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Fig. 3. Mozaika ze Zliten (http://dialogo-entre-masones.blogspot.com/2016/05/la-crisis-del-bajo-imperio.html, 
dostęp dn. 1.10.2019).
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Fig. 2. Mozaika z Oudny (Blanchard-Lemée et al. 1996, p. 174-175).
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Fig. 1. Mozaika pana Juliusza z Kartaginy (Zbiór profesora Tadeusza Sarnowskiego).
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Fig. 2. Fragment nadproża; obok tzw. krzyży maltańskich 
znajdują się przedstawienia lotosów 

i krzyży anch (Muzeum Narodowe w Warszawie).
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Fig. 3. Archanioł Michał na malowidle z katedry w Faras
(Muzeum Narodowe w Warszawie).

Fig. 4. Archanioł Gabriel na malowidle z katedry w Faras
(Muzeum Narodowe w Warszawie).
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Fig. 3. Maska hełmu z Eining w Bawarii z boku (Kellner 1978, 
Tafel 2).
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Fig. 2. Maska hełmu z Eining w Bawarii en face (Kellner 1978, 
Tafel 1).
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Fig. 1. Przebieg manewru zwanego petrinos. Oddział jeźdźców z lewej strony uformowany w szyku testudo (Junkelmann 
1996, Abb. 34).
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Fig. 1. Przebieg manewru zwanego petrinos. Oddział jeźdźców z lewej strony uformowany w szyku testudo (Junkelmann 
1996, Abb. 34).
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Fig. 2. Maska hełmu z Eining w Bawarii en face (Kellner 1978, 
Tafel 1).
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Fig. 3. Maska hełmu z Eining w Bawarii z boku (Kellner 1978, 
Tafel 2).
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Fig. 3. Archanioł Michał na malowidle z katedry w Faras
(Muzeum Narodowe w Warszawie).

Fig. 4. Archanioł Gabriel na malowidle z katedry w Faras
(Muzeum Narodowe w Warszawie).
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Fig. 2. Fragment nadproża; obok tzw. krzyży maltańskich 
znajdują się przedstawienia lotosów
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Fig. 2. Fragment nadproża; obok tzw. krzyży maltańskich 
znajdują się przedstawienia lotosów 

i krzyży anch (Muzeum Narodowe w Warszawie).
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Fig. 1. Mozaika pana Juliusza z Kartaginy (Zbiór profesora Tadeusza Sarnowskiego).

ad_rem_nr1-4_2018.indd   Strony widzące 6 z 16 - składka(6, 27)ad_rem_nr1-4_2018.indd   Strony widzące 6 z 16 - składka(6, 27) 2020-04-01   08:37:072020-04-01   08:37:07



AD REM 1-4/2018
28

ą ę ę   
     
żśćł
ćęśąęż
 ń ć  
ł ą ę  ł
    ą ę 
 ę  ż ść ń
ę   ł  
 
   ą łą ę  ż

    ę ą
ą ą ę     ą
łą ęą   ę    
ż  ą ę  ł 
 ą ą ęę ż ąć żę
ą
łć
łżą  łę    ą
ęł   ą  ę  ł
 ż   
ążęż





Fig. 2. Mozaika z Oudny (Blanchard-Lemée et al. 1996, p. 174-175).
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Na okładce: św. Anna (fragment postaci) z katedry w Faras, VIII - 1. poł. IX w. (Muzeum Narodowe w Warszawie).
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Fig. 3. Mozaika ze Zliten (http://dialogo-entre-masones.blogspot.com/2016/05/la-crisis-del-bajo-imperio.html, 
dostęp dn. 1.10.2019).
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Archanioł Michał (fragment postaci), IX w., malowidło ścienne z katedry w Faras
(Muzeum Narodowe w Warszawie).


