z ręką na piersi; obaj trzymają pomiędzy sobą 

Donald 1974, p. 23 T.3, PCPC 65; DOC V, Class IV, pl. 9, 144-146 
(3,04g, 2,21g, 1,28g); LBC Ashmolean 584-585 (2,73g, 2,17g).. 

 

Thessalonica (1261-1282) Odrodzone imperium 
.  Aw.: Χ/ Μ w górnym polu; Archanioł Michał 

cy na wprost, trzyma berło w pr. i włócznię w l. ręce. Rw.: Μ/Χ/ ΔΕC/Π… po pr. i 
ółpostacie na wprost: Michała, po lewej i św. 

ą między nimi berło z krzyżem w kręgu. Bendall-
Donald 1974, T.4; PCPC 66; DOC  V.2, Class V, pl. IX, 147-150 (2,65g, 2,72g, 2,04g, 

587 (2,82g, 2,64g);  A
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Thessalonica, (1261-1282). AE Trachy 

ć Archanioła Michała na wprost trzymającego 
trójpalczaste berło w pr. i globus w l. ręce. Rw.: ΜΧ ΔΕCΠΟ; Półpostacie: Michała po l. 

ż i akakię, koronowany przez Maryję po pr. stranie. 
PCPC (67); DOC V, 2 Class VI, pl. IX, 151 (1,45g). 
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72. 

SB 2299 

Michał VIII Palaeolog. Mennica Thessalonica (1261
(stamenon). Aw.: Krzyż patriarchalny, bez napisu, w 
ΔΕCΠ ΔΗΜ, Postać Michała z l. ubranego w loros panelowy i trzymaj
berło zakońi św. Demetriusz z prawej stoją
Demetriusza trzymającego zamek z dwoma wierzami; oba trzymaj
zakończone lilią., Grierson 1373, Bendall
pl. X, 155-158 (2,15, 1,23, 3,11, 0,81g); LBC Ashmolean 589 (2,77g); 
BZC.1960.88.4382. 

73. 

SB 2300 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

1.68 Grierson  Aw.: Brak legendy, Duży krzy
z pr.,  O AΓΙ/ Δ/Ι/ … z l. strony; Półpostacie: Michała po lewej, ubranego w loros i 
trzymającego berło zakończone labarum oraz 
trzymającego włócznię; obaj stoją, trzymaj
8 ramienna gwiazda;  Bendall –Donald 1974, T.7; PCPC (70), DOC V, 2 Class IX, pl. X, 
159-160 (1,59g, 1,86g). 

74. 

SB 2301 

Michał VIII Palaeolog, mennica Thessalonica
Aw.: Skrzydlaty krzyż patriarchalny na trzech stopniach. Rw.: 
ΔΗΜ z l. strony; Postać Michała po l., ubranego w loros,.trzymaj
św. Demetriusza po pr. stronie trzymającego włóczni
sobą trzymają miecz i berło z dużą ośmioramienn
X, pl. 10, 161 (1,31g). 

75. 

SB 2301 
Var. 

Michał VIII Palaeolog, mennica Thessalonica

1,68 g. Aw.: Skrzydlaty krzyż patriarchalny na trzech stopniach.
Rw.: ΜΙΧΑΗΛ ΔΕCΠΟ z l., Ο ΔΗΜ z pr. strony
labarum, i św. Demetriusz po prawej, trzymaj
berło z dużą 8-ramienną gwiazdą;  (Uwaga: podwójne bicie spowodowało powstanie 
dwóch gwiazd na monecie). j.w. 

76. 

SB 2302 

Michał VIII Palaeolog, mennica Thessalonica

1,95 g 26 mm. Aw. ΓΟΑ ΓΕΟΡΓΙΟS  w dw
bezbrodego, w nimbie, ubranego w tunikę
/ ΔΕ/C-ΠΟΤΙ/Ο ΠΑ/ΛΕ/ΟΛ/ΟΓ/ΟC z pr. strony; 
sobie stemmę, divitision i loros; trzyma labarum i globus krzy
Grierson 1385, Bendall-Donald 1974 p. 13, C.17; PCPC 75 (aw.: Demetrios); DOC V, 2 
Class XII, pl. 10, 165-168 (1,98g, 2,41g, 1,62g, 2,21g); LBC Ashmolean 591 (2,16g).

77. 

SB 2303 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

(stamenon), 23mm, 1.90 Aw.: Γ/ΟΑ/ ΔΗΜ
św. Demetriusza na wprost, ubranego w tunik
mały krzyż. Rw.: MX AV ΔECΠOTIC, Micha
trzyma globus z patriarchalnym krzyżem i labarum, o
Bendall-Donald 1974, p. 29, T.10; PCPC 76; DOC V, Class XIII,
1,97g); LBC Ashmolean  592-593 (2,86g, 3,45g).

78. 

SB 2304 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

 Aw.: Γ/ΟΑ/Δ/Η – ΜΗ/ΤΡΙ/Ο/C. Św. Demetriusz bez brody, w nimbie, ma na sobie 
tunikę, napierśnik i sagion, siedzi na wprost na tronie bez oparcia i trzyma na kolanach 
miecz. Rw.: ΜΙ/Ο/ΠΑΛ/Ε/Ο z l. ΔΕC/ΠΟ
stemmę, divitision, loros i sagion; w pr. rę
Bendall-Donald 1974, p. 31,T.12; PCPC 77; DOC V,2, Class XV, pl. 11, 174
1,81g); LBC  Ashmolean 595 (3,18g). 

79. 

SB 2305 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica
27mm. Aw.: Γ/ΟΑ/ Δ/Η-Μ/Η/ΤΡΙ/Ο/C w dw
na wprost. Rw.: Μ Χ lub Χ/Μ; Uskrzydlona posta
divitision i panelowy loros; trzyma labarum i
11, 171-173 (1,68g, 1,65g, 2,02g); LBC Ashmolean 594 (2,41g).

80. 

SB 2306 

Michał VIII Palaeolog, AE Trachy (stamenon)

Aw.: Ο/Α/Γ po l.; ΔΗ/ΜΗ/ΤΡΙ/Ο z pr., posta
wprost, trzyma włócznię i tarczę, gwiazda po lewej. Rw.: 
długim krzyżem i dużą lilią. - Grierson 1380, Bendall T.13, PCPC 79.
XVI, pl. 176-179 (2,52g, 2,09g, 1,66g, 2,54g); LBC Ashmolean  596 (1,82g).

Mennica Thessalonica (1261-1282). AE Trachy 

 patriarchalny, bez napisu, w ćwiartkach lilie. Rw.:  ΜΙXAHΛ 
Michała z l. ubranego w loros panelowy i trzymającego w pr. ręce 

w. Demetriusz z prawej stoją między nimi trzymając berło; postać św. 
cego zamek z dwoma wierzami; oba trzymają pomiędzy sobą berło 

., Grierson 1373, Bendall-Donald 1974, p. 25, T.6; DOC V, 2 Class VIII, 
158 (2,15, 1,23, 3,11, 0,81g); LBC Ashmolean 589 (2,77g); zob. DO 

 

Thessalonica, (1261–1282), AE Trachy (stamenon). 
ży krzyż, gwiazdy w ćwiartkach Rw.: X/M Δ/Ε/C/Π 

ółpostacie: Michała po lewej, ubranego w loros i 
czone labarum oraz św. Demetriusza po pr. stronie, 

ą, trzymając model miasta pomiędzy sobą; nad nimi duża 
Donald 1974, T.7; PCPC (70), DOC V, 2 Class IX, pl. X, 

 

Thessalonica, (1261-1282), AE Trachy (stamenon). 
 patriarchalny na trzech stopniach. Rw.: ΜΙΧΑΗΛ ΔΕCΠΟ z l. Ο 

 Michała po l., ubranego w loros,.trzymającego labarum i postać 
pr. stronie trzymającego włócznię, Obaj stoją na wprost, pomiędzy 

żą śmioramienną gwiazdą. PCPC (71); DOC V, 2, Class 

 

Thessalonica, (1261-1282), AE Trachy (stamenon). 
 patriarchalny na trzech stopniach. 
Ο ΔΗΜ z pr. strony; Postać Michała po lewej, trzymającego 

w. Demetriusz po prawej, trzymający włócznię a pomiędzy sobą miecz (?) i 
(Uwaga: podwójne bicie spowodowało powstanie 
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Thessalonica, (1261-1282), AE Trachy (stamenon). 
ΓΕΟΡΓΙΟS  w dwóch kolumnach. Półpostać św. Georgiosa, 

bezbrodego, w nimbie, ubranego w tunikę, w napierśniku, z włócznią i tarczą. Rw.: Χ/ΜΙ 
ΟC z pr. strony; Cesarz Michał siedzący na tronie, ma na 

, divitision i loros; trzyma labarum i globus krzyżowy i aneksikakia.  - 
Donald 1974 p. 13, C.17; PCPC 75 (aw.: Demetrios); DOC V, 2 

168 (1,98g, 2,41g, 1,62g, 2,21g); LBC Ashmolean 591 (2,16g). Sa
vo
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Thessalonica (1261-1282), AE Trachy 

Γ ΟΑ/ ΔΗΜ-Η/ΤΡΙ/Ο/C w dwóch kolumnach; Półpostać 
w. Demetriusza na wprost, ubranego w tunikę, napierśnik i sagion, trzyma przed sobą 

ΠOTIC, Michał VIII stojący na wprost, ma na sobie loros, 
żem i labarum, ośmioramienna gwiazda po prawej.  - 

Donald 1974, p. 29, T.10; PCPC 76; DOC V, Class XIII, pl. 11, 169-170 (1,50g, 
593 (2,86g, 3,45g).  C
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Thessalonica (1261-1282). AE,, Trachy (stamenon). 
Św. Demetriusz bez brody, w nimbie, ma na sobie 

nik i sagion, siedzi na wprost na tronie bez oparcia i trzyma na kolanach 
ΔΕC/ΠΟ z pr. strony W ¾ postać cesarza; ma na sobie 

divitision, loros i sagion; w pr. ręce krzyż patriarchalny, a wl. aneksikakię. 
Donald 1974, p. 31,T.12; PCPC 77; DOC V,2, Class XV, pl. 11, 174-175 (2,68g, 

 

Thessalonica (1261-1282). AE Trachy (stamenon), 
ΤΡΙ Ο/C w dwóch kolumnach. Półpostać św. Demetriusza 
; Uskrzydlona postać cesarza Michała, ma na sobie stemmę, 

divitision i panelowy loros; trzyma labarum i globus krzyżowy. - DOC V,2, Class XIV, pl. 
173 (1,68g, 1,65g, 2,02g); LBC Ashmolean 594 (2,41g). 
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AE Trachy (stamenon), mennica Thessalonica.  
pr., postać św. Demetriusza ubranego w loros, na 

ę, gwiazda po lewej. Rw.: Χ/Μ/Δ/Ε/C Michał stojący z 
Grierson 1380, Bendall T.13, PCPC 79. DOC V, 2. Class 

2,54g); LBC Ashmolean  596 (1,82g). 
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81. 

SB 2307 

Michał VIII Paleolog (1261-1282), mennica Thessalonica. AE Trachy (stamenon), 
28mm. Aw.: Ο/Α/Γ/ ΔΗ-ΜI/ΤΡΙ/Ο/C; Postać św. Demetriusza stojącego na wprost, 
bezbrodego, z nimbem, ubranego w tunikę, napierśnik i sagion,trzyma włócznię i 
tarczę; gwiazda po lewej. Rw.:  MIHAIΛ ΔECΠOT ΠAΛ, Półpostać Michała na wprost, 
ma na sobie  stemmę, divitision i panelowy loros; trzyma dużą lilię herbową i 
labarum. Bendall-Donald 1974, p. 31, T.14; PCPC 80; DOC Class XVII, 180-181 (2,03g, 
1,29g); LBC Ashmolean 597 (2,16g). C
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82. 

SB 2308 

Michał VIII Palaeolog, Odrestaurowane Cesarstwo Bizantyńskie, mennica Thessalonica 
(1261-1282). AE Trachy (stamenon). Aw.: Duży krzyż mocny z rozchylonymi 
końcówkami, w środku mały krzyż, w ćwiartkach cztery kropki. Rw.: ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΕCΠΟΤΙC Ο ΠΑΛ. Półpostać cesarza na wprost, ubranego w loros i trzymającego 
labarum i globus krzyżowy. Bendall-Donald 1974, T.15; DOC V. 2, Class XIV, pl. 12, 
184-185 (0,77g, 2,19g). N
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83. 

SB 2309 

Michał VIII Palaeolog, Odrestaurowane Cesarstwo Bizantyńskie, mennica Thessalonica 
(1261-1282). AE Trachy (stamenon), 2,98 g, 
Aw.: Duża lilia herbowa (florencka?). Rw.: Χ/Μ/Δ/Ε/C/Π/Τ – Ο/ΠΑ/ΟΛ/Γ/Ο/C. W ¾ 
postać cesarza Michała stojącego na wprost, ma na sobie stemmę, divitision,  panelowy 
loros; trzyma duży krzyż i akakię; mała lilia w lewym polu. – Bendall-Donald 1974, p. 33, 
T.16; PCPC 84,  DOC V, 2. Class XV, pl. 12, no 186-90 (3,87g, 3,11g, 2,05g i 2,79g); 
LBC Ashmolean 598-600 (2,05g, 1,68g, 3,31 g). 

 

 
84. 

SB 2310 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica, (1261-1282), AE Trachy 

(stamenon), 24mm. Aw.: ΜΡ-ΘΥ po bokach; Półpostać Theotokos na wprost, z 
podniesionymi rękami  (orans). Rw.: ΧΜΔΜ z l. ΟΑΓ… z pr. stony; Półpostacie Michała, 
po l. i św. Demetriusza(?) po pr. stronie, obie postacie stojące na wprost, trzymają między 
sobą patriarchalny krzyż, powyżej półkole z gwiazdą. Bendall-Donald 1974, UT.1;  PCPC 
62; DOC V. 2, pl. 8. 131-132 (1,17g, 1,85g); LBC Ashmolean 579 (1,24g). 

 

 
85. 

SB 2311 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica, (1261-1282),AE Trachy (stamenon) 
(2,12 g),. Kwiat o ośmiu płatkach. Rw.: ΔΕ – CΠΟΤΙΙ, Μ-ΘV. Półpostacie Michała VIII 
po lewej i Marii po pr. stronie, w nimbie, obie półpostacie zwrócone lekko do siebie, 
trzymają między sobą duży patriarchalny krzyż; dwie gwiazdy w górnym polu. Cesarz ma 
na sobie stemmę, divitision i loros. DOC V, Class VII, pl. 9, 152-154 (3,89g, 1,77g, 
3,91g); LBC Ashmolean 588 (2,55g).  

 

 
86. 

SB 2312 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica (1261-1282). AE Trachy (stamenon). 

26mm. Aw.: ΓΟΑ ΔΙΜΗΤΡΙΟC w kolumnie po l. stronie; Św. Demetriusz w kirysie i 
paludamentum;  trzyma włócznię w prawej ręce, lewą opierający się na tarczy; krzyż w 
prawym polu Rw.: Ο ΠΑΛΕΟΛΓ w kolumnie z pr. strony; Cesarz Michał siedzący na 
wprost na tronie, ma na sobie stemmę, divitision i loros oraz paludamentum; trzyma berło 
i aneksikakię; sześcioramienna gwiazda w prawym polu. DOC V, 2, Class XI, pl. 10, 162-
164 (1,41g, 1,00g, 1,82g); LBC Ashmolean 590 (1,10g). 

 

 

87. 

SB 2313 
 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica, (1261-1282). AE Trachy (stamenon). 29 
mm, 3,40 g Aw.: Γ / A ΔΗ […] Św. Demetriusz stojący na wprost w wojskowym stroju, 
bez brody, w prawej ręce trzyma włócznię, a lewą kładzie na tarczy osadzonej na 
ziemi. Rw.: Cesarz Michał VIII na tronie trzyma berło liliowe i globus krzyżowy. Bendall 
1981a p. 87. 

 

 

88. 

SB 2314 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica (1261-1282). AE Trachy (stamenon); 
Aw.: 29 mm, 3,40 g, Thessalonica. Aw.: Ο/ΑΓ / ΔΙ/ΜΗ – ΤΡΙ. Postać św. Demetriusza na 
wprost w wojskowym stroju, bez brody, w prawej ręce trzyma włócznię, a lewą kładzie na 
tarczy osadzonej na ziemi; powyżej krzyżyk. Rw.: Χ/Μ Δ/ΕC/ΠΟ/ΤΙ; Skrzydlaty cesarz 
Michał VIII  w lorosie, stojący na wprost, trzymający w prawej ręce duży krzyż 
patriarchalny, a w lewej akakię; w polu po lewej ośmioramienna gwiazda. Bendal- Donald 
1974, UT.4; PCPC (81); DOC V, 2, Class XVIII, pl. 11, 182-183 (2,67g, 2,53g).  L
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89. 

SB 2315 

Michał VIII Paleolog, mennica Konstantynopol (1261-1282). AE Trachy (stamenon). 
Aw.: Św. Demetriusz w półpostaci, bezbrody w nimbie , ubrany w tunikę, napierśnik i 
płaszcz  sagion, w pr. ręce włócznia, w l. ręce tarcza. 
 Rw.: Postać cesarza ubrany w stemmę, divitision, loros; w rękach krzyże patriarchalne. 
PCPC 82;  Bendal-Donald 1974, p. 41, UT.5; DOC V, Class XXII, (zob. table 9B, 59) ; 
LBC Ashmolean 601 (1,04g). 
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90. 

SB 2316 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

Aw.: Półpostać św. Demetriusza na wprost, ma na sobie tunik
brody, w prawej ręce trzyma włócznię. 
stemmę, divitision, loros i paludamentum; trzyma model zamku i labarum; 
Circ. 1976, p. 93; wymieniony w DOC V 1, 

91. 

SB - 

Michał VIII Paleolog, mennica Thessalonica

Aw.: /ΓΡ z l.; Półpostać świetego  (Gregorios?
bokach rękami w geście modlitewnym orans. Rw.: 
Postać Archanioła Michała skierowana w pr. z głow
patriarchalny. Zbliżony do LPC, p. 49, no. 20
Ο/Ρ/Λ/  and right Δ/CΤ/Τ.) 

92. 

SB - 

Michał VIII Paleolog (1259-82), mennica 
ΤΡΙ|Ο|C Św. Demetrios siedzący z mieczem na kolanach. 
Rw.: ΜΙ |Ο|ΠΑΛ|Ε|Ο(?) ΔΕC|ΠΟ stojący cesarz trzymaj
aneksikakię. DOC -; Dumbarton Oaks 1960.125.1672 (2,68g).

93. 

SB - 

Michał VIII Paleolog (1259-82), mennica 
Aw.:  z l.  z pr.  Postać ś
trzymającego włócznie i tarczę pomiędzy dwoma du
Cesarza ubranego w loros trzymającego labarum w pr. r
przez Matkę Boską stojącą z l. Po bokach:  
pl. 12. 191-192 (2,57g, 1,39g). 

94. 

SB -  
Michał VIII Paleolog (1259-82), mennica 
Postać św. Demetriusza  stojącego na wprost, gwiazda w polu. Rw. Cesarz koronowany 
przez Matkę Boską. DOC V. 1, Table 9B no 46. PCPC

95. 

SB - 

Michał VIII Paleolog (1259-82), mennica 
Aw.: Matka Boska na tronie. Rw.: Postacie cesarza i nieznanego 
trzymają pomiędzy sobą labarum.  
Bendall-Donald 1974 -, PCPC -; DOC V, 2, Class XIII, pl. 5. (83) (3,11g); LBC 
Ashmolean 535-536 (2,19g, 2,80g). 

96. 

SB - 

Michał VIII Paleolog (1259-82), mennica 
Aw.: Skrzydlaty Archanioł trzymający patriarchalny 
Rw.: Cesarz w chlamidzie na tronie w wysokim oparciem, trzymaj
krzyżowy. PCPC 39; DOC V, 2.Class XX pl. 7,104

97. 

SB - 

Michael VIII Paleolog, mennica Konstantynopol
(stamenon). Aw.: ΜΡ-ΘΥ w polu; Półposta
skierowanymi w pr. stronę (Hagiosoritissa), w nimbie; Rw.: Cesarz Michał siedz
wprost na tronie bez oparcia; ma na sobie stemm
labarum i globus; Savoca Numismatik 92nd Blue Auction Lot 2225. (

98. 

SB - 

Michał  VIII Paleolog, mennica Magnesia lub 
AR Aspron Trachy (Trikefalon). Aw.: Ι
prawą ręką uniesioną w geście błogosławie
l. Ο/Π/Λ po pr.; Postać cesarza  w płaszczu (sagion) i lorosie, trzymaj
globus z krzyżem patriarchalnym;  Bendall collection. 
Zbliżone do SB 2279.  

99. 

SB - 

Michał  VIII Paleolog, mennica Konstantynopol

AD. AR Aspron Trachy (Trikefalon) 
Demetriusz?) stojący na wprost, trzyma włóczni
MIX ΔECΠOTH-O ΠAΛΕΟΛO ΛOΓ, Michael stoi na wprost, trzymaj
miecz przy swoim ciele; Manus Dei powyż

Thessalonica, (1261-1282). AE Trachy (stamenon);  
na wprost, ma na sobie tunikę, napierśnik i sagion; bez 

 Rw.: Postać Michała  na wprost, ma na sobie 
, divitision, loros i paludamentum; trzyma model zamku i labarum; PCPC 74, N. 

DOC V 1, p. 123 No 60.  

 

Thessalonica, (1261-1282). AE Trachy (stamenon), 
go  (Gregorios?) lub  Theotokos? z uniesionymi po 

cie modlitewnym orans. Rw.: Μ/Ι/Χ z l., ΔΕ/CΠ/ΟΤ z pr. strony. 
 Archanioła Michała skierowana w pr. z głową na wprost, trzymająca krzyż 

LPC, p. 49, no. 20 (Billon trachy. Virgin orans. In field left 
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82), mennica Thessaloniki (?). Aw.: Γ|ΟΑ| Δ|ΗΜΗ | 
ący z mieczem na kolanach.  

ący cesarz trzymający patriarchalny krzyż i 
1960.125.1672 (2,68g). D
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82), mennica Thessaloniki. AE Trachy (stamenon).  

Postać św. Demetriusza  stojącego na wprost 
ę ędzy dwoma dużymi gwiazdami..  Rw.: Postać 

ącego labarum w pr. ręce i akakia w l. koronowanego 
 z l. Po bokach:  Χ/Μ/Δ/Ε z l. i ΜΘ z pr. DOC V, 2. Class XVI . D

O
C

 V
, 2

.  
19

1-
19

2.
 

82), mennica Thessaloniki. AE Trachy (stamenon). Aw.: 
cego na wprost, gwiazda w polu. Rw. Cesarz koronowany 

. DOC V. 1, Table 9B no 46. PCPC-; Bendall-; Donald -; DOC V, 2- 

 
82), mennica Konstantynopol. AE Trachy (stamenon). 

Aw.: Matka Boska na tronie. Rw.: Postacie cesarza i nieznanego świętego z mieczem,  

DOC V, 2, Class XIII, pl. 5. (83) (3,11g); LBC 
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82), mennica Konstantynopol. AE Trachy (stamenon). 

ący patriarchalny krzyż w pr. ręce.; po l. Χ/Μ. 
Rw.: Cesarz w chlamidzie na tronie w wysokim oparciem, trzymający krzyż i globus 

PCPC 39; DOC V, 2.Class XX pl. 7,104-105 (2,11g, 1,43g). D
O
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Konstantynopol  (1261-1282), AE Trachy 
ółpostać Marii z rękami uniesionymi w geście orans, 

 (Hagiosoritissa), w nimbie; Rw.: Cesarz Michał siedzący na 
bie stemmę, divitision i panelowy loros; trzyma 
92nd Blue Auction Lot 2225. (2,82g). 

Sa
vo

ca
  A

uc
. 9

2n
d 

B
lu

e 
L

ot
 2

22
5 

(2
,8

2g
 2

5 
m

m
) 

mennica Magnesia lub Konstantynopol? 1259-1261? 
. Aw.: ΙC- ΧC Chrystus w nimbie krzyżowym na tronie  

cie błogosławieństwa, w lewej księga. Rw.: Χ/Μ ΔΕC/Π/Τ po 
 cesarza  w płaszczu (sagion) i lorosie, trzymającego labarum i 

Bendall collection. LBC  Ashmolean 480 (1,58g); 
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, Michael stoi na wprost, trzymając wyciągnięty 
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SB - 
Michał  VIII Paleolog,. 1261-1282 AR Aspron Trachy (Trikefalon) (kopia?) Aw.: 
Archanioł Michał z mieczem stoi na wprost. Rw.: Cesarz stoi na wprost z berłem 
krzyżowym  i akakią.  Gerhard Hirsch Nachfolger Auc. 284 Lot 3134 (3,05g). 
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SB - 

Michał VIII Palaeolog, mennica Filadelfia (1261-1282) AR Aspron Trachy 
(Trikefalon). Klasa XVII Aw.: Krzyż mocny, Φ-Λ Α-Φ w ćwiartkach Rw. X- [M] ΔЄ-
CΠO-THC (ligatura TH) w lewo, […] Є-O w prawo, Michał VIII stojący na wprost, ma 
na sobie stemmę, divitision i loros; trzyma prawą ręką labarum a  lewą globus zwieńczony 
patriarchalnym krzyżem. PCPC 58; Sear -; DOC 45 (Φ-Λ-Δ-Φ na awersie).  Sa
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SB - 

Michał VIII Paleolog. mennica Magnesia (1258-1282). AR Aspron Trachy 
(Trikefalon). 1,94 g, 25 mm,. Połowa długości postać św. Jerzego stojącego na wprost, 
trzymającego włócznię i tarczę. Rw.: Michał stojący na wprost, trzyma labarum i globus 
krzyżowy, koronowany przez Chrystusa stojącego po lewej stronie. DOC -; LPC -; PCPC 
-; LBC -; SB - 
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SB – 
Hybryda 
SB 2283 

+ 
SB 2285 

Michael VIII Palaeologus. mennica Konstantynopol. 1261-1282. AR Aspron Trachy 

(Trikefalon). 23,5 mm, 2,66 g. Aw.: Św. Michał Archanioł stojący na wprost, trzymający 
miecz [i tarczę?]; M/I w lewym polu, - / X • w dół w prawo / MI/XA/HΛ/ ΔЄC w lewym 
polu, O / ΠAΛ/Є/O w prawo w dół, Michał stoi na wprost, trzymając berło z krzyżem [i 
akakia?].   DOC -, ale por. 114-22 (dla aw.) I 125-6 (dla rew.); por. BTM C.23-4 (dla aw.) 
I C.25 (dla rew.); por. S. Bendall, „The Silver Coinage of Michael VIII, AD 1258-1282”, 
Num Circ XC.4 (maj 1982), 5 (dla aw.); por. SB 2283 (aw.) i 2285 (rew.). 
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Michał VIII Paleolog i Andronik II Paleolog (1272-1282): 

104 

SB 2317 

Michał VIII i Andronicus II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Konstantynopol?, (1272-1282). AR Aspron Trachy (Trikefalon). 1,95 g, 22,0 mm Aw.: 

/ΝΙΚΟ -ΛΙ Półpostać św. Mikołaja na wprost. Rw.: Półpostać Chrystusa pomiędzy ΙC- 
ΧC, koronującego postacie Andronika (po l.) i Michała (po pr. stronie), obaj trzyma 
między sobą patriarchalny krzyż; Α/ΝΔ/ΡΟ/ΝΙ/Κ/Ο/C po l. ΧΜ/ΔΕ/CΠ/ΟΤ/Η z pr.; 
N.Circ. maj 1992 s.122, DOC V.1: 115, No. (44) (1,41g); PCPC 54; DO BZC.2006.11 
(1,95g, 22,0mm) Numismatica Ars Classica Auc. 56 Lot 838. (men. Magnezja lub 
Tessalonica). 
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SB 2318 

Michał VIII i Andronicus II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Konstantynopol (1272-1282) AE Trachy (stamenon). Aw.:Γ / /ΝΙΚΟ z pr.; 
ΝΙ/ΚΟ/ΛΑS z l. strony; Popiersie św. Mikołaja z brodą, w nimbie, ma na sobie sticharion, 
felonion i omoforion; pr. ręką błogosławi, w l. trzyma księgę. Rw.: Α/ΝΔ/ΡΟ/ΝΙ/ΚC z 
lewej. XΜ ΔΕ/CΠΟ/ΤC z pr.; powyżej ΙC-ΧC. Bezbroda postać Andronika po lewej, a 
brodata Michała po pr. stronie, błogosławieni przez półpostać brodatego Chrystusa 
powyżej trzymają między sobą patriarchalny krzyż; Michał i Andronik ubrani stemmy, 
divitisiony, zdobne klejnotami lorosy;  w rękach  trójpalczaste berła; PCPC (88). Grierson 
1365, Bendall-Donald 1974, C.1; DOC V, 2, Class I, pl. 12,197-199 (2,63 g, 2,42 g, 1,82 
g); LBC Ashmolean 613-617 (2,27g, 1,88g, 2,33g, 1,57g, 1,84g). 
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SB 2319 

Michał VIII Paleolog i Andronik II, Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Konstantynopol (1272-1282) AE Trachy (stamenon).   
Aw.: Półpostać św. Michała Archanioła. Rw.: Stojący Michał (po lewej)  i Andronik (z 
prawej strony), trzymają między sobą globus krzyżowy; 
Grierson 1367. Num. Byz., pl. XIV, 4-5; DOC V, 2, Class II, pl. 13. 202 (1,80g). 
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SB 2320 

Michał VIII Paleolog i Andronik II, Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Konstantynopol (1272-1282) AE Trachy (stamenon). 23mm. Aw.: Μ-Θ w polu; Maria 
w maforionie i nimbie stoi z podniesionymi rękami w geście modlitewnym (orans). Rw.: 
Μ/ΔΕ/CΠ/ΟΤ z l., Ο/Π/Α/Λ/C z pr. strony; Postać brodata Michała po l. i bezbrodego 
Andronika po pr. stronie, trzymają między sobą labarum na długim trzonku, na końcu 
którego znajduje się kula ziemska; Michał i Andronik mają na sobie stemmy, divitisiony, 
panelowe lorosy; LPC 76 (jako Andronik II i Michał IX); PCPC 56; DOC V, 2, Class III, 
203-205 (1,72g, 1,57g, 1,36g); LBC Ashmolean 618-620 (1,49g, 2,29g, 2,70g) 
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SB 2321 

Michał VIII i Andronik II, mennica Thessalonica, (1272-1282) AR Aspron Trachy 

(Trikefalon). Aw.: O|E|Φ|Δ|Γ|C, po lewej , Św. Georgios stojący z 
włócznią w pr. ręce i l. opartą na tarczy. Rw.: Półpostacie Michała po l. i Andronika po pr. 
stronie, trzymają miecz między sobą, zwieńczeni przez popiersie Chrystusa powyżej, 
Napis z prawej strony małymi literami jest bardzo słaby. Powyżej + |MX| ΠΑ|ΛΕ |ΟΛ|O 
|Γ po l. i ΜΙ po pr. stronie;  Bendall-Donald [123.16];  PCPC (85); DOC V, 2, Class VII, 
pl. 3, (36) (1,48g). DO BZC.2009.010  D
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SB 2322 

Michał VIII Paleolog i Andronik II, mennica Thessalonica (1272-1282), AE Trachy 

(stamenon) Aw.: ΓΛ po l., /ΤΡΙ po pr. stronie; Popiersie św. Demetriusza (?) na wprost, 
ma na sobie tunikę, napierśnik i sagion, trzyma włócznię i tarczę. Rw.: Α/Ν/Δ/Ρ zl. I Χ/Μ 
z pr.; bezbrody Andronik (z l.) i brodaty Michał (z pr. strony), trzymający między sobą 
miecz; mają na sobie stemmy, divitisiony i panelowe lorosy; Obie postacie wieńczy 
powyżej popiersie Michała Archanioła. Num. Byz, pl. XIV, 7-8; B-M, 140-2 Type III; 
PCPC 87; DOC V, 2, Class I, pl. 13, 212-215 (2,31g, 213g, 2,82g, 2,93g); LBC 
Ashmolena 621 (1,54g).  
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SB 2323 

Michał VIII Paleolog i Andronik II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Thessalonica (1272-1282), AE Trachy (stamenon). Aw.:  O/AΓ/ΘE-O/Δ/ω/OΡ, 
półpostać św.Theodora(?) na wprost, w wojskowym stroju, z włócznią i okrągłą tarczą 
ozdobioną ośmioramienną gwiazdą. Rw.: AΔΡ X..M po l. i pr. stronie Andronika i 
Michała, w półpostaciach, z których każda nosi stemmę, divitision i panelowy loros;i 
trzymają między sobą labarum i miecz; powyżej popiersie Archanioła Michała. PCPC 86; 
DOC jak wyżej (św. Theodor); Grierson 1390, Num. Byz., pl. XIV, 6.  
Pradowpodobnie wspólny typ z SB 2322 z tym samym świętym. 
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SB 2324 

Michał VIII i Andronik II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, Mennica Thessalonica 
(1272-1282), AE Trachy (stamenon). Aw.: Popiersie świętego Georgiosa? Trzymającego 
miecz na swoim ramieniu. Rw.:  ADNR po l. i X..M po pr. stronie; Postacie Andronika 
(bez brody) po l. i Michała (z brodą) po pr. stronie, każ dy trzyma wolną rękę na swoich 
piersiach; pomiędzy sobą trzymają patriarchalny krzyż na stopniach. PCPC 89, Grierson 
1392, DOC V, 2, Class III, pl. 13, 219 (1,39g). 
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SB 2325 

Michał VIII i Andronik II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, Mennica Thessalonica 
(1272-1282), AE Trachy (stamenon), Aw.: Ο/ΑΓ/ΔΙ- ΜΙΤΡΙΟC. Popiersie św. 
Demetriusza bezbrodego w nimbie, w pr. ręku miecz spoczywający na ramieniu, w l. 
tarcza z gwiazdą po środku. Rw.: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC - ΜΧ-ΑΗΛ ΔΕCΠ. Andronik II stojący 
po l. koronowany przez Michała stojącego po pr. stronie; obaj mają na sobie stemmy, 
divitisiony, zdobne kamieniami lorosy. Andronik  tryma w pr. ręce berło krzyżowe a w l. 
globus krzyżowy. PCPC 90; Grierson 1391, Num. Byz., pl. XIV, 12-15; DOC V, 2, Class 
II, pl. 13, 216-218 (1,49g, 2,76g, 3,11g); LBC Ashmolean 622-623 (1,76g, 1,19g 
ukruszony). (Zob. Sear 2322-2323) 
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SB - 

Michał VIII i Andronicus II. Mennica Konstantynopol, (1272-1282), AE Trachy 

(stamenon), 1,80 g. Aw.: Χ/Μ; Skrzydlatapółpostać Archanioła Michała z trójpalczastym 
berłem w pr. ręce, a w l. globus krzyżowy. Rw.: Postacie cesarzy Michała (z brodą) i 
Andronika (bez brody) na wprost, trzymają pomiedzy sobą globus krzyżowy. Mchał 
ubrany w loros z centralnym panelem, trzyma labarum; Andronik ubrany w chlamidę, 
trzyma palmę; 
PCPC (88); DOC V, 2. pl. 13, 200–202 (1,43g, 1,92g, 1,80g).  D
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SB - 

Michał VIII i Andronicus II. Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie, mennica 
Konstantynopol?, (1272-1282). AE Trachy (stamenon). Aw.: Ο/ΑΓ/… W 3/4 postać 
świętego (Mikołaja?) na wprost; uniesiona ręka w geście modlitewnym. Rw.: Andronik po 
l., a Michał po pr. stronie, trzymając między sobą patriarchalny krzyż; popiersie Chrystusa 
powyżej wieńczony cesarzy koronami; Nomos 22 mm, 2,03 g  Zob. Sear 2317 Obolos 
Web Auc. 15 Lot 995. 
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SB - 
Hybryda 

Sear 2317 
i Sear 
2321  

Michał VIII i Andronicus II. Konstantynopol, 1272-1282, wczesny okres 
panowania. AR Aspron Trachy (Trikefalon). 1,93 g, 23 mm .Aw.: Dziewica Maria na 
wprost, siedząca na tronie z wysokim oparciem, ozdobionym dwoma literami B-B. Rw.: 
Popiersie Chrystusa zwrócone ku niebu, wyciągającego ręce nad popiersiami dwóch 
cesarzy; poniżej z lewej ANΔI.  por. DOC V część 2, 36 i 44; Sear 2317 i 2321.  R
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SB -
 RATTO 

2222 

 Michał VIII Palaeolog i Andronik II, mennica Cherson? 1273-1282 AD,  
AE Trachy (stamenon) odlew? Grierson  MHP-ΘV powyżej po bokach; Półpostać Marii 
z obiema rękami uniesionymi w geście modlitewnym R.: Andronik stojący po 
lewej stronie, trzymając długi krzyż w lewej ręce i  Michał stojący po prawej, trzymający 
globus krzyżowy w prawej ręce i długi krzyż w lewej. Sear- ; RATTO 2222; LBC 
Ashmoleon No. 611-612 (6,07g 31mm i 4,80g 30mm). 
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Porównanie numerów katalogowych  samodzielnych emisji monetarnych Michała VIII (1258/1261-1282) 
 oraz wspólnych z Andronikiem II (1272-1282) i próba przypisania ich do poszczególnych mennic.  
Sear (= D. R. Sear, Byzantine Coins and Thier Values,1987, repr. 2006), Bendall-Donald 1974 (= Bendall and P. J. Donald - The Billon Trachea of Michael VIII, 
1974), PCPC (= Bendall S. - A Private Collection of Palaeologan Coins, 1988), Gierson 1982 (= Grierson, Ph. - Byzantine Coins, 1982), DOC V i DOC IV (= 
Grierson Ph. - Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. V Michael VIII to Constantine XI, 1258-

1453. 1999. Vol. V i vol. IV); LBC Ashmolean (E. Lianta - Late Byzantine Coins 1204-1453 in the Ashmolean Museum, University of  Oxford). 
  

Sear 
1987/2006 

Bendall-
Donald 

1974 

PCPC 
1988 

Grierson 
1982 

DOC V 
1999 Uwagi: 

LBC Ashmolean 
2009 

Michał VIII, 1261-1282 

Magnesia:   

2238 - (1) 1286 -    

2239 C.23 2 1358 114-122    

2240 - 81 2314 194-195 DOC IV , pl. XXXVII, 6   

- - - - -  480 Magnezja 

Konstantynopol:   

2241 - 
3B.1 

1287 1  
485 Magnezja 

3C.2 486-487 Magnezja 

2242 - 4 1288 2-12  488-493 Konstantynopol 

2243 - 5 1289 13-25  494-504 Konstantynopol 

2244 [121.1] (6) - (43)  - - 

2245 [121.2] 7 1301 29-32  505-507 Konstantynopol 

2246 [121.3] (9) - 27  479-480 Magnezja 

2247 [121.4] (9) 1302 (41)  - - 

2248 [121.5] (10) 1299 26  - - 

2249 [121.6] (11) - (34)  - - 

2250 [121.7] (12) - (33)  - - 

2251 [121.8] 13 1303 37  - - 

2252 [121.9] (14) - (35)  - - 

2253 [122.10] (16) - 28  - - 

2254 [122.11] (17) - (39)  - - 

2255 - (15) - (40)  - - 

2256 [122.12] 18 - (38)  507 Konstantynopol 

2257 [122.13] (19) - (42)  - - 

2258 [122.14] - - (44)  - - 

2259 C.1 20 1339 46-51  508-509 Konstantynopol 

2260 C.2 21 1340 52-55  510-513 Konstantynopol 

2261 C.4 22 1341 56-57  514-517 Konstantynopol 

2262 C.5 23 - 58  516-517 Konstantynopol 

2263 C.6 24 1342 59-63  518-519 Konstantynopol 

2264 C.7 25 1343 64-65  520-521 Konstantynopol 

2265 C.8 26 1344 66-69  522-523 Konstantynopol 

2266 C.9 27 1345 70  524 Konstantynopol 

2267 C.10 28 1346 71-72  525-526 Konstantynopol 

2268 C.11 29 1347 73-76  527-528 Konstantynopol 

2269 C.12 30 1348 77-78  529-530 Konstantynopol 

2270 C.13 31 1349 79-81  531 Konstantynopol 

2271 M.1 32 1338 - DOC IV.32 (pl.XXXVI.3) 481-482 Magnezja 

2272 - 33 - 82 Bendall 1976 b, 233 nr 3-4 532-534 Konstantynopol - 

- 
 

- - 83  535-536 Konstantynopol 

2273 C.14 34 1350 84-85  537-538 Konstantynopol 
2274 C.15 36 1351 86-90  539-542 Konstantynopol 
2275 C.16 37 1352 91-95  541-542 Konstantynopol 

2276 C.18 40 1354 96-99  543-547 Konstantynopol 

2277 C.20 41 1355 106  552-553 Konstantynopol 
2278 - 43 1364 130 Additions (B-D 1976), 93, bez nr 572-573 Konstantynopol 
2279 M.2 42 - - DOC. IV.533 (pl. XXXVI.5) 483-484 Magnezja 

2280 T.9 44 1376 107-108  554-556 Konstantynopol 

2281 C.21 45 1356 109  557-559 Konstantynopol 
2282 C.22 46 1357 110-113  560-561 Konstantynopol 
2283 C.23 2 Magnezja 1358 114-122 powtórzone Sear 2239 562-563 Konstantynopol 

2284 C.24 47 1359 123-124  564-565 Konstantynopol 
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Sear 
1987/2006 

Bendall-
Donald 

1974 

PCPC 
1988 

Grierson 
1982 

DOC V 
1999 Uwagi: 

LBC Ashmolean 
2009 

2285 C.25 48 1360 125-126  566-568 Konstantynopol 
2286 C.26 60 1361 193  607-608 Filadelfia 

2287 C.27 59 - (193a)  609-610 Filadelfia 

2288 C.28 49 1362 127-128  567-568 Konstantynopol 

2289 C.29 50 - 129  569-571 Konstantynopol 
2290 UC.4 35 1363 100-102  546-547 Konstantynopol 
2291 UC.5 38 - (103)  548-551 Konstantynopol 

2292 - (52) 1475 196    

2293 - (53) - - wcześniej niepublikowane   

Thessalonica:   

- - 61,1/3 
 

4-5 
 

574-578 Thessalonica 

2294 T.1. 63 1368 133-135 
 

580-581 Thessalonica 

2295 T.2. 64 1369 136-143 
 

582-585 Thessalonica 

2296 T.3. 65 1370 144-146 
 

584-585 Thessalonica 

2297 T.4. 66 1371 147-150 
 

586-587 Thessalonica 

2298 T.5. (67) 1372 151 
 

  

2299 T.6. 69 1373 155-158 
 

589 Thessalonica 

2300 T.7 (70) 1374 159-160 
 

  

2301 T.8/8A (71) 1375 161 
 

  

2302 C.17 75 1385 165-168 
 

591 Thessalonica 

2303 T.10 76 1377 169-170 
 

592-593 Thessalonica 

2304 T.11 77 1378 174-175 
 

595-596 Thessalonica 

2305 T.12 78 1379 171-173 
 

594 Thessalonica 

2306 T.13 79 1380 176-179 
 

  

2307 T.14 80 1381 180-181 
 

597 Thessalonica 

2308 T.15 (83) 1382 184-185 
 

  

2309 T.16 84 1383 186-190 
 

598-600 Thessalonica 

2310 UT.1 62 1386 131-132 
 

579 Thessalonica 

2311 UT.2 68 1387 152-154 
 

588 Thessalonica 

2312 UT.3 72 1398 162-164 
 

590 Thessalonica 

2313 - (73) - - Bendall 1981a   

2314 UT.4 (81) 1389 182-183 
 

  

2315 UT.5 82 - - 
 

601 Thessalonica 

2316 - (74) - - "Additions" (B-D 1976, 93) bez nr   

- Bendall 2001 - - - 
 

602 Thessalonica 

Filadelfia:   

- 
 

57 
 

80-87 Konstantynopol 603-606 Filadelfia 

 

Michał VIII i Andronik II (1272-1282) 

Konstantynopol:   

2317 [122.15] (54) - (44) 
 

  

2318 p. 43.1 55 1365 197-199 
 

613-617 Konstantynopol 

2319 - (88) 1366 202 
 

  

2320 LPC 76 56 1367 203-205 
 

618-620 Konstantynopol 

Thessalonica:   

2321 [123.16] (85) - (36) 
 

  

2322 p. 43.2 87 - 212-215 Prawdopodobnie tylko pojedyńczy 
typ ze św.Theodorem. 

621 Thessalonica 

2323 p. 43.3 86 1390 
 

  

2324 - (89) 1392 219 
 

  

2325 - 90 1391 216-218 
 

622-623 Konstantynopol 

Cherson (?):   

- - - - - 
 

611-612 Cherson (?) 
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Główne etapy dewaluacji hyperyrona  
(według Cecile Morrisson - Pieniądz i finanse w świecie bizantyńskim [w:] Świat Bizancjum, str. 201). 

Panowanie lub okres 
Określenie monety na 
liście Pegolottiego69 

Daty 
 Karaty 

(teoretyczny 
walor kruszcu) 

Średnia zawartość w 
% na podstawie 

analiz 
% Au % Ag % Cu 

Jan III Watazes 
Theodor II Laskarys 

p. ingiallati  
(żółte) 

1222 - 1261 18 73 16 11 

Michał VIII 
Andronik II sam 
(typ z nimbem) 

p. paglialoccati 
(Paleologowie) 

1261 - 1288 16-15 64 21 15 

Andronik II sam 
(typ bez nimbu) 

Andronik II i Michał IX 
(typ z 6 wieżami) 

p. ingiallati  
(klęczący) 

p. vecchi tre santi 
(stare z trzema świętymi) 

1288 - 1303 14 57 24 19 

Andronik II i Michał IX 
(typ z 4 wieżami) 

p. nuovi di rosa  
e di stelle 

(nowe z różą i gwiazdą) 

1303 - 1325 
- 1353 

12 49 31 20 

Andronik II i Andronik III 
p. nuovu nuovi  
(zupełnie nowe) 

1325 - 1328 12 47 33 20 

Andronik III 
Jan V i Anna Savoy 

Jan V i Jan VI 
 

1328 – 1353 12 46 25 29 

                                                           
69. Grierson Ph. - The Coin List of Pegolotti, dans Studii in Onore di A. Sapori, 1957; przedruk  [w:] Id. Later Medieval Numismatics, 1979, nr XI.  
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Wykaz nominałów emitowanych w latach 1204-1453 według Eleni Lianta: 

Emisje z lat 1204-1261 

H
yp

er
py

ro
n 

(A
V

) 

A
sp

ro
n 

tr
ac

hy
 (

E
l.)

 

A
sp

ro
n 

tr
ac

hy
 (

B
ill

.)
 

T
et

ar
te

ro
n 

(A
E

) 

1/
2 

T
et

ar
te

ro
n 

(A
E

) 

Cesarstwo Nicejskie           
Theodor I Laskarys (1204-1205)   x x     
Jan III Dukas Watatzes (1221-1254) x x x x   
Theodor II Dukas Laskarys (1254-1258) x x x x   

Cesarstwo Thessaloniki           
Theodor Angelos Dukas Komnen (1227-1230)   x x x x 
Manuel Angelos Dukas Komnen (1230-1237)   x x     
Jan III Angelos Dukas Komnen (1237-1244)   x x     
Demertiusz Angelos Dukas Komnen (1244-1246) 

  
x 

  
Theodor II Dukas Laskarys (1254-1258)     x     

Despotat Epiru           
Manuel I Angelos Dukas Komnen (1230-1236)     x     
Michał II Angelos Dukas Komnen (1236-1268)     x     
Jan III-Michał II (1248)     x     

Cesarstwo Łacińskie           
(1204-1261)     x     

Cesarstwo Bułgarii           
Ivan II Ansen (1218-1241)     x     

 

 Emisje z lat 1261-1453 

H
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py

ro
n 

(A
V

) 
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n 
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hy
 (

A
R

) 
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 (
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R

) 
 

S
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 (

A
R

) 

1/
2 
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A
R

) 

1/
8 
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vr
at

on
 (
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R

) 

T
or

ne
se

 (
B
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l.)

 

P
ol
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ik

on
 (

B
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.)
70

 

S
ta
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 (

A
E

) 

T
et
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te
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n 

(A
E

) 

A
ss

ar
io

n 
(A

E
) 

T
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ne
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 (
A

E
) 

F
ol

la
ro

 (
A

E
) 

Odrodzone Cesarstwo Bizantyńskie (1261-1453) 
Michał VIII (1258/1261 -1282) x x             x ?       

Michał VIII -Andronik II (1272-1282)                 x         

Andronik II (1282-1294, 1320-1325) x               x x       

Andronik II - Michał IX (1294-1320) x               x         

Andronik II - Andronik III (1325-1328) x               x         

Andronik III (1328-1341)     x         x     x     

Jan V/ Faza I (1341-1347) x   x                     

Jan V/Jan VI Kantauzen / Faza II (1347-1353) x   x       x             

Jan V/ Faza IV.b (1354-1376)               x x         

Jan V /Anna Savoy/ Faza IV.c (1352-1365)                     x     

Jan V / Faza IV.e (1367-1376)       x   x     x   x     

Jan V/Andronik IV/ Faza V (1376-1379)           x     x     x   

Jan V / Faza VI (1379-1391)       x x                 

Manuel II (1391-1425)       x x x           x x 

Jan VII (1399-1403)         x x           x   

Jan VIII (1425-1448)       x                   

Konstantyn XI Dragazes (1449-1453)       x                   

Polityczne perypetie, w szczególności liczne uzurpacje i wojny domowe w XIV-XV wieku, z ich wezwaniami do poparcia ze strony Zachodu, 
Genui lub Wenecjan, czy też interwencje Turków przekładają się na emisje numizmatyczne.Te wzajemne wpływy, a zwłaszcza wpływy 
zachodnie, są źródłem kilku innowacji (wprowadzenie monety na wzór srebrnego dukata Wenecji - bazylikonu prawdopodobnie z 1304 r.) oraz 
poważnej transformacji systemu jakim było porzucenie tysiącletniej bizantyjskiej złotej monety (ostatnie hyperpyrony datowane  najpóźniej na 
1353 r. ) i stworzenie „srebrnego hyperpyrona” znanego jako stavraton w 1367.   

                                                           
70. Znaczenie słowa politikon nie jest  jasne. Zakłada się, że termin ten był używany w odniesieniu do pieniądza w podwójnym znaczeniu 

„bieżących” pieniędzy (πολιτευόμενον) przeznaczonych do codziennego użytku (πολιτκά) i być może pieniędzy „miejskich”, odwrotnie niż   
nominał cesarski basilikon. 
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Bizantyński system monetarny w latach 1204-1453 
Okres 
emisji 

AV El.  AR Bill. AE 

Ł
ac

iń
sk

a 
co

nq
ui

st
a 

 
(1

20
4-

12
61

) Hyper- 
pyron 

Aspron 
Trachy 

          
Aspron 
Trachy 

 
    Tetarteron 

1/2 
Tetarteron 

      

1/1 1/3           1/48    1/864 1/1728       
4,35 g 2,82 g           3,30 g    2,75 g 1,96 g       
28 mm 31 mm           29 mm    20 mm 19 mm       
wklęsły wklęsły           wklęsły    płaski płaski       

W
cz

es
ny

 o
kr

es
 

P
al

eo
lo

gó
w

 
(1

26
1-

13
04

) 

Hyper- 
pyron 

  
Aspron 
Trachy 

          
 

Stamenon Tetarteron         

1/1 
 

  
 1/12 
(1/10) 

          
 1/288 

1/384  
1/768 
1/864 

        

4,3 g   1,77 g             2,56 g 2,09 g         
26 mm   26 mm             25 mm 20 mm         
wklęsły   wklęsły            wklęsły płaski         

Ś
ro

dk
ow

y 
ok

re
s 

P
al

eo
lo

gó
w

  
(1

30
4-

13
70

) Hyper- 
pyron 

    Basilikon         
Tornese 
Politikon 

Stamenon      Assarion     

1/1     1/12         1/96 1/384     1/768     
3,94 g     1,76 g         0,64 g 2,20 g     2,22 g     
24 mm     20 mm         18 mm 24 mm     21 mm     
wklęsły     płaski         płaski wklęsły     płaski     

K
oń

co
w

y 
ok

re
s 

P
al

eo
lo

gó
w

  
(1

37
0 

- 
14

53
) 

Hyper- 
pyron 
oblicz. 

      Stavraton 
1/2    

stavraton 
1/8 

stavraton  
  

 
        Tornese Follaro 

      1/1 1/2 1/16            1/192 1/576? 
      7,63 g 3,56 g 0,92 g            1,88 g 0,73 g 
      25 mm 20 mm 15 mm            18 mm 16 mm 
      płaski płaski płaski            płaski płaski 

Uwaga: 1/8 stavratona  nazywana była: doucatopoulon, duchatello, aspron. 
 
Skarby z wczesnego okresu panowania Michała VIII Paleologa 

według Filipa Griersona (DOC V, Vol. 117-118) za Bendallem i Donaldem (1974): 

Katalogi 
Skarby z wczesnych lat panowania 

Michała VIII 
Uwagi: 

SEAR Bendall and P. 
J. Donald, 1974 Arta 

Capstan  
Navy Cut 

Ioannina 

Thessalonica 
   

 
2295 T.2 13 - 2  
2296 T.3 3 2 1  
2297 T.4 6 4 3  
2309 T.16 7 - 3  

Konstantynopol 
   

 
2259 C.1 1 - -  

2283 C.23 - 8 4 PCPC 2 
(Magnezja/Konstantynopol) 

 


