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Abstract: 

   

 During the archaeological excavations conducted in Wroclaw-Cathedral Island 
lump of yellow mineral was discovered in a layer dating to the thirteenth century. It has been 
studied by X-ray diffraction, which allowed for the designation of it as sulphide of arsenic, 
called Orpiment. This compound in different parts of the world was used as a dye, also as a 
remedy for various ailments, as well as in the alchemical laboratories in attempts of trans-
mutation of various substances into gold. Orpiment found in Cathedral Island in Wrocław 
without           a doubt is an imported item, perhaps from areas in Slovakia or the Near and Far 
East. There is also ruled out the German provenance. Given the context of occurrence in the 
vicinity of the glass workshop, the most likely seems to use orpiment for glass staining. It is not 
excluded, however, that could be used in polychrome, dyed fabric, or even in the alchemical 
laboratory.
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 WSTĘP

 Wśród zabytków kamiennych odkrytych na Ostrowie Tumskim we Wroc- 
ławiu w trakcie prac wykopaliskowych latach 1972-1989 znajduje się ponad 200 
okazów minerałów oraz wyrobów jubilerskich wykonanych z kamieni ozdobnych 
(fluoryt, kryształ górski, agat, karneol – zob. Kaźmierczyk 1990). Część z nich zo-
stała zbadana od strony gemmologicznej pod koniec lat siedemdziesiątych XX w., 
a niektóre okazy poddano spektralnym badaniom geochemicznym w celu porów-
nania zawartych w nich koncentracji pierwiastków śladowych z ich zawartościa-
mi w minerałach pochodzących z Sudetów i ich Przedpola (Sachanbiński 1978, 
1978a). Wyniki tych badań opublikowano między innymi w artykule pt. „Studium 
do produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na Śląsku w X-XIII w. (Kaźmier-
czyk, Sachanbiński, 1978). 
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 Z uwagi na znaczący postęp technologiczny w rozwoju instrumentalnych 
specjalistycznych metod analiz mineralogiczno-gemmologicznych zespół mine-
rałów i kamieni ozdobnych z Ostrowa Tumskiego zbadano ponownie w latach 
2007-2011 (Gunia 2013). Pozwoliło to na zweryfikowanie niektórych oznaczeń, 
a także na uściślenie proweniencji poszczególnych surowców (Lisowska 2013, 
224-226). Wśród zbioru minerałów z Ostrowia Tumskiego dokonano odkrycia 
jednej niewielkiej bryłki o charakterystycznym żółtym zabarwieniu. Z uwagi na 
fakt, iż znalezisko to zdecydowanie wyróżnia się na tle zespołu kamieni jubiler-
skich z Ostrowa Tumskiego, oprócz rozpoznania makroskopowego przeprowa-
dzono dodatkowo badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej w celu weryfikacji faz 
mineralnych w bryłce (ryc. 1)1. Pomiary wskazały, iż bryłka jest okazem czystego 
aurypigmentu (siarczku arsenu o wzorze As2S3). Charakteryzuje się on intensyw-
ną złocistożółtą barwą. Krótki opis minerału opublikowano wcześniej, jednak bez 
szczegółowej interpretacji kulturowej tego znaleziska (Gunia 2013, 304). Biorąc 
pod uwagę fakt, iż znalezisko aurypigmentu odnotowano po raz pierwszy na pol-
skich wczesnośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych, autorzy pragną 
w tej publikacji podkreślić znaczenie tego minerału dla kultury materialnej końca 
wczesnego średniowiecza we Wrocławiu i okolicach.

OKOLICZNOŚCI ODKRYCIA

 Okaz aurypigmentu (nr inw. 31d/72, ryc. 2,3) został odkryty w wykopie 
I/1972, założonym w pobliżu katedry, pomiędzy ul. Katedralną, pl. Katedralnym 
a ul. Św. Idziego. Prace archeologiczne prowadził zespół kierowany przez Józefa 
Kaźmierczyka (Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1974; 1975). Zabytek został odkry-
ty w warstwie D na działce h, co pozwala datować znalezisko na 1. poł. XIII w. 
(Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1975, 183). W warstwie tej, składającej się przede 
wszystkim z mierzwy, odkryto piec, ponad 10 palenisk, pozostałości budynku w kon-
strukcji zrębowej oraz pokaźne skupisko szkła witrażowego o wadze około 8 kg. Wśród 
zabytków pochodzących z tej warstwy można wymienić fragment misy importo-
wanej o barwie szafirowej, pozłacanej w ciągu wzoru zdobniczego, biegun kamie-
nia żarnowego, wisior ze złotej blachy, plakietkę cynową z wyobrażeniem orła oraz 
amulet z zęba (Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1974, s. 262; 1975, s. 192-202). 
 Miejscowa wytwórczość w 1. poł. XIII w. w pobliżu katedry wrocławskiej 
reprezentowana była przez warsztaty, w których trudniono się wyrobem witraży 
oraz wytopem metali. Świadczą o tym odkrycia półwytworów i odpadków pro-
dukcji szklarskiej m. in.: bryły nadtopionego kwarcu, ułamki szkła czy też zeszklo-
ne ściany pieca. Na działalność metalurgiczną wskazują znaleziska fragmentów 
tygielków glinianych oraz ponad 80 wyrobów i półwytworów żelaznych (w tym 

1 Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej przeprowadzono w Pracowni Rentgenograficznej 
   Zakładu Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   na dyfraktometrze Siemens D 5005, wyposażonym w lampę λ Co, ze średnią długością fali linii 
   Kα anody równej 0,179021 nm.
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również podkowiaki, przecinaki, sztabki surowca). Oprócz wspomnianych pra-
cowni funkcjonował plac budowy, gdzie odkryto odpadki po pracowniach kamie-
niarskich (m. in. okrzeski z piaskowca oraz granitu). Działalność rzemieślniczą 
w tym miejscu uzupełniają warsztaty złotników oraz rogowników (Kaźmierczyk, 
Kramarek, Lasota 1974; 1975). Należy zaznaczyć jednak, że badany fragment au-
rypigmentu został odkryty poza konstrukcjami domów i pieca, co może wskazy-
wać na jego zagubienie lub porzucenie.

CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNA AURYPIGMENTU

           Ten krystaliczny związek arsenu i siarki swoją nazwę bierze od łacińskie-
go terminu: Auripigmentum, w którym: aurum oznacza – złoto, natomiast pig-
mentum – barwnik, pigment. Nazwa ta bardzo dobrze odzwierciedla intensywnie 
złocistożółte zabarwienie minerału. Z mineralogicznego punktu widzenia aury-
pigment stanowi siarczek arsenu o wzorze chemicznym As2S3, a pod względem 
krystalochemicznym należy on do grupy 02.FA według współczesnej klasyfikacji 
Nickela-Strunza (Mills et al. 2009). 
           Aurypigment ma połysk tłusty lub perłowy, twardość 2 w dziesięciostop-
niowej skali Mohsa, a jego gęstość wynosi 3,5 g/cm3. Minerał ten rzadko tworzy 

Ryc. 2. Minerał aurypigmentu z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu wielkości 2 × 3 cm 
(fot. P. Gunia)
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własne, jednoskośne, słupkowe kryształy o doskonałej oddzielności według osi b  
i słabej według osi c kryształu. Zwykle występuje jednak w postaci skupień pręci-
kowych i promienistych tworząc naloty i cienkie powłoki na powierzchniach skał. 
Często jest produktem rozpadu realgaru As4S4 (Pallache et al. 1944, 268).

 Minerał ten spotykany jest w osadach gorących źródeł, w niskotemperatu-
rowych żyłach hydrotermalnych lub tworzy naloty na powierzchni skał wulkanicz-
nych. Jest minerałem o własnościach fotochemicznych i podczas długotrwałego 
oddziaływania światła kryształki aurypigmentu rozpadają się na biały proszek. Pro-
dukty rozpadu aurypigmentu są silnie toksyczne. Zmienia on swoją barwę z żółtego 
na czerwony po podgrzaniu powyżej 170°C (Bonazzi, Bindi  2008, 136). Do naj-
bardziej znanych miejsc jego występowania należą: Szwajcaria (Binntal), Kaukaz 
(Łuchumsk), Peru (Acobambilla i Morococha), Kurdystan (Julamerk) oraz Chiny 
i USA. Inne jego złoża znajdują się na obszarach: Słowacji (Bańska Bystrzyca), 
Rumunii (Copalnic), Niemiec (AndreasBerg – Dolna Saksonia), Szwajcarii (Va-
lais), Turcji (Çölemerik, Djulamerk), Macedonii, Japonii i Stanów Zjednoczonych 
(Utah, Nevada, Wyoming) (Mullen, Nowacki 1972, 52).
 Znaleziony w trakcie wykopalisk fragment aurypigmentu jest bryłką nie-
regularną pod w względem kształtu o wymiarach w przybliżeniu 2 × 3 × 2 cm. Po 
obu stronach ma odłupane fragmenty z charakterystyczną pręcikowo-blaszkową 

Ryc. 3. Bryła aurypigmentu (12 cm) z Banskiej Bystricy na Słowacji (fot. P. Gunia)
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oddzielnością. Miejsca pokryte korą wietrzeniową są barwy brudnożółtej nato-
miast na powierzchniach oddzielności widoczne są obszary o pomarańczowym 
lub żółtym zabarwieniu (ryc. 2). Pobrano niewielki fragment tego minerału, a po 
sproszkowaniu poddano rentgenowskim badaniom dyfraktometrycznym. Uzy-
skane wyniki świadczą o monomineralnym charakterze blaszkowo-pręcikowego 
skupienia tego siarczku arsenu (Gunia 2013, 307). 
 Należy też zwrócić uwagę, że pod względem cech makroskopowych, au-
rypigment z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu przypomina okazy tego minerału 
znajdowane w jego złożach zlokalizowanych w północnej Słowacji w okolicy Bań-
skiej Bystrzycy. Podobnie zabarwiony i wykształcony, lecz trochę większy okaz aury-
pigmentu pochodzący ze stanowiska Tajov w Słowacji znajduje się w kolekcji Mu-
zeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (nr kat.: MM UWr 14 177). 
Nie można jednak wykluczyć pochodzenia minerału z Ostrowa Tumskiego ze złóż 
w Azji Mniejszej, Rumunii lub z Chin, skąd mógł trafić na Dolny Śląsk poprzez 
kupców arabskich.
         
      AURYPIGMENT I JEGO ZNACZENIE W KULTURZE MATERIALNEJ
 
 Historia wykorzystania aurypigmentu do różnych celów sięga czasów 
znacznie wcześniejszych niż średniowiecze. Złoty barwnik zawierający roztarty 
aurypigment razem z pararealgarem i sproszkowany węgiel drzewny wykorzysta-
no do ozdobienia papirusu z XIII w. p.n.e., który obecnie znajduje się w Petrie 
Museum, University College w Londynie. Rozpoznanie rodzajów pigmentu na tym 
oryginalnym papirusie było możliwe dzięki zastosowaniu metody spektroskopii Ra-
mana (Burgio, Clark 2008, 397). Inny sposób wykorzystania aurypigmentu z okresu 
przed 6000 lat p.n.e jest znany z Indii. Polega on na wymieszaniu go z drobnomie-
lonym wapnem gaszonym w proporcji 1:2. W ten sposób uzyskiwano preparat ko-
smetyczny przeznaczony do skutecznej depilacji kończyn. W tym rejonie świata 
aurypigment wykorzystywano też do usuwania nadmiaru włosów ze skór w prze-
myśle garbarskim (http://depilatories.com /shop/history-hair-removal-1.htm).
 W Cesarstwie Rzymskim toksyczny proszek zawierający produkty rozpa-
du aurypigmentu służył do zatruwania strzał używanych w bitwach (West FitzHu-
gh 1997, 58). W cywilizacjach sumeryjskiej, egipskiej, greckiej, chińskiej, arabskiej 
i prekolumbijskiej aurypigment stanowił składnik wielu medykamentów przydat-
nych w leczeniu różnych chorób i przypadłości. W antycznym Rzymie i Grecji au-
pigment był stosowany bezpośrednio w postaci proszku jako środek oczyszczający 
rany, likwidujący wrzody i stany zapalne skóry (Wasilewski 2008, 30). Jak pokazują 
wyniki współczesnych badań farmakologicznych, antyseptyczne działanie aury-
pigmentu jest do dziś doceniane w składzie niektórych tradycyjnych lekarstw we 
współczesnych Chinach (Liu et al. 2008, 364).
 Ze względu na uderzające podobieństwo barwy tego siarczku arsenu do 
złota, był on przedmiotem zainteresowania wielu alchemików poszukujących tzw. 
„drogi do złota” zarówno w Chinach, jak i w Europie. W świecie średniowiecznych 
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eksperymentatorów dążących do uzyskania kamienia filozoficznego zwracano 
uwagę, że minerał ten barwą przypominał złoto, a jako związek chemiczny jest 
silnie toksyczny (Ferenc 1999; Hubicki 1991). Aurypigment o złocistym zabarwie-
niu, z uwagi na jego toksyczne właściwości, w tradycyjnej alchemii zaliczany był 
do tzw. Substancji Raka (Cancer).
 Od stuleci, jednym z najważniejszych zastosowań tego złocistego mine-
rału było użycie go jako pigmentu malarskiego. Drobnozmielony aurypigment 
zmieszany z płynnym kurzym białkiem wykorzystywano do malowania i barwie-
nia różnych powierzchni na żółty lub złocisty kolor (tzw. „złota farba”). Ten natu-
ralny barwnik nadawał się do malowania ikon, tempery i akwareli, a także stoso-
wano go w malarstwie olejnym. Był to jeden z niewielu jasnożółtych pigmentów 
dostępnych na rynku, aż do końca XIX wieku, kiedy został zastąpiony przez mniej 
toksyczne związki kadmu (Wallert 1984, 45).
 Najbardziej cenionym surowcem do wytwarzania żółtego pigmentu był 
krystaliczny aurypigment o pięknym, jednolitym żółtym zabarwieniu pochodzący 
ze złóż w Peru.  Był on bardzo drobnokrystaliczny z przewagą składników o „list-
kowym” pokroju. Podczas przygotowywania barwnika najpierw złuszczano drobne 
warstewki zawierające pojedyncze płytki minerału i następnie je mielono. Dzięki 
temu uzyskiwano mocno przezroczyste fragmenty barwnika o jasnożółtym odcie-
niu (Rötter 2003, 410) 
         Produkcja żółtego pigmentu wymagała również ręcznego oddzielania zanie-
czyszczeń, pomniejszania oraz szlifowania na mokro bez udziału metalowych na-
rzędzi, bo kontakt pigmentu z nimi mógł powodować przebarwienia. Po rozkru-
szeniu na mokro i przesianiu drobny pigment miał iskrzący się, jasnożółty odcień, 
a grubsze grudki pigmentu miały ciemniejszy, odcień złocistożółty przypominają-
cy kolor złota. Dla uzyskania odpowiedniego zabarwienia farby sproszkowany au-
rypigment mieszano ze zmielonymi skorupkami jaj, fragmentami wybielanych ko-
ści lub skorupkami małży oraz z odpowiednimi rozpuszczalnikami (http://www.
kremer-pigmente.de/10700.htm). W XVIII w. podjęto produkcję syntetycznego 
aurypigmentu (tzw. żółcienia królewskiego) lecz pomimo tego, że odmiana syn-
tetyczna była czystsza i tańsza, nie znalazła ona jednak szerokiego zastosowania.
 Aurypigment był używany jako barwnik farb w malarstwie we wczesnych 
okresach rozwoju różnych cywilizacji, m. in w Egipcie, Syrii, Persji, Indiach i Chi-
nach. Stosowano go w liternictwie rękopiśmiennictwa europejskiego oraz do wyko-
nywania polichromii rzeźb sakralnych. W XVI w. był podstawowym materiałem 
malarskim używanym w Wenecji, a ciekawostkę może stanowić fakt, że aurypig-
ment w tym okresie sprowadzano niemal wyłącznie z Azji Mniejszej. W XVII-
-XVIII w. pigment ten występuje w holenderskim malarstwie „kwiatowym” oraz 
na obrazach brytyjskich i francuskich. Pigment ten stosuje się do dziś, chociaż nie 
jest już on tak powszechnie stosowany jak dawniej, ze względu na jego znaczną 
toksyczność (West FitzHugh 1997, 56). 
 Aurypigment jako inkaust posiada dobrą siłę barwienia, lecz barwa ta nie 
jest zbyt trwała, bo ten arsenowy pigment reaguje często z pigmentami stanowią-
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cymi związki miedzi i ołowiu. Na starych obrazach widać, że ta żółta farba jest 
wrażliwa na światło i traci swój kolor narażona na jego długotrwałe oddziaływa-
nie, szczególnie w środowisku wodnym. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza na 
starych obrazach, kiedy pod wpływem światła (promieni słońca), rozpuszczalniki 
stosowane do malowania reagują z aurypigmentem. Stąd wiele pejzaży ulega wy-
blaknięciu, a znajdujące się na nich drzewa zamiast żółtych liści mają je niebieskie 
(West FitzHugh 1997, 59).
 Obecnie aurypigment nie jest wykorzystywany przemysłowo na szeroką ska-
lę. W literaturze podaje się, że dodawany jest czasem jako barwnik do szkła reagu-
jącego na podczerwień. Stanowi też domieszkę w półprzewodnikach i elementach 
światłoczułych. Rzadko dodawany jest też jako barwnik do tkanin, wykładzin podło-
gowych typu linoleum oraz fajerwerków (http://www.economypoint.org/o/orpiment.
html).

 DYSKUSJA I WNIOSKI

 Odkrycie fragmentu aurypigmentu w warstwie kulturowej datowanej na 
XIII wiek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu wskazuje, że był to minerał nie-
wątpliwie pochodzący z importu. W Sudetach i na Bloku Przedsudeckim podobna 
mineralizacja siarczkami arsenu nie jest spotykana. Najbardziej prawdopodobnym 
źródłem pochodzenia tego minerału były okolice miejscowości Bańska Bystrzyca 
na Słowacji (Nová Baňa, Kremnica (Kremnitz), Tajov). Nie można jednak wyklu-
czyć jego proweniencji z Rumunii, Turcji lub Chin. Złoża aurypigmentu w Sakso-
nii (Andreasberg, Elterlein, Ehrenfriedersdorf) znajdujące się najbliżej Wrocławia 
były eksploatowane znacznie później (Nickerl, Röthig 2000, 6).
 Znaleziony okaz pod względem cech makroskopowych reprezentuje do-
bry jakościowo surowiec, który mógł mieć szerokie zastosowanie w średniowiecz-
nych pracowniach wrocławskich. Po zmieleniu i przesianiu drobne frakcje ziar-
nowe mogły być wykorzystywane jako domieszki w produkcji żółtej lub złocistej 
farby, którą barwiono tkaniny. Barwnik taki mógł również znaleźć zastosowanie 
w liternictwie rękopiśmiennym, czy też olejnym malarstwie sakralnym lub w po-
lichromii drewnianych rzeźb o tematyce religijnej. Trudno jednak przytoczyć tu 
przykłady jakichkolwiek dzieł z początku XIII w. z Ostrowa Tumskiego we Wroc- 
ławiu, które potwierdziłyby takie zastosowanie. Z drugiej strony, odkrycie na ba-
danym stanowisku półwytworów i odpadków świadczących o miejscowej produk-
cji szklarskiej (bryły nadtopionego kwarcu, ułamki szkła, zeszklone ściany pieca) 
mogą świadczyć o tym, że badany aurypigment mógł być wykorzystywany jako 
barwnik stosowany w produkcji szkła ozdobnego lub witrażowego. Nie do końca 
czytelny jest współwystępowanie aurypigmentu ze znalezionymi w badanej war-
stwie przedmiotami importowanymi z obszarów Rusi oraz Bizancjum, być może 
minerał ten w formie surowca do produkcji barwników przebył podobną drogę. 
 Pomimo, iż aurypigment stosowano również w alchemii, brak jest jedno-
znacznych dowodów na to, iż siarczek arsenu służył do eksperymentów w pracow-
ni alchemicznej mających na celu transmutację każdej substancji w złoto. Moż-

P. Gunia, E. Lisowska
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liwości tej jednak nie można wykluczyć, z uwagi na funkcjonujący na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu równolegle do pracowni szklarskiej warsztat złotniczy.
 Szeroki wachlarz możliwości wykorzystania aurypigmentu w trzynasto-
wiecznym Wrocławiu, otwiera nowe pole do dyskusji na temat barw i kolorów śre-
dniowiecza. Być może przyszłe badania skierowane na ocenę składu chemicznego 
szkła witrażowego lub farb, którymi pokrywano ceramikę czy drewno, pozwolą na 
precyzyjne wskazanie zastosowania tego rzadkiego i jakże interesującego minera-
łu. Z uwagi na kontekst odkrycia skłaniamy się ku koncepcji prawdopodobnego 
wykorzystania aurypigmentu jako barwnika farb lub w produkcji szklarskiej.

LITERATURA

Bonazzi, P., Bindi, L. 
      2008 A crystallographic review of arsenic sulfides: Effects of chemical variations and 
              changes induced by exposure to light, Zeitschrift für Kristallographie 223, 132-147.
Burgio L., Clark R.L. H. 
      2008 Comparative pigment analysis of six modern Egyptian papyri and an authentic 
              one of the 13th century BC by Raman microscopy and other techniques, Journal 
              Raman Spectroscopy 31, 395–401.
Ferenc W. 
     1999 Wybrane zagadnienia z dziejów alchemii i chemii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
              Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Gunia P. 
      2013 Charakterystyka wybranych kamieni jubilerskich [w:] E. Lisowska, Wydobycie 
              i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Ślą-
              sku, I-Bis, Wrocław, 295-309.
Hubicki W. 
     1991 Z dziejów chemii i alchemii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Kaźmierczyk J. 
     1990 Kamień w kulturze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach X-XIII, Ossoli-
              neum, Wrocław.
Kaźmierczyk J., Kramarek J., Lasota C. 
     1974 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1972 roku, Silesia Antiqua 16, 
              241-277.
Kaźmierczyk J., Kramarek J., Lasota C. 
     1975 Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1973 roku, Silesia Antiqua 17, 
             183-220.
Kaźmierczyk J., Sachanbiński M. 
     1978 Studium do produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na Śląsku w X-XIII w., 
             Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4, 465-495.
Lisowska E. 
      2013 Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na 
             Dolnym Śląsku, I-Bis, Wrocław.
Liu J., Lu Y., Wu Q., Goyer R., Waalkes M.P. 
      2008 Mineral Arsenicals in Traditional Medicines: Orpiment, Realgar, and Arsenolite, 
             The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 326, 2, 363-368.

                                            Aurypigment z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 



240

Mullen, D.J.E., Nowacki, W. 
      1972 Refinement of the crystal structures of realgar, AsS and orpiment, As2S3, Zeitschrift 
              für Kristallographie 136, 48-65.
Mills S., J., Hatert F., Nickel E., Ferraris G. 
      2009 The standarization of mineral group hierarchies: application to recent nomencla-
              ture proposals, European Journal of  Mineralogy 21, 34-56.
Nickerl F., Röthig H. 
      2000 Verzeichnis der Berggebäude von Elterlein 1500-1900. Streifzüge durch die Ge-
              schichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten, Arbeitskreis Annaberg-
              -Buchholzer Heimatforscher, 3-28.
Palache C., Berman H., Frondel C.
     1944 The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury, Dana 
              Yale University, I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, 
              Inc., New York. 7th edition, 266-269.
Rötter C. 
     2003 Auripigment, Restauro, 6, 408-413.
Sachanbiński M. 
     1978 Metody badań mineralogicznych i geochemicznych minerałów z Ostrowa Tum-
              skiego (maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
              skiego, sygn. S/24c).
Sachanbiński M. 
     1978a Identyfikacja minerałów z wykopalisk na Ostrowie Tumskim (maszynopis w ar-
              chiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. S/24b).
West FitzHugh E. 
       1997 Orpiment and Realgar, [w:] E.West FitzHugh, Artists Pigments, Oxford University 
              Press, Oxford, 3, 47-79.
Wallert A. 
      1984 Orpiment und Realgar, Maltechnik-Restauro 90,  45.
Wasilewski M. 
       2008 Minerał jako lek, między starożytnością a współczesnością, Oficyna wydawnicza 
              Rytm, Warszawa.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

http://depilatories.com/shop/history-hair-removal-1.htm (dostęp 30.10.2014)
http://www.economypoint.org/o/orpiment.html (dostęp 30.10.2014)
http://www.kremer-pigmente.de/10700.htm (dostęp 30.10.2014)
http://www.economypoint.org/o/orpiment.html). (dostęp 30.10.2014)

P. Gunia, E. Lisowska


