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Definicja, nazwa i historia wykorzystania agatów
Jan Rzyme³ka1
Wstêgowane, barwne agaty (ryc. 1–2)
s¹ przedmiotem zainteresowania geologów, gemmologów, szlifierzy, plastyków
i historyków sztuki. Rozbudzaj¹ tak¿e
silne emocje kolekcjonerów i zachêcaj¹
do romantycznego poszukiwania okazów
w przyrodzie.
Agaty oraz agatofizy, w których
czêœæ przestrzeni jest wype³niona agatami (ryc. 3), s¹ produktami procesów geologicznych
trwaj¹cych miliony lat. Najstarszymi ska³ami, w których
odnaleziono agaty, s¹ ska³y formacji Pilbara w Australii.
Ich wiek jest szacowany na 3,5–2,7 mld lat. Najm³odsze
utwory zawieraj¹ce agaty to meksykañskie, kenozoiczne
bazalty o wieku ok. 38 mln lat (Moxon i in., 2006).
Geneza agatów jest zwi¹zana g³ównie z procesami
wulkanicznymi. Mog¹ one tak¿e tworzyæ wtórne z³o¿a w
ska³ach osadowych. Pojawiaj¹ siê w miejscach, w których
zachodzi³y procesy wielokrotnego wydzielania siê krzemionki z roztworów lub cyklicznego wytr¹cania siê pigmentu w ¿elu krzemionkowym. Ich barwa jest wynikiem
obecnoœci domieszek, czêsto dwutlenku manganu, zwi¹zków
¿elaza, a nawet chlorytu. Pomimo wielu badañ i prób nadal
nie wyjaœniono do koñca mechanizmu powstawania agatów i nie zsyntetyzowano ich w warunkach laboratoryjnych.
Nie wiemy, jakie czynniki powoduj¹ rytmikê wstêgowania agatowego i powstawania takich makrostruktur, jak
horyzontalnie stratyfikowana (HS) czy monocentryczna (MC)
z nak³adanymi na œciankach zamkniêtych przestrzeni gene-

Ryc. 2. Agat migda³owcowy ze stref¹ agatow¹
o makrostrukturze monocentrycznej; Ró¿ana
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Ryc. 1. Agat o makrostrukturze monocentrycznej ze stref¹ o strukturze brekcjowej (membranowej, zwitkowej); Lubiechowa

racjami sferolitów chalcedonowych i warstwowaniem
nieco zbli¿onym do pierœcieni Lieseganga (Rzyme³ka, 1985).
Ciekawostk¹ jest, ¿e agaty reaguj¹ na zjawiska zachodz¹ce
wspó³czeœnie — w zale¿noœci od wilgotnoœci œrodowiska,
w którym siê znajduj¹, w ich porowatej strukturze na granicach sferolitów przemieszczaj¹ siê pigmenty.

Ryc. 3. Litofiza porfirowa ze stref¹ agatow¹, dwiema strefami makrokwarców i dwiema
pseudomorfozami SiO2 po skalenoedrach kalcytowych z bituminami; Nowy Koœció³

Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec; janrzymelka@janrzymelka.strefa.pl

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 1, 2009

Problem definicji agatu
W literaturze fachowej nie ma jasnej, jednolitej definicji
agatu. Wiadomo, ¿e agat jest mikrokrystaliczn¹ odmian¹
krzemionki. Jednak problem sprawia okreœlenie jego specyfiki. Co nale¿y uznaæ za najbardziej jednoznaczn¹ cechê
wyró¿niaj¹c¹ agat od innych minera³ów i ska³ z grupy
krzemionki — od pobratymców, takich jak chalcedony,
jaspisy, rogowce i krzemienie pasiaste? Jaka szczególna
cecha lub grupa cech powinna nam pomóc oceniæ, czy
trzymany w³aœnie w rêce okaz jest agatem? A mo¿e tylko
chalcedonem, pasiastym jaspisem? Jakie cechy musi mieæ
ten kamieñ, aby nazwaæ go agatem? Pytania dotycz¹ce
istoty agatu, mo¿na powiedzieæ agatowatoœci, czekaj¹ na
sprecyzowanie makroskopowych kryteriów.
Niestety, w wielu pracach poœwiêconych agatom panuje chaos w zakresie nazewnictwa. Pobie¿na analiza literatury fachowej w wielu jêzykach ujawnia ró¿ne kryteria
stosowania nazw i pogmatwan¹ tradycjê. Literatura agatowa obejmuje wiele tysiêcy artyku³ów i szybko roœnie w
zakresie szczegó³owych przyczynków. Syntezy i monografie nale¿¹ do rzadkoœci. Najpe³niejsza bibliografia agatowa
(równie¿ on-line) znajduje siê na Uniwersytecie Lincolna
w Nebrasce (School of Natural Resources, Conservation
and Survey Division — http://csd.unl.edu/agates/agatebibliography.asp). Próbê uporz¹dkowania chaosu w jêzyku
niemieckim podj¹³ Michael Landmesser z Uniwersytetu
Gutenberga w Moguncji, w pracy o genezie agatów (1984).
Pierwotnie okreœlano agat mianem kamienia z rysunkiem, lecz z czasem okaza³o siê, ¿e to pojêcie jest zbyt szerokie. U¿ywane nazwy: warstwowany agregat skrytokrystalicznej krzemionki, grupa odmian chalcedonów, zrosty
minera³ów grupy krzemionki, w³óknisty mikro-a-kwarc
czy mikrokrystaliczny agregat kwarcowy, nie s¹ pomocne
w obserwacjach makroskopowych, poniewa¿ na ogó³ odnosz¹ siê do tekstur widocznych jedynie pod mikroskopem
optycznym lub elektronowym. Przyjêcie lakonicznej definicji, informuj¹cej jedynie o tym, ¿e agat to odmiana chalcedonu, jest równie niezadowalaj¹ce, poniewa¿ odmian
chalcedonu jest ponad 30.
Podobnie sk³ad chemiczny nie mo¿e byæ czynnikiem
rozstrzygaj¹cym. Podstawowym sk³adnikiem agatów jest
mikrokrystaliczna, niskotemperaturowa krzemionka (SiO2).
Jej zawartoœæ oscyluje zwykle w okolicach oko³o 98%.
Istotn¹ rolê w agatach odgrywaj¹ domieszki, najczêœciej
tlenków Fe, Mn i Ti, wêglanów Ca, Fe i Mg, bituminów
(Dumañska-S³owik i in., 2008) oraz zwi¹zków chemicznych niklu i chromu. Wystêpuje w nich równie¿ CO2 i H2O,
a nawet wrostki innych minera³ów, np. chlorytu, zeolitu,
rodzimego z³ota i miedzi. Z analiz chemicznych wynika, ¿e
sk³ad agatów ró¿ni siê nie tylko w zale¿noœci od tego, z jakiego z³o¿a one pochodz¹, ale mo¿e byæ bardzo zmienny
w obrêbie niewielkiej strefy jednego z³o¿a. Zatem istotn¹
cech¹ agatów jest z³o¿onoœæ i wzglêdna niepowtarzalnoœæ,
tak¿e sk³adu chemicznego. Oznacza to, ¿e nie ma dwóch
jednakowych agatów i ten brak podobieñstwa stanowi o
atrakcyjnoœci tego kamienia.
To, co potocznie nazywamy bu³¹ agatow¹, czêsto poza
ska³¹ macierzyst¹ (matriksem) zawiera jeszcze inne
wype³nienia, np. chalcedonowe, jaspisowe i kwarcowe, a w
aperturach nawet inne minera³y, g³ównie wêglany. Ka¿da z
tych przestrzeni, szczególnie chalcedonowa i kwarcowa,
sk³ada siê z wielu generacji i obszarów krystalizacji, zwanych niekiedy s³ojami czy pseudowarstwami lub wstêgami. Przyjête jest, ¿e jeœli litofiza porfirowa (ryolitowa)

zawiera co najmniej jedn¹ przestrzeñ agatow¹, mo¿emy j¹
zwaæ agatofiz¹.
Mo¿na by by³o przyj¹æ, ¿e nazwa agat odnosi siê tylko do
takich chalcedonów, które s¹ makroskopowo wstêgowane
(pseudowarstwowane), lecz tak zdefiniowana nazwa obejmowa³aby tylko agaty w³aœciwe, a pomija³a odmiany: m.in.
agaty mszyste (ryc. 4) i pseudostalaktytowe (ryc. 5 i zdjêcie
na ok³adce), które nale¿a³oby wówczas zaliczyæ do agatoidów.

Ryc. 4. Agat mszysty; P³uczki

Ryc. 5. Agat migda³owcowy ze stref¹ agatow¹ o makrostrukturze
monocentrycznej i pseudostalaktytowej; P³uczki. Wszystkie
fot. J. Rzyme³ka

Pochodzenie nazwy
Nazwa agat pochodzi najprawdopodobniej od sycylijskiej rzeki zwanej w czasach staro¿ytnych Achates
(obecnie Dirilio). Tak¹ informacjê poda³ Teofrast (372–287
p n.e.), uczeñ i przyjaciel Arystotelesa — przyrodnik grecki pochodz¹cy z Eressos na wyspie Lesbos. W dziele zatytu³owanym Peri lithon (O kamieniach) zdefiniowa³ on
onyks jako kamieñ maj¹cy naprzemianleg³e bia³e i ciemne
barwy, opisa³ sard i geody z ametystem (Lenz, 2006). Warto dodaæ, ¿e ju¿ w mitologii greckiej, w pieœniach Orfeusza
wystêpuje nazwa agat, co potwierdza³oby jej bardzo stare
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pochodzenie. Jednak niektórzy badacze wskazuj¹, ¿e termin ten pochodzi od semickiej nazwy okolic Medyny,
AlMadinah, po³o¿onej w prowincji Al-Hid¿az (Arabia
Saudyjska), gdzie agat by³ pozyskiwany.
Agat w kulturze i sztuce
Historia agatów jest tak stara i bogata jak historia cywilizacji. Agatowe b³yskotki znajdowano w najstarszych grobowcach z epoki kamiennej. Ju¿ Sumerowie szczycili siê
obróbk¹ kamieni ozdobnych. Tworzyli z nich cylindryczne
paciory, sygnety i bransolety. W Mezopotamii wykonywano z agatów amulety, talizmany, drobn¹ bi¿uteriê, naczynia
oraz pieczêcie. W sumeryjskim mieœcie Ur w grobowcu
królowej Szubad, pochodz¹cym z XXV w p.n.e., znaleziono wiele wyrobów z agatu, jaspisu, serdoliku i z lapis lazuli.
Oznacza to, ¿e tradycja kolekcjonowania kamieni ozdobnych, w tym agatów, siêga 5 tysiêcy lat, a królowa Szubad
(akadyjska Puabi) to najstarsza kolekcjonerka i w³aœcicielka bi¿uterii z obrobionych kamieni ozdobnych, zidentyfikowana z imienia zapisanego na chalcedonowym wa³ku
pieczêtnym (Czernych i in., 1982).
Wa¿n¹ rolê w rozwoju wiedzy o kamieniach odegra³a
gliptyka — sztuka rzeŸbienia kamieni ozdobnych. Jej
pocz¹tków nale¿y szukaæ najprawdopodobniej w Mezopotamii i Egipcie. W³aœnie w Mezopotamii w III tysi¹cleciu
p.n.e. nast¹pi³ rozkwit sztuki rzeŸbienia cylindrycznych
wa³ków pieczêtnych, m.in. agatowych. Wzory wykonywano na wyg³adzonej powierzchni kamienia rylcem, pilnikiem i ma³ymi kó³eczkami obrotowymi. Nieco póŸniej
kamienne pieczêcie, pierœcienie i naczynia zaczêto wyrabiaæ w staro¿ytnym Egipcie.
Informacji Ÿród³owych o cenionych w czasach staro¿ytnych kamieniach ozdobnych dostarcza równie¿
biblijna Ksiêga Wyjœcia (X–VII w p.n.e.). W ksiêdze tej
zapisano instrukcjê wykonania pektora³u Aarona —
napierœnika, który mia³ nosiæ pierwszy ¿ydowski arcykap³an a potem jego nastêpcy. Otó¿ na napierœniku tym
mia³o siê znajdowaæ 12 najcenniejszych kamieni, u³o¿onych
w 4 rzêdach po 3, z wyrytymi nazwami plemion Izraela.
Wœród klejnotów, obok rubinu, szmaragdu i szafiru, wymieniono agat i onyks (Wj. 28,19 i 20 i Wj. 39,12 i 13).
Rozkwit gliptyki greckiej nast¹pi³ w okresie minojskim
i mykeñskim. Arabscy handlarze przywozili wówczas do
Grecji agaty indyjskie. Przez kilka nastêpnych wieków
sztuka ta by³a mniej popularna, po czym szczyt œwietnoœci
osi¹gnê³a w okresie rzymskim. Rzymianie udoskonalili
techniki rzeŸbiarskie i wyspecjalizowali siê w produkcji
gemm, okr¹g³ych lub owalnych p³ytek z kamieni szlachetnych, ozdobionych reliefem. Do tego celu idealnie nadawa³y siê pasiaste agaty i onyksy. W jednej kolorowej
warstwie minera³u by³a wykonywana p³askorzeŸba, a kolejne warstwy s³u¿y³y jej za t³o. W ten sposób powstawa³y
cudowne, wielobarwne gemmy — z reliefem wklês³ym
zwane intaglio, a z reliefem wypuk³ym — kamea. Modne
sta³y siê kamee portretowe, przede wszystkim z wizerunkami bogów i wa¿nych osobistoœci.
Œredniowiecznym europejskim oœrodkiem agatowej
bran¿y jubilerskiej by³o Idar Oberstein w Palatynacie w
Niemczech. Pocz¹tki szlifierstwa agatów w Palatynacie
siêgaj¹ XIV wieku. Nowa era obróbki agatów w tym oœrodku rozpoczê³a siê w latach trzydziestych XIX wieku, gdy
emigranci niemieccy odkryli agaty w brazylijskiej prowincji Rio Grande do Sul — du¿o wiêksze i ³adniejsze od europejskich. Wówczas ¿aglowce, którymi wo¿ono towary z
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Europy do Brazylii, w drodze powrotnej do Hamburga jako
balast zabiera³y agaty. Nastêpnie z Hamburga do Bingen
transportowano je barkami, a dalej ju¿ os³ami do Idar Oberstein. Brazylijskie agaty zaczê³y podbijaæ œwiat. Potomkowie pierwszych poszukiwaczy i szlifierzy brazylijskich
kamieni szlachetnych stworzyli klany handlowców tym
towarem. Obracali oni setkami ton agatów i innych kamieni ozdobnych, do których do³¹czy³y ametysty, akwamaryny, cytryny, turmaliny i szmaragdy.
Agatowe polonika
Chyba w ka¿dej epoce, kulturze i w ka¿dym kraju
powstawa³y przepiêkne wyroby z agatów. W Polsce do najcenniejszych i najlepiej znanych nale¿¹:
 tzw. kielich œw. Wojciecha z Trzemeszna, z agatow¹
bizantyjsk¹ czark¹ z IX lub X w., nale¿¹c¹ do ksiê¿niczki Theophano i jej syna cesarza Ottona III, przechowywany obecnie w Muzeum Archidiecezji GnieŸnieñskiej;
 tzw. ³y¿ka œw. Kingi (XIII w.) nale¿¹ca do zbiorów
klasztoru sióstr klarysek w Starym S¹czu;
 sekretarzyk króla Jana III Sobieskiego (eksponowany w Muzeum Pa³acu w Wilanowie).
Pierwsza pisemna wzmianka o agatach w Polsce znajduje siê w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolskim
(1399), w którym król W³adys³aw Jagie³³o nada³ s¹deckim
mieszczanom i kupcom krakowskim przywilej poszukiwania agatów w rejonie pieniñskim. Budzi ona jednak spore
w¹tpliwoœci i wydaje siê, ¿e nie dotyczy agatów, lecz
innych minera³ów. Sto trzydzieœci piêæ lat póŸniej Stefan
Falimierz, znany polski przyrodnik w swoim s³ynnym zielniku, wydanym w Krakowie w 1534 r., napisa³: achates,
tego kamienia jest rodzajów wiele — a dalej — indyjski
agatek rzeczy jadowite odpêdza (Rzyme³ka, 1985). Warto
wspomnieæ, ¿e w jêzyku polskim prawie do XIX wieku nie
u¿ywano nazwy agat lecz agatek.
Dziœ w Polsce profesjonalne zbieractwo i kolekcjonerstwo agatów nadal siê rozwija. Kilka tysiêcy pasjonatów
³¹czy ciekawoœæ przyrody i chêæ poznania dawno minionych epok. Wielu z nich ma w³asne strony internetowe, na
których udostêpnia najpiêkniejsze zdjêcia agatów wraz z
opisami ich rzadkich lokalizacji. U³atwia to identyfikacjê
zasobów kolekcjonerskich a tak¿e promuje regionalne
bogactwo przyrody nieo¿ywionej (patrz zdjêcia na str. 88).
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Zdjêcia na ok³adce: Agaty z kolekcji pos³a Jana Rzyme³ki: z lewej strony — agat o makrostrukturze monocentrycznej z apertur¹
wype³nion¹ kryszta³ami, m.in. wêglanów; Nowy Koœció³; po prawej górne — agat o makrostrukturze pseudostalaktytowej; P³uczki;
po prawej dolne — litofiza porfirowa ze stref¹ agatow¹ o makrostrukturze monocentrycznej i dwiema strefami makrokwarców z
bituminami oraz stref¹ horyzontalnie stratyfikowan¹ i leukoporfirow¹, wielopow³okow¹ (nazywan¹ j¹drem agatofizy, inaczej pericap,
owocnia, wakuola lawowa, sferolit); Nowy Koœció³. Fot. J. Rzyme³ka (patrz str. 36 — Definicja, nazwa i historia wykorzystania
agatów)

Definicja, nazwa i historia wykorzystania agatów
(patrz str. 36)
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Ryc. 6. Agat o makrostrukturze monocentrycznej
w kszta³cie rozgwiazdy, z apertur¹; Nowy Koœció³
Ryc. 7. Litofiza porfirowa ze stref¹ agatow¹ o makrostrukturze monocentrycznej i stref¹ makrokwarców
w kszta³cie podkowy; Nowy Koœció³
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Ryc. 8. Litofiza porfirowa z przestrzeni¹ agatow¹
o makrostrukturze monocentrycznej; Nowy Koœció³
Ryc. 9. Litofiza porfirowa ze stref¹ agatow¹ o makrostrukturze monocentrycznej, apertura centralna ze
stref¹ makrokwarców i wêglanów. Na dole strefa
przypominaj¹ca strukturê horyzontalnie stratyfikowan¹ z kilkoma frontami dyfuzyjnymi zwi¹zków
¿elaza; Nowy Koœció³. Wszystkie fot. J. Rzyme³ka
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