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Imago abbatis na pieczęciach śląskich 
cystersów w średniowieczu*

Pozycja średniowiecznych opatów klasztorów cysterskich bezspor-
nie ewoluowała, co wymuszało wprowadzanie różnorodnych roz-
wiązań wizualnych na ich pieczęciach. Były one nie tylko symbolem 
reprezentującym opata, ale także pozwalały na tworzenie niezależnej 
od grupy tożsamości1. W niniejszym tekście skoncentrowano się na 

1 Z prac akcentujących rolę pieczęci w tworzeniu tożsamości jednostek oraz 
grup należy wymienić przede wszystkim: B.M. Bedos-Rezak, Medieval Identity. 
A Sign and a Concept, „American Historical Review”, 105, 2000, s. 1489–1533; taż, 
Ego, ordo, communitas. Seals and the Medieval Semiotics of Personality (1200–1350), 
w: Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschichte 
im Gespräch, hrsg. von M. Späth, Köln 2009, s. 47–64; taż, When ego was imago. 
Signs of Identity in the Middle Ages, Leiden–Boston 2011; M. Späth, Individuum 
und Gruppe. Zu einem Bildkonzept nord- und ostfranzösischer Stadtsiegel des 12. und 
13. Jahrhunderts, „Francia”, 36, 2009, s. 67–90; tenże, Memorialising the Glorious 
Past. Thirteenth-Century Seals from English Cathedral Priories and their Artistic 
Contexts, w: Seals and their Context in the Middle Ages, ed. P.R. Schofield, Oxford 
2015, s. 161–171. Należy w tym miejscu podkreślić, że na kształtowanie się 
tożsamości cystersów w poszczególnych klasztorach miały wpływ również 
czynniki spoza sfery wizualnej, jak na przykład XII-wieczne teksty normatywne 
(E. Jamroziak, The Cistercian Order in Medieval Europe 1090–1500, Abingdon 
2013, s. 25–28), czy powiązania filiacyjne między klasztorami (taż, Cistercian 
Identities on the Northern Peripheries of Medieval Europe from the Twelfth to the Late 
Fourteenth Century, w: Self-Representation of Medieval Religious Communities. The 
British Isles in Context, ed. A. Müller, K. Stöber, Berlin 2009, s. 209–219).
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* Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2017/01/X/
HS3/00268 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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przeanalizowaniu obrazów umieszczonych na pieczęciach opatów z te-
renu Śląska. Zwrócono uwagę nie tylko na motywy, które posłużyły 
do tworzenia własnego wizerunku opata, ale także na to, w jaki sposób 
przyczyniły się one do budowania jego tożsamości w lokalnych wspól-
notach. W dotychczasowych badaniach najwięcej miejsca poświęcano 
pieczęciom głównym opatów oraz konwentów. Opierano się jednak na 
niepełnej podstawie źródłowej, co prowadziło do czasem mylnych wnio-
sków. Przeprowadzona możliwie szeroko kwerenda dostarczyła wiedzy 
o nowych pieczęciach opackich oraz pozwoliła na reinterpretację tych 
już znanych2. Obszar przeprowadzonych badań obejmuje sześć klaszto-
rów położonych na Dolnym i Górnym Śląsku. Najstarszą fundacją był 
klasztor w Lubiążu powstały w 1175 r. W XIII w. zostały założone jego 
filie w Henrykowie (1222–1228) oraz w Kamieńcu (1246 r.), a u schyłku 
stulecia powstał klasztor w Krzeszowie; filia opactwa w Henrykowie. 
Na Górnym Śląsku ufundowano natomiast klasztor w Rudach (przed 
1258 r.), który z kolei założył swoją filię w Jemielnicy (przed 1289 r.).

Imago abbatis na pieczęciach do 1335 r.

Opaci cysterscy w swoich wspólnotach posiadali szczególne miej-
sce. Sprawując władzę w sprawach świeckich oraz duchowych nad 

2 Z prac podejmujących zagadnienia związane ze sfragistyką cysterską należy wy-
mienić: P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu 
informacji (XIII – 1 połowa XVI w.), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, 
red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 11–29; M.L. Wójcik, Pieczęcie cystersów jemielni-
ckich do połowy XVI w. (z zespołu Rep. 85 Archiwum Państwowego we Wrocławiu), 
w: tamże, s. 31–37; tenże, Średniowieczne pieczęcie cystersów rudzkich, w: Cystersi 
w społeczeństwie Europy Środkowej, red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, 
s. 405–415; tenże, Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku, w: Polska heraldyka 
kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004, 
s. 43–58; tenże, Pieczęcie opatów rudzkich, w: Klasztor Cystersów w Rudach, red. 
N. Mika, Racibórz 2008, s. 41–56; P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-
-Wągrowcu, cz. I, „Studia i Materiały do Dziejów Pałuk” (dalej: SMDP), 4, 2003, 
s. 179–202; tenże, Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu, cz. II, SMDP, 
6, 2006, s. 139–153. Dalsza literatura przedmiotu zebrana w: M. Szymoniak, 
Średniowieczne pieczęcie cysterskie z diecezji krakowskiej jako źródło badań nad zakre-
sem władzy opatów i konwentów, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Nauki Społeczne, 9, 2014, z. 2, s. 147–148.
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klasztorem i mnichami, roztaczali również nad nimi opiekę i byli za 
nich odpowiedzialni3. Relacje między opatem i mnichami były oparte 
na Regule św. Benedykta oraz ustawodawstwie Kapituły Generalnej4. 
W podstawowym tekście prawnym zakonu, Karcie miłości (Carta cari-
tatis prior), szczególnie mocno zaakcentowano pragnienie zniesienia 
niezgody5. Zachowanie jedności pojawiło się także w ustawodawstwie 
XIII-wiecznym, regulującym wizerunki umieszczane na pieczęciach 
opatów. W tym duchu należy wymienić uchwałę Kapituły Generalnej 
z 1200 r., według której w celu zniesienia niezgody na pieczęciach 
opackich miały się pojawić tylko dwa warianty ikonograficzne: ręka 
trzymająca pastorał oraz wyobrażenie opata trzymającego pastorał6. 
Drugi z wymienionych typów nawiązywał do pieczęci biskupich. Opat 
nie mógł też zgodnie z uchwałą kapituły z 1218 r. stosować dwóch 
pieczęci7. Wymienione nakazy zostały powtórzone w opracowanych 
kodyfikacjach z 1. połowy XIII w.8 W kodyfikacji z 1257 r.  dookreślono 

3 B.P. McGuire, Taking Responsibility. Medieval Cistercian Abbots and Monks as their 
Brother’s Keepers, w: Friendship and Faith. Cistercian Men and Women, and their 
Stories, 1100–1250, Aldershot 2002, s. 249–268.

4 E. Jamroziak, The Cistercian Order, s. 19–25. Zob. też przegląd najnowszego stanu 
badań nad podstawowymi tekstami zakonnymi z XII w.: E. Goez, Die frühen 
Quellen zur Geschichte des Zisterzienserordens, w: Norm und Realität. Kontinuität und 
Wandel der Zisterzienser im Mittelalter, hrsg. von F.J. Felten, W. Rösener, Berlin 
2009, s. 45–64. Zob. też tłumaczenia na język polski rozpraw P. Zakara poświę-
conych między innymi cysterskim tekstom normatywnym: Poznać cystersów. 
Studia i dokumenty, oprac. P. Chojnacki, K. Jankosz, M. Starzyński, Kraków 2011.

5 Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux, ed. C. Waddell, Brecht 1999, 
s. 276; P. Zakar, Dzieje prawa konstytucyjnego zakonu cysterskiego, w: Poznać cy-
stersów, s. 74.

6 Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 
1786 (dalej: Statuta), ed. J.-M. Canivez, t. 1, Louvain 1933, 1200/15. Poszczegól-
ne uchwały, idąc za literaturą przedmiotu, cytuję tylko z rokiem i numerem 
postanowienia. W literaturze przedmiotu omawiano już uchwały dotyczące 
pieczęci, nie wiążąc jednak tego z duchowością cysterską; zob. przykłado-
wo: D.H. Williams, The Seal in Cistercian Usage with Special Reference to Wales, 
w: Mélanges à la mémoire du père Anselme Dimier, t. 2, ed. B. Chauvin, Arbois 
1984, s. 249–257; T.A. Heslop, Cistercian Seals in England and Wales, w: Cistercian 
Art and Architecture in the British Isles, ed. C. Norton, D. Park, Cambridge 1986, 
s. 266–283; P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie, cz. II, s. 145–148.

7 Statuta 1, 1218/13.
8 T.A. Heslop, Cistercian Seals, s. 282.
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natomiast, że zakaz dotyczył pieczęci głównych. Opaci mogli stosować 
contrasigillum do spraw codziennych, wprowadzając ujednoliconą le-
gendę napieczętną. Wizerunki na pieczęciach głównych miały zostać 
ograniczone do wyobrażenia opata trzymającego pastorał9. Należy 
jednak podkreślić, że w niektórych klasztorach opaci nie zawsze posłu-
giwali się obowiązującym wizerunkiem napieczętnym. Na niektórych 
pieczęciach wyobrażono bowiem tronującego opata, co było niewątpli-
wym naśladownictwem pieczęci biskupich10. Część z nich wykonano 
przed 1200 r. i stosowano nadal w kolejnym stuleciu11, a inne powstały 
w ciągu XIII stulecia12. W obu przypadkach opaci wskazywali na swoją 
wysoką pozycję we wspólnocie. Na pieczęciach opackich wykonywa-
nych do 1335 r. nie wprowadzano ponadto imion urzędujących opatów, 
co pozwoliło na unifikację nie tylko wizerunków, ale do pewnego 
stopnia również inskrypcji napieczętnych13.

Najstarsze pieczęcie opatów na ziemiach polskich pochodzą 
z XIII w.14 Na Śląsku notowane są również w tym okresie. W pierw-
szej kolejności należy wymienić te, którymi posługiwał się opat Gun-
ter II z klasztoru w Lubiążu. Znane są dwa egzemplarze: pierwszy 

9 Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, par B. Lucet, Paris 1977, s. 149, 
297–298.

10 B. Marnetté-Kühl, Vom Abt zum Konvent. Eine Etappe in der Geschichte des Orden-
ssiegels, w: Das Siegel. Gebrauch und Bedeutung, hrsg. von G. Signori, Darmstadt 
2007, s. 69–70.

11 Przykładowo opat w Altenbergu posługiwał się do 1211 r. pieczęcią tronową 
wykonaną przed 1197 r.; zob. B. Marnetté-Kühl, Mittelalterliche Siegel der Ur-
kundenfonds Marienberg und Mariental, Braunschweig 2006, s. 193, G 173.

12 Szczególnym przypadkiem są pieczęcie opatów z klasztoru w Byszewie na 
Kujawach. Z 1285 r. jest poświadczona w użyciu pieczęć tronowa. W 1288 r. 
przywieszono już jednak pieczęć z obrazem dostosowanym do obowiązującego 
ustawodawstwa. Wpływ na to mogło mieć ustanowienie zapewne w tym czasie 
Lubiąża jako macierzy dla Byszewa. Należy nadmienić ponadto, że opatem 
został pochodzący z Lubiąża opat mogilski; zob. Z. Zyglewski, Pieczęcie klasztoru 
Cystersów w Koronowie, „Nasza Przeszłość”, 96, 2001, s. 144–145; W.P. Könighaus, 
Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. 
Jahrhunderts, Wiesbaden 2004, s. 232, 244–248, 389 (tam dalsza literatura).

13 Na temat inskrypcji występujących na pieczęciach cystersów śląskich zob. 
ostatnio: T. Kałuski, Napisy na pieczęciach opatów z klasztorów cysterskich na Dol-
nym Śląsku w średniowieczu, „Сфрагістичний щорічник”, 6, 2016, s. 68–78.

14 P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie, cz. II, s. 149.
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z nich zachował się przy dokumencie z 1220 r.15 (il. 1), a drugi przy 
dokumencie z 1226 r.16 Opat został ukazany w szatach liturgicznych, 
stojąc frontalnie na wsporniku z pastorałem w prawej ręce, a w lewej 
przytrzymując księgę. Należy ją utożsamiać zapewne z Regułą św. Be-
nedykta, była ona bowiem wręczana opatowi po jego wyborze jako 
znak objęcia władzy duchowej w klasztorze. Obrzęd ten znany jest 
z klasztorów śląskich z okresu nowożytnego, choć niewykluczone, że 
oddaje też stan wcześniejszy17. Obraz opata został w widoczny sposób 
dostosowany do obowiązującego ustawodawstwa zakonnego. Kolejna 
znana pieczęć należała do opata Henryka. Jest ona przywieszona przy 
dokumencie datowanym przez wydawców na 1253 r.18 Niestety, za-
chowała się w formie szczątkowej. Na podstawie ocalałego fragmentu 
można jedynie stwierdzić, że opat został ukazany w podobny sposób 
jak na pieczęciach jego poprzednika.

15 Wrocław, Archiwum Państwowe (dalej: APWr.), Rep. 91, nr 30. Reprodukcja 
i opis pieczęci zamieszczony w: A. Schultz, Die schlesischen Siegel bis 1250, Bre-
slau 1871, s. 13; Taf. VIII, nr 61. Opis pieczęci: Kodeks dyplomatyczny Śląska (dalej: 
KDŚ), t. 2, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1959, s. 255–256, 
nr 230; Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUb), t. 1, bearb. von H. Appelt, Köln 
1971, s. 143–144, nr 194.

16 APWr., Dokumenty miasta Wrocławia, nr 4. Reprodukcja i opis pieczęci za-
mieszczony w: A. Schultz, Die schlesischen Siegel, s. 13; Taf. VIII, nr 60. W mo-
mencie publikacji tej pracy pieczęć była już zachowana fragmentarycznie. Opis 
pieczęci: KDŚ, t. 3, wyd. K. Maleczyski, Wrocław 1964, s. 127–129, nr 316; SUb 1, 
s. 187, nr 256.

17 F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002, s. 472.
18 Dresden, Sächsisches Hauptstaatsarchiv, 10001 Ältere Urkunden, nr 00521. 

Fotografie dokumentu i pieczęci w Instytucie Herdera w Marburgu (dalej: IH 
Marburg), sygn. DSHI 500, Schlesien 1251–1253. Wzmianka o pieczęci: P. Pfo-
tenhauer, Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327, Breslau 1879, 
s. 22. Dokument nie zawiera datacji. Została ona ustalona przez wydawców 
regestów oraz dokumentu: E. Beyer, Das Cistercienser Stift und Kloster Alt-Zelle 
in dem Bisthum Meissen, Dresden 1855, s. 120, nr 120; Regesten zur Schlesischen 
Geschichte, hrsg. von C. Grünhagen, Breslau 1875 (Codex diplomaticus Silesiae 
[dalej: CDS], 7/2), s. 3, nr 756; s. 25, nr 824; Regesten der Urkunden des Sächsischen 
Landeshauptarchivs Dresden, t. 1, bearb. von H. Schieckel, Berlin 1960, s. 168, 
nr 647; SUb, t. 3, bearb. von W. Irgang, Köln 1984, s. 57–58, nr 70. Tam zestawie-
nie dalszych publikacji źródłowych oraz opis pieczęci. Zob. też W.P. Könighaus, 
Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien, s. 360, nr 5. Autor stwierdził wbrew 
wymowie źródeł, że nie jest znana obecnie pieczęć opata Henryka.
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Z 2. połowy XIII w. znane są nie tylko pieczęcie opatów z Lubią-
ża, ale także przełożonych klasztorów filialnych. Z 1280 r. odnoto-
wane zostało w literaturze przedmiotu użycie pieczęci przez opata 
Fryderyka z Henrykowa19. Został on przedstawiony w stereotypowej 
pozie. Ukazano go w szatach liturgicznych, stojącego frontalnie na 
wsporniku, z pastorałem w prawej ręce, a w lewej przytrzymujące-
go księgę. W taki sam sposób zostali wyobrażeni opat lubiąski Har-
tlieb na pieczęci z 1282 r.20 oraz opat kamieniecki Lambert na pieczęci 
z 1288 r.21 Ten ostatni wraz z nowym opatem w Lubiążu Teodorykiem 
oraz wzmiankowanym opatem Fryderykiem przywiesili swoje pie-
częcie przy trzech ekspedycjach dokumentu z 1288 r.22 Pieczęć opata 
Teodoryka wraz z pieczęcią opata Mikołaja z Jemielnicy zachowała 
się we fragmentarycznej formie przy dokumencie z 1289 r. wysta-
wionym wraz z opatami z Małopolski i ze Spisza. Pierwotnie była też 
przywieszona pieczęć opata Bartłomieja z Rud23. W następnym roku 
opat Teodoryk oraz kolejny opat kamieniecki Reinbold wraz z opatem 
Fryderykiem przywiesili swoje pieczęcie przy dwóch egzemplarzach 

19 Dokument z 1280 r. jest obecnie uznawany za zaginiony. Dawniej przechowy-
wany w: APWr., Rep. 67, nr 107. Fotografia dokumentu w: IH Marburg, sygn. 
DSHI 500, Schlesien 1280, Sept. 21. Wzmianka o pieczęci w: P. Pfotenhauer, 
Die schlesischen Siegel, s. 22; opis pieczęci: SUB, t. 4, bearb. von W. Irgang, Köln 
1988, s. 265–266, nr 398.

20 Wrocław, Archiwum Archidiecezjalne (dalej: AAWr.), Dokumenty klasztoru 
w Henrykowie, nr 28 (28 kwietnia 1282 r.). Fotografie dokumentu i pieczęci 
w: IH Marburg, sygn. DSHI 500, Schlesien 1282, April 28. Wzmianka o pieczęci 
w: P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel, s. 22; opis pieczęci: SUb, t. 5, bearb. 
von W. Irgang, Köln 1993, s. 12–14, nr 13.

21 F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. (Uzupełnienie), 
Kraków 1936, s. 6, nr 646, fig. 419.

22 Włocławek, Archiwum Diecezjalne, sygn. 6077–6078, 6080; wzmianka o pie-
częciach: S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we 
Włocławku, t. 1, Włocławek 1994, s. 54–56 (w katalogu dokument o obecnej sygn. 
6080 został wpisany pod numerem wcześniejszym); Z. Zyglewski, Pieczęcie 
klasztoru Cystersów, s. 145.

23 Kraków, Muzeum Narodowe (Biblioteka Książąt Czartoryskich), pergamin 
nr 62, wzmianka o pieczęciach: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki 
Czartoryskich w Krakowie, cz. 1, wyd. W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Kraków 
1975, s. 33, nr 77; SUb 5, s. 330, nr 427.
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dokumentu z 1290 r.24 W tym samym roku opat lubiąski użył jeszcze 
tej samej pieczęci przy trzech innych dokumentach25.

Obraz opata na wymienionych pieczęciach w 2. połowie XIII w. nie 
ulegał zmianom. Można zatem wysunąć wniosek, że opaci przynaj-
mniej już w tym okresie użytkowali tłoki po swoich poprzednikach26. 
Sprzyjały temu bezimienne legendy umieszczone w otoku pieczęci. 
Omawiane pieczęcie urzędowe opatów służyły, z braku posiadania 
przez konwent własnej pieczęci, także interesom lokalnej wspólnoty 
mnichów. Zunifikowane wizerunki pod wpływem ustawodawstwa 
Kapituły Generalnej wskazywały na zakres władzy posiadanej przez 
opata oraz na przynależność do wspólnoty cystersów. Tym samym 
opaci tworzyli swoją tożsamość w oparciu o stereotypowe wizerunki 
określające ich miejsce w ówczesnym porządku społecznym27.

Na początku XIV w. wizerunki umieszczane na pieczęciach opa-
ckich nadal nie podlegały zmianom. Opat w Lubiążu Teodoryk do 
końca swoich rządów stosował pieczęć znaną już od schyłku XIII w.28 
Tłok po zmarłym opacie stosowali zapewne kolejni następcy oraz, co 

24 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. C 10, C 45. 
Fotografie dokumentów i pieczęci w: IH Marburg, sygn. DSHI 500, Schlesien 
1290, 27 Juni. Reprodukcja i opis pieczęci opatów z Henrykowa i Kamieńca 
zamieszczone w: P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel, s. 21–22, Taf. XIII nr 93, 
95. Ponadto reprodukcja pieczęci i opis opata z Kamieńca w: M. Gumowski, 
Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku, w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów 
do roku 1400, t. 3, red. W. Semkowicz, Kraków 1936, po s. 384, tabl. 118, nr 94, 
s. 435. Opis pieczęci w: SUb 5, s. 349–350, nr 454.

25 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. F 11; Gnie-
zno, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. 50, 51. Fotografie dokumentów i pie-
częci w: IH Marburg, sygn. DSHI 500, Schlesien 1290, Sept. 5; 1290 Okt. 21. 
Wzmianka o pieczęci w: P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel, s. 22 (egzemplarz 
wrocławski); opis pieczęci: SUb 5, s. 363–364, nr 474, s. 371, nr 482.

26 Na ten aspekt zwracano już uwagę w literaturze przedmiotu, zob. H. Krahmer, 
Beiträge zur Geschichte des geistlichen Siegels in Schlesien bis zum Jahre 1319, „Ze-
itschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 69, 1935, s. 30; M.L. Wójcik, 
Średniowieczne pieczęcie, s. 407; P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie (cz. II), s. 149.

27 B.M. Bedos-Rezak, When ego was imago, s. 235.
28 Ostatnie potwierdzone użycie pieczęci poświadczone jest w 1303 r. Zob. APWr., 

Rep. 91, nr 140. Opat sprawował rządy do 1304 r.; por. W.P. Könighaus, Die 
Zisterzienserabtei Leubus, s. 362.
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jest poświadczone w materiale źródłowym, Jan I z Krosna (il. 2)29. Taka 
sama sytuacja zaistniała również w filii klasztoru henrykowskiego, 
a mianowicie w Krzeszowie. Na pieczęci opata Henryka II Came-
rariusa, poświadczonej w użyciu w latach 1318–1326, umieszczony 
został stereotypowy wizerunek30. Przełożony klasztoru został przed-
stawiony w szatach liturgicznych frontalnie na wsporniku z pastorałem 
o krzywaśni zwróconej do wewnątrz i z motywem kwiatonu w wolucie 
w prawej ręce, lewą zaś przytrzymuje księgę. Jest to zarazem pierwsze 
znane użycie pieczęci opackiej w tym klasztorze. Jak już zauważył Paul 
Pfotenhauer, tłok ten został zapewne wykonany jeszcze w XIII w. na za-
mówienie jednego z poprzedników opata. W klasztorze kamienieckim 
poświadczone jest użycie natomiast pieczęci przez opata Teodoryka 
w 1332 r.31 Posłużył się on również pieczęcią swoich poprzedników, na 
co wskazują podobieństwa z pieczęciami wymienionego wcześniej opa-
ta Reinbolda i Lamberta. Z tego okresu znane są również opisy pieczęci 
opata w Rudach Mikołaja II. Pierwotnie były one przywieszone przy 
dwóch dokumentach z 1317 r. Opat został przedstawiony podobnie 
jak na pieczęciach cystersów dolnośląskich. Inskrypcja umieszczona 
w otoku nie zawierała także imienia opata32.

Obraz opata jako rządcy klasztoru na pieczęciach  
XIV- i XV-wiecznych

Wprowadzenie przez opatów nowych wizerunków na własne pieczę-
cie w XIV w. wynikało z dwóch zasadniczych czynników. Wymiana 
typariuszy była spowodowana dostosowaniem się do uchwał zawar-
tych w bulli Fulgens sicut Stella Matutina Benedykta XII oraz uchwał 
Kapituły Generalnej z 1335 r. Opaci zostali zmuszeni do wprowadzenia 

29 APWr., Rep. 91, nr 229; nr 264; Rep. 125, nr 166. Zob. też W.P. Könighaus, Die 
Zisterzienserabtei Leubus, s. 365, s. 408, repr. nr 2.

30 APWr., Rep. 83, nr 46; nr 60. Zob. też P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel, 
s. 22, Taf. XIII nr 94.

31 APWr., Rep. 83, nr 66.
32 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und der Domini-

canerinnen in der Stadt Ratibor, hrsg. von W. Wattenbach, w: CDS, t. 2, Breslau 
1859, s. 28–30, nr 33–34. Zob. też M.L. Wójcik, Średniowieczne pieczęcie cystersów 
rudzkich, s. 407; tenże, Pieczęcie opatów rudzkich, s. 43.
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imiennych tłoków urzędowych, aby uniemożliwić ewentualne nad-
użycia z wykorzystaniem ich własnych pieczęci. Konwent miał się 
natomiast posługiwać od tego momentu odmienną pieczęcią, z wi-
zerunkiem Matki Boskiej. Ponadto w bulli zaznaczono, że konwenty 
powinny współpieczętować dokumenty wystawiane wspólnie z opa-
tem33. W uchwale z 1350 r. postanowiono, że nowo wybrany kustosz 
miał wykonać nowy tłok ze swoim imieniem, a typariusz poprzednika 
zniszczyć w obecności wizytatora oraz konwentu34. W wymienionych 
tekstach, w przeciwieństwie do pieczęci konwentów, nie sprecyzowa-
no, jaki wizerunek mieli umieszczać opaci na swoich stemplach35. Była 
to jednak okazja do ukazania ich wzrastającej pozycji we wspólnotach, 
która uległa dalszemu wzmocnieniu w późnym średniowieczu36. Na-
leży tu zaznaczyć, że nie wszyscy opaci wykorzystali nowe motywy, 
świadomie powracając do dawnych wizerunków.

Jako pierwszy na Śląsku zmiany na swojej pieczęci ma potwier-
dzone opat kamieniecki Teodoryk. Jej użycie, z wyrytym imieniem, 
jest poświadczone na 1336 r. Wyobrażenie uległo również zmianie. 
Postać została ukazana frontalnie na wsporniku w gotyckiej edykuli 
baldachimowej, z pastorałem w prawej ręce, a lewą przytrzymując 
księgę37. Wprowadzono tu po raz pierwszy element architektoniczny, 
na podobieństwo pieczęci biskupich, i tym samym podkreślono wysoką 
pozycję opata. Równie szybko wymianę tłoka przeprowadził cysters 
lubiąski Jan I z Krosna. Z lat 1337–1339 znana jest jego nowa pieczęć. 
W jej polu ukazany został opat w szatach liturgicznych, stojący fron-
talnie na wsporniku w edykuli baldachimowej, z pastorałem w lewej 
ręce oraz księgą w prawej. Legenda napieczętna została rozbudowana 

33 Constitutio Benedicti papae XII pro reformatione Ordinis Cisterciensis, w: Statuta, 
t. 3, ed. J.-M. Canivez, Louvain 1935, s. 411, pkt 2; s. 415, pkt 9; Statuta 3, 1335/2.

34 T.A., Heslop, Cistercian Seals, s. 283.
35 Tamże, s. 280.
36 E. Jamroziak, The Cistercian Order, s. 263; taż, Cistercian Abbots in Late Medieval 

Central Europe. Between the Cloister and the World, w: The Prelate in England and 
Europe 1300–1560, ed. M. Heale, Woodbridge 2014, s. 241–242.

37 APWr., Rep. 88, nr 107 d. Zob. też Urkunden des Klosters Kamenz, hrsg. von 
P. Pfotenhauer, w: CDS, t. 10, Breslau 1881, s. 126, nr 157; M. Gumowski, Pie-
częcie śląskie, s. 318.
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natomiast o imię wymienionego mnicha (il. 3)38. Następny opat w Lu-
biążu, Konrad II, posłużył się zbliżoną kompozycją przy wykonaniu 
własnego tłoka, a jego następca, Jan II z Legnicy, wykorzystał jego 
pieczęć, dokonując tylko przerytowania w miejscu imienia39. W innych 
klasztorach nastąpiły również zmiany. Z tego okresu znana jest pierw-
sza zachowana pieczęć opata z klasztoru w Rudach. Przy dokumencie 
1339 r. przywieszona została pieczęć Jana II Wolneta. Postać przedsta-
wiono w szatach liturgicznych, stoi frontalnie na wsporniku, z pasto-
rałem w prawej ręce, a lewą przytrzymuje księgę40. Opat zrezygnował 
zatem z ujęcia swojej osoby w nowatorski sposób. Należy podkreślić, 
że pieczęć Jana, którego rządy przypadały na lata 1337–1339, została 
przywieszona przy dokumencie opata Mikołaja III41. Fakt ten można 
wytłumaczyć tylko tym, że po odbytej elekcji nowy opat do momentu 
wykonania własnej pieczęci musiał się posługiwać pieczęcią swojego 
poprzednika. Z tego okresu zachowała się również pieczęć z Henry-
kowa. Opat Jan III dokonał częściowej modyfikacji swojej pieczęci, 
zachowanej w egzemplarzach z lat 1343–1345. Opat został ukazany 
w szatach liturgicznych z pastorałem podtrzymywanym przez pan-
niselus w lewej ręce. Prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa42. 
Z 1. połowy XIV w. znana jest również pieczęć opata kamienieckiego 
Sigharda. Jej egzemplarz zachowany w szczątkowym stanie przy doku-
mencie z 1341 r. nie pozwala jednak na stwierdzenie, czy wprowadził 
on element architektoniczny do swojego obrazu43. Z 1350 r. zachowała 
się pieczęć opata lubiąskiego Mikołaja II z Krzeszowa z nietypowym 
wizerunkiem. Przedstawiono go w szatach liturgicznych, zasiadającego 

38 APWr., Rep. 125, nr 176; Rep. 133, Zg. 5/32, nr 3. Zob. też W.P. Könighaus, Die 
Zisterzienserabtei Leubus, s. 365. Autor wymienił tylko egzemplarz tej pieczęci 
z 1338 r.

39 APWr., Rep. 91, nr 288; nr 291; nr 292; Rep. 125, nr 181, 186 b. Zob. też W.P. 
Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 366, nr 15, 16, s. 406, repr. nr 3.

40 APWr., Rep. 114, nr 20.
41 M.L. Wójcik, Średniowieczne pieczęcie cystersów rudzkich, s. 408–409; tenże, Pieczę-

cie opatów rudzkich, s. 44–45. Ogląd pieczęci nie potwierdza, jak twierdzi autor, 
przyozdobienia wspornika lilią.

42 APWr., Rep. 67, nr 263 Národní archiv Praha (dalej: NaP), Archiv České koruny 
(1158–1935), inv. č. 261, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu. Listiny 
1128–1880 (dalej: ŘM), inv. č. 1123.

43 APWr., Rep. 88, nr 119 c.
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na faldistorium, pod gotyckim baldachimem, z pastorałem w lewej ręce, 
a prawą ręką wznosi Regułę, podkreślając jej znaczenie44. Ukazanie 
tronującego opata nawiązuje jednoznacznie do pieczęci biskupich, 
a jak wskazałem wcześniej, pojawiało się sporadycznie na pieczęciach 
już w poprzednim stuleciu45. Z pieczęcią opata lubiąskiego silnie kon-
trastuje pieczęć henrykowskiego Mikołaja II Cuiusa. Na jego pieczęci, 
zachowanej w egzemplarzu z 1355 r., ukazano go w tradycyjny sposób. 
Stoi ubrany w kukullę w kontrapoście, z pastorałem w prawej ręce 
oraz księgą w lewej. Pole pieczęci wypełniają delikatne wici roślinne46. 
W Lubiążu opat Tilo na swojej pieczęci znanej z 1357 r. wprowadził 
typ wyobrażenia występującego powszechnie po 1335 r. w klasztorach 
cysterskich. Został on mianowicie ukazany frontalnie, na wsporniku, 
zapewne w edykule baldachimowej, z pastorałem w prawej ręce oraz 
księgą w lewej47. Z 1362 r. zachowała się fragmentarycznie pieczęć 
opata kamienieckiego Andrzeja Fullschussila z Nysy. Na podstawie 
zachowanego fragmentu można stwierdzić, że wyobrażenie napieczęt-
ne przedstawia go w szatach liturgicznych zapewne umieszczonego 
w edykuli48. W klasztorze lubiąskim natomiast opat Bartłomiej I wpro-
wadził na swoją pieczęć, potwierdzoną w użyciu w latach 1371–1374, 
nowy element, który nie występował wcześniej na pieczęciach innych 
cystersów śląskich. Obraz pieczęci przedstawia postać w kukulli, stoją-
cego w kontrapoście na wsporniku w edykuli baldachimowej, z pasto-
rałem, o krzywaśni z motywem kwiatonu w wolucie, w lewej ręce oraz 
księgą w prawej49. Poniżej wspornika umieszczono rozetę. Jej krótkie 
występowanie nie pozwala na jednoznaczne określenie funkcji, jaką 
pełniła. Znak ten mógł scalać wspólnotę pod przewodnictwem opata 
wokół kultu maryjnego, a w konsekwencji przyczyniać się do budo-
wania tożsamości lokalnej wspólnoty oraz przełożonego klasztoru. 
Z pieczęcią opata lubiąskiego kontrastuje pieczęć opata z Henrykowa, 

44 APWr., Rep. 91, nr 305. Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, 
s. 367, nr 17, s. 409, repr. nr 4.

45 Por. przypis nr 13.
46 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. X. 30 b.
47 APWr., Rep. 91, nr 323. Pieczęć znacznie wykruszona i zagnieciona. Zob. też 

W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 367, nr 18.
48 APWr., Rep. 88, nr 164 b.
49 APWr., Rep. 91, nr 346, 352. Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei 

Leubus, s. 368, nr 20, s. 409, repr. nr 5.
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Mikołaja III z Raciborza, znana z lat 1382–1384. Jego obraz nadal na-
wiązywał do pieczęci poprzedników. Przedstawiony został on miano-
wicie w szatach liturgicznych, z pastorałem, o krzywaśni z motywem 
kwiatonu w wolucie, podtrzymywanym przez panniselus w prawej 
ręce, a lewą przytrzymywał księgę50. Po raz pierwszy na pieczęciach 
opatów henrykowskich pojawił się jednak gotycki baldachim. Była to 
zapowiedź zmian, które nabrały tempa w Henrykowie w XV w. Według 
nowych wzorców został już w końcu XIV w. przedstawiony Piotr II 
z klasztoru w Rudach. Na pieczęci zachowanej z 1385 r. ukazano go 
w szatach liturgicznych, stojącego frontalnie na wsporniku w edykuli 
baldachimowej, z pastorałem w lewej ręce oraz księgą w prawej51. 
Zmiany na swoich pieczęciach wprowadzili także mnisi z Krzeszo-
wa. Na pieczęci znanej z egzemplarza z 1395 r. przedstawiony został 
Mikołaj IV z Legnicy w szatach liturgicznych. Ukazano go stojącego 
frontalnie na wsporniku w gotyckiej edykuli, z pastorałem w prawej 
ręce, a lewą przytrzymującego księgę52. Z tego czasu zachowała się 
również pieczęć opata lubiąskiego Jana V. Na pieczęci, znanej z odci-
sku z 1397 r., został on wyobrażony w podobny sposób jak na pieczę-
ciach swoich poprzedników, a zatem w otoczeniu mikroarchitektury. 
Wprowadzono jednak silnie zaakcentowane wici roślinne, a poniżej 
wspornika umieszczona została po raz pierwszy lilia53. Wymieniony 
element, podobnie jak ornament na pieczęci Bartłomieja I, podkreślał 
cześć oddawaną Maryi przez mnichów. Znak ten odnosił się do całej 
wspólnoty, w tym opata. Istotne jest też, że wprowadzono go w śred-
niowieczu zapewne tylko na pieczęciach w Lubiążu, co wyróżniało ich 
na tle innych opactw cysterskich na Śląsku54.

50 APWr., Rep. 84, nr 130; nr 131; AAWr. Dokumenty klasztoru w Henrykowie, nr 120 
(10 stycznia 1384 r.).

51 APWr., Rep. 114, nr 24. Nie jest natomiast zauważalny ornament roślinny (lilia) 
poniżej wspornika, jak wskazał M. Wójcik, Średniowieczne pieczęcie cystersów 
rudzkich, s. 410; tenże, Pieczęcie opatów rudzkich, s. 45.

52 APWr., Rep. 83, nr 153.
53 APWr., Rep. 91, nr 380; też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 369, 

nr 23, s. 410, repr. nr 6.
54 Tego typu znaku nie można traktować jako uniwersalnego wśród cystersów 

śląskich, jak wskazano w literaturze przedmiotu, gdyż ponowna autopsja 
pieczęci opackich nie potwierdza ich występowania w tym czasie w klasztorze 
henrykowskim i kamienieckim; zob. P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć, 
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Z 1. połowy XV w. znane są pieczęcie z klasztoru kamienieckiego. 
Z początku tego stulecia zachowała się pieczęć Jana I z Wrocławia 
potwierdzona w użyciu w latach 1401–1417. Wyobrażenie nieznacznie 
różni się od innych pieczęci opackich na Śląsku. W polu pieczęci uka-
zano opata w szatach liturgicznych, stojącego frontalnie na wsporniku 
w edykuli baldachimowej, z pastorałem w lewej ręce, a prawą wznosi 
w geście benedykcji. Po obu stronach kolumn umieszczono również 
wici roślinne55. Wymieniony gest był bezpośrednim nawiązaniem do 
pieczęci biskupich i oznaczał sakralny charakter powierzonej im wła-
dzy56. Na odwrociu zostało odciśnięte contrasigillum z wyobrażeniem 
inicjału K, należące najpewniej do konwentu. Pieczęć ta nie tylko za-
bezpieczała tę główną przed nadużyciem, ale także dopełniała obrazu 
pieczęci opata. Wskazywała przede wszystkim na wspólnotę, do której 
należał również przełożony klasztoru57. Jeden z następców Jana, Mi-
kołaj III z Paczkowa, został ukazany na swoich pieczęciach, znanych 
z 1424 r., w kukulli, stojąc w kontrapoście na wsporniku w edykuli bal-
dachimowej, z pastorałem, o krzywaśni zwróconej na zewnątrz i moty-
wem kwiatonu w wolucie, w prawej ręce oraz księgą w lewej. Na głowie 
opata wyraźnie zaakcentowano tonsurę. Nowością było wprowadzenie 
inicjału K poniżej wspornika (il. 4)58. Był to pierwszy tego typu element 
na pieczęciach opackich na Śląsku i stanowił niewątpliwe odwołanie 

s. 24; Heraldyka klasztorów cysterskich, s. 46–47; P. Stróżyk, Herby na pieczęciach 
cysterskich – wybrane zagadnienia, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. 
W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 206. Kwestią do przyszłego zbadania 
jest, znany ze źródeł pośrednich, herb z wyobrażeniem skrzyżowanych pastora-
łów z czterema liliami między nimi. Miał się on znajdować na płycie nagrobnej 
opata krzeszowskiego Pawła, zmarłego w 1432 r.; zob. A. Rose, Kloster Grüssau, 
Stuttgart–Aalen 1974, po s. 40, repr. 10; tenże, Grüssau. Benediktiner-, dann Zi-
sterzienserabtei, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau” (dalej: JSFWUB), 24, 1983, s. 123. M. Wójcik (Heraldyka klasztorów cyster-
skich, s. 51, przyp. 47) przytacza tylko tę informację bez dalszego komentarza.

55 APWr., Rep. 88, nr 192; nr 203; Rep. 132 a, Dep. miasta Dzierżoniowa, nr 60.
56 P. Mrozowski, Imago potestatis – na pieczęci Jana Gruszczyńskiego, w: Heraldy-

ka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa 2002, 
s. 267–268.

57 Contrasigillum wystąpiło na pieczęciach z 1411 oraz 1417 r. Zob. APWr., Rep. 
88, nr 203; Rep. 132 a, Dep. miasta Dzierżoniowa, nr 60. Także na pieczęciach 
kolejnych opatów użyto tej pieczęci, przykładowo: APWr., Rep. 88, nr 216.

58 APWr., Rep. 88, nr 210 b; nr 211 a.
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do contrasigillum. Wskazywał w tym wypadku na miejsce rządów 
opata i odróżniał go od innych przełożonych klasztoru. Wyobrażenie 
napieczętne wprowadzone przez Mikołaja III było na tyle atrakcyjne, 
że kolejni opaci kamienieccy, a mianowicie Krzysztof I z Wrocławia59, 
Jakub I Stump60, Jan II Streupolt61 oraz Mikołaj IV Viereckel62, korzystali 
z tego samego tłoka, przerytowując jedynie imię poprzedniego opata. 
Z okresu rządów jednego z kolejnych opatów, a mianowicie Jakuba II 
z Kłodzka (1480–1506), zachowały się pieczęcie z niewielką zmianą 
w obrazie. Przerytowano bowiem, poza imieniem dysponenta pieczęci, 
inicjał K na c umieszczony pod wspornikiem (il. 5)63. Opat posługiwał 
się również pieczęcią sekretną. Znane jej egzemplarze pochodzą z lat 
1481–1498, co nie oznacza, że poprzedni opaci nie stosowali tego ro-
dzaju pieczęci. W polu pieczęci został przedstawiony opat w kukulli, 
w ujęciu trzy czwarte, w edykuli baldachimowej, z pastorałem w pra-
wej ręce i księgą w lewej (il. 6)64.

Z lat 1403–1410 zachowały się odciski pieczęci opata z Lubiąża 
Pawła I z Nysy. W polu pieczęci opat został ukazany w stereotypowy 
sposób – w szatach liturgicznych, stojąc frontalnie na wsporniku w edy-
kule baldachimowej, z pastorałem w prawej ręce, a lewą przytrzymuje 
księgę. Poniżej wspornika umieszczono po raz pierwszy na pieczęciach 
cystersów śląskich herb przedstawiający wspiętego kozła. Był to za-
pewne herb rodowy jego rodziny z Nysy65. Za rządów opata Pawła 
była także używana pieczęć sekretna o mniejszych rozmiarach. Znana 
jest ona z odcisków z lat 1413–1456. Była zatem wykorzystywana także 
przez następców Pawła66. Postać została ukazana na niej w  szatach li-
turgicznych, na tronie w edykuli baldachimowej, z pastorałem w lewej 

59 APWr., Rep. 75 b, nr 30, nr 31; Rep. 88, nr 216.
60 APWr., Rep. 88, nr 217 a.
61 APWr., Rep. 83, nr 237; Rep. 88, nr 219; nr 221; Rep. 133 Acc. 31/13 nr 1 a; 

Dokumenty miasta Kłodzka, nr 19–21.
62 APWr., Rep. 88, nr 228 a; nr 229.
63 APWr., Rep. 88, nr 246; Rep. 91, nr 634.
64 APWr., Rep. 91, nr 571; Rep. 132, Dep. Księstwa oleśnickiego, nr 358.
65 Rep. 91, nr nr 385; 388, 400; Dokumenty miasta Świdnicy, sygn. 468 (U. 509). 

Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 370, nr 24, s. 410, repr. 
nr 7.

66 APWr., Rep. 91, nr 408, 417, 431 b, 530, 531, Dokumenty miasta Wrocławia, 
nr 1330. Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 411, repr. nr 9.

cystersi_ksiega_02_12_nadpisana17_12.indb   408 27.12.2018   21:35:22



409Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów… |

ręce, a prawą wznosi księgę (il. 7). Tym samym powrócono do motywu 
z połowy XIV w., aby podkreślić pozycję opata we wspólnocie oraz 
zakres jego władzy. Należy wskazać, że pieczęcie sekretne z tronującym 
opatem (św. Bernardem z Clairvaux) były również stosowane w ma-
łopolskim klasztorze w Mogile67. Na tym zapożyczeniu zaważyły nie-
wątpliwie związki filiacyjne między dwoma klasztorami, obecne nadal 
w XV w.68 Kolejna znana pieczęć z klasztoru lubiąskiego należała do 
Mikołaja III Constantina. Na jego pieczęci zachowanej przy dokumencie 
z 1425 r. ukazano opata w zwyczajowy sposób. Został przedstawiony 
w kukulli, stojąc frontalnie na wsporniku w edykuli baldachimowej, 
z pastorałem w prawej ręce, a lewą przytrzymując księgę69.

W klasztorze w Henrykowie na początku XV w. opaci posiadali 
również pieczęcie dostosowane pod względem wizualnym do obo-
wiązującego w tym czasie kanonu. Z lat 1407–1411 znana jest pieczęć 
Marcina I z Nysy. Zachowała się w dwóch egzemplarzach we fragmen-
tarycznej formie. W polu pieczęci ukazano opata zapewne w kukulli, 
stojącego frontalnie w edykuli baldachimowej, z pastorałem w prawej 
ręce, a lewą przytrzymując księgę70. Następca Marcina w Henrykowie, 
Mikołaj IV z Brzegu, został ukazany na pieczęciach, zachowanych 
przy dokumentach z lat 1418–1447, w zbliżony sposób71. W okresie 
swoich rządów opat stosował również pieczęć sekretną, co było nie-
wątpliwym wzorowaniem się na opactwie lubiąskim. W polu pieczęci 
został on przedstawiony w kukulli, w ujęciu trzy czwarte w edykule 
baldachimowej, z pastorałem w prawej ręce i księgą w lewej (il. 8)72. Za-
równo pieczęć główna, jak i sekretna była kontrasigillowana pieczęcią 
z wyobrażeniem inicjału h. Podobnie jak w klasztorze kamienieckim, 

67 W literaturze przedmiotu pieczęcie sekretne w Mogile nie były dostrzegane: 
Zob. M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005, 
s. 41–43. Ponowna interpretacja pieczęci z tego klasztoru przeprowadzona 
przez mgr. Marcina Szymoniaka dowodzi innego stanu rzeczy.

68 W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, s. 233–234.
69 APWr., Rep. 91, nr 437. Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus, 

s. 371, nr 26, s. 411, repr. Nr 8.
70 APWr., Rep. 84, nr 155; Rep. 88, nr 199.
71 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. F.3.; Do-

kumenty klasztoru w Henrykowie, nr 156 (22 lutego 1437 r.); APWr., Rep. 88, 
nr 215; Dokumenty miasta Świdnicy, U. 772.

72 APWr., Rep. 84, nr 157; nr 160; nr 163.
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obraz dopełniał pieczęć główną, wskazywał bowiem na wspólnotę 
klasztorną, do której należał również opat73. Główny typariusz opata 
Mikołaja został następnie przejęty przez opata Jakuba w 1447 r.74 Pod-
dano jedynie przerytowaniu imię opata umieszczone w inskrypcji na 
otoku. Kolejne użycie omawianej pieczęci jest poświadczone w 1452 r.75 
Stosowana była nadal pieczęć sekretna, o czym świadczy jej zachowanie 
przy dokumencie z 1471 r. za rządów opata Jana IV76.

W klasztorze krzeszowskim za rządów Mikołaja V Goldberga (Golt-
berga) wykonano pieczęć z wizerunkiem nawiązującym do poprzed-
niego stulecia. Z lat 1418–1423 zachowały się bowiem jego pieczęcie, 
na których ukazano przełożonego w kukulli, stojącego w kontrapoście 
na wsporniku, z pastorałem o krzywaśni zwróconej na zewnątrz i mo-
tywem kwiatonu w wolucie, w prawej ręce oraz księgą w lewej. Pole 
pieczęci usiane zostało liliami77. Było to wyjątkowe ujęcie opata pozba-
wione mikroarchitektury, a przez to odróżniające go od innych rządców 
klasztorów cysterskich. Jego następca, Paweł Körnichen, wykonał nowy 
tłok. Opat, podobnie jak jego poprzednik, sięgnął po dawne wzorce przy 
reprezentacji swojej osoby. W polu pieczęci, znanej z odcisków z lat 
1425–1426, ukazano go w kukulli, stojącego frontalnie na profilowanym 
wsporniku z pastorałem, o krzywaśni zwróconej na zewnątrz i motywem 
kwiatonu w wolucie, w prawej ręce oraz księgą w lewej78. Jego następca 
Michał I z Lubawki79, a także opaci Michał II80, Mikołaj VI z Lubawki81 
oraz Jan III z Bolkowa, którego rządy przypadały już na przełom XV 
i XVI w.82, posługiwali się tym samym typariuszem. Aktualizowano 
jedynie imię dysponenta pieczęci umieszczone w legendzie otokowej. 

73 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. F.3.; Do-
kumenty klasztoru w Henrykowie, nr 156 (22 lutego 1437 r.); APWr., Rep. 84, 
nr 160; nr 163; Rep. 88, nr 215; Dokumenty miasta Świdnicy U. 772. Contrasi-
gillum użyto także za rządów następnego opata: AAWr., Dokumenty klasztoru 
w Henrykowie, nr 159 (14 lutego 1452 r.); APWr., Rep. 83, nr 226.

74 APWr., Rep. 83, nr 226; nr 227.
75 AAWr., Dokumenty klasztoru w Henrykowie, nr 159 (14 lutego 1452 r.).
76 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. Q.Q. 37.
77 APWr., Rep. 83, nr 190; nr 193; nr 195.
78 APWr., Rep. 83, nr 196; nr 198.
79 APWr., Dokumenty miasta Świdnicy, U. 3786.
80 APWr., Dokumenty miasta Świdnicy, U. 3179.
81 APWr., Rep. 83, nr 246; nr 267; nr 271.
82 APWr., Rep. 83, nr 279; nr 296; Rep. 91, nr 571; nr 634.
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Z okresu rządów Michała II jest również poświadczone pierwsze użycie 
pieczęci sekretnej w 1450 r., choć niewykluczone, że była ona również 
stosowana przez poprzedników opata. W polu pieczęci, podobnie jak 
na sekretach opatów z Henrykowa oraz Kamieńca, została wyobrażo-
na postać w kukulli, w ujęciu trzy czwarte w edykuli baldachimowej, 
z pastorałem w prawej ręce i księgą w lewej (il. 9)83.

Pieczęcie opatów górnośląskich z XV w. są reprezentowane w ma-
teriale źródłowym niezwykle skromnie, a ich wykonanie znacząco od-
biega od pieczęci opatów z pozostałych śląskich klasztorów. Znane są 
z tego okresu tylko dwie pieczęcie przełożonych z Jemielnicy. Pierwszą 
z nich posługiwał się opat Mikołaj. Poświadczona jest ona w użyciu 
w latach 1401–1407. Podobnie jak w klasztorze krzeszowskim, wyob-
rażenie postaci nawiązuje do motywów stosowanych w poprzednim 
stuleciu. Opat został ukazany bowiem w kukulli, stojąc frontalnie na 
wsporniku, z pastorałem w prawej ręce, a lewą przytrzymując księ-
gę. Pole pieczęci wypełniono dodatkowo motywem wici roślinnej84. 
Z 1463 r. zachowała się ponadto pieczęć opata Macieja. W jej polu 
przedstawiono zakonnika w szatach liturgicznych zasiadającego praw-
dopodobnie na ławie, z pastorałem w lewej ręce, a prawą przytrzymu-
jącego księgę (il. 10)85. Ukazanie tronującego opata miało podkreślić 
jego szczególną pozycję we wspólnocie. Ze względu na zagniecenie 
pieczęci wątpliwości budzi nakrycie głowy, jednakże nie należy do-
patrywać się tutaj infuły, jak wskazał Marek Wójcik, ale zbyt mocno 
zaakcentowanej tonsury. Podobnie szaty noszone przez opata nie są 
pontyfikalnymi86. Przywilej ich noszenia opaci jemielniccy otrzymali 
bowiem na mocy bulli papieskiej dopiero w 1656 r.87

83 APWr., Rep. 91, nr 521.
84 APWr., Rep. 85, nr 11, nr 14.
85 APWr., Rep. 85, nr 19.
86 M.L. Wójcik, Pieczęcie cystersów jemielnickich, s. 35. Wątpliwości w tej kwestii 

wysunął już P. Stróżyk, Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu, cz. II, 
s. 151, przyp. 62.

87 J. Rajman, Jemielnica. Wieś i klasztor na Górnym Śląsku, Katowice 1995, s. 84.
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Wizerunki św. Bernarda na pieczęciach cystersów śląskich

W XV w. nastąpiło dalsze zróżnicowanie wizerunków umieszczanych 
na pieczęciach opatów na Śląsku. Na początku wspomnianego stulecia 
zaczęły się mianowicie pojawiać wizerunki św. Bernarda z Clairvaux. 
Nie była to jednak tylko specyfika Śląska, o czym świadczą pieczęcie 
opatów i ich sekrety z Mogiły z XV w.88 Świętego wyobrażano w typo-
wy sposób, znany z innych średniowiecznych przekazów ikonograficz-
nych. Często był przedstawiany jako przełożony klasztoru w kukulli, 
ze swoimi atrybutami: pastorałem i Regułą89.

Pierwszy wizerunek zapewne św. Bernarda zachował się na pieczęci 
opata Mikołaja IV z klasztoru w Krzeszowie, znanej w odciskach przy 
dokumentach z 1397 r. i 1401 r.90 W polu pieczęci ukazany został opat 
z zaznaczonym nimbem, stojący frontalnie na wsporniku w edykuli 
baldachimowej, z pastorałem w lewej ręce, a prawą wznosząc w geście 
błogosławieństwa. Znamienne jest, że opat posługiwał się wcześniej 
inną pieczęcią, co zostało omówione powyżej91. Wprowadzenie tej pie-
częci należy zapewne wiązać z rozwijającym się kultem św. Bernarda 
propagowanym przez cystersów92. Był on też wzorem idealnego opata, 
którego należało naśladować93.

W klasztorze lubiąskim wizerunki św. Bernarda również zagościły 
na pieczęciach opackich. Na należącej do Marcina z Prus, a znanej 

88 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 41–43. Autor nimby uznał za 
zarys kaptura opata.

89 J. France, The Cistercians in Medieval Art, Phoenix Mill 1998, s. 26–49; tenże, 
Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo 2007, s. 33–42, 84–89.

90 APWr., Rep. 83, nr 167. W świetle cytowanych w tym przypisie zestawień opa-
tów sporządzonych w klasztorze krzeszowskim w latach 1399–1403 przypadały 
rządy opata Henryka V. Zob. AAWr., V 17; V 25 c, s. 6–7. W opracowaniach 
A. Rose lata rządów tego opata obejmowały okres od 1399 r. do 1401 r.; zob. 
tenże, Kloster Grüssau, s. 300; tenże, Grüssau, s. 111; tenże, Professbuch von Grüssau. 
Leben und Wirken der Zisterzienser 1292–1810, Köln 1990, s. 14. Na podstawie do-
kumentów wiadomo jednak, że rządy sprawował opat Mikołaj, o czym świadczą 
intytulacje wymienionych dokumentów z 1397 r. i 1401 r. oraz innego z 1400 r. 
pozbawionego pieczęci; zob. APWr., Rep. 83, nr 165, 167; NaP, ŘM, inv. č. 655.

91 Zob. przyp. 53.
92 J. France, Medieval Images, s. 333–337.
93 E. Jamroziak, Cistercian Abbots, s. 253–257.
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z odcisków z lat 1429–1439, ukazano świętego w kukulli, stojącego 
w kontrapoście na wsporniku w edykuli baldachimowej, z pastorałem, 
o krzywaśni zwróconej na zewnątrz i motywem kwiatonu w wolucie, 
w prawej ręce oraz księgą w lewej. Poniżej wspornika umieszczono po-
łulilię i połuróżę94. Był to znak wskazujący na obecny w klasztorze kult 
maryjny, ale także wyróżniający lokalną wspólnotę wraz z opatem, po-
dobnie jak znaki występujące na pieczęciach opatów lubiąskich w 2. po-
łowie XIV w. Kolejna znana pieczęć z klasztoru w Lubiążu należała do 
Stefana II z Legnicy. Zachowała się przy dokumencie z 1447 r. Pieczęć 
została jedynie przerytowana. Nie wiadomo, który z opatów tego do-
konał, bowiem nie jest znana pieczęć następującego po opacie Marcinie 
Jana VI. Na omawianej pieczęci zmieniono tylko imię dysponenta oraz 
wprowadzono nowy element poniżej wspornika usuwając połulilię 
i połuróżę. Umieszczono głowę Jana Chrzciciela na misie (il. 11)95. 
Był to znak, który ostatecznie został przyjęty najpierw w XVI w. do 
urzędowego herbu opackiego, oraz w XVII w. do herbu opactwa lubią-
skiego96. Święty Jan Chrzciciel jako patron diecezji wrocławskiej pod-
kreślał związki Lubiąża z miejscowym terytorium, a przez to odróżniał 
wspólnotę oraz opata od innych klasztorów97. Omawiana pieczęć z wi-
zerunkiem św. Bernarda była używana następnie przez opata Piotra 
Wartenberga, Pawła II z Opawy98 oraz jego następców, Bartłomieja II 
Lehnmana99 oraz Andrzeja Hoffmanna z Krosna, którego rządy przypa-
dały już na przełom XV i XVI w.100 Opaci po przejęciu typariusza pod-
czas elekcji przerytowywali tylko imię zawarte w inskrypcji otokowej.

Święty Bernard został również wyobrażony na pieczęci opata 
z Henrykowa Jana V. Jej dwa znane egzemplarze przywieszono przy 
dokumentach z lat 1482–1484. Wyobrażenie napieczętne przedstawia 

94 APWr., Rep. 91, nr 453, 487, 489. Zob. też W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei 
Leubus, s. 371–372, nr 27. Autor niedokładnie opisał wyobrażenie na omawianej 
pieczęci.

95 APWr., Rep. 83, nr 227.
96 W oddzielnym studium przygotowuję rozważania dotyczące heraldyki cyster-

skiej na Śląsku.
97 M. Wójcik, Heraldyka klasztorów cysterskich, s. 47.
98 APWr., Dokumenty miasta Świdnicy, sygn. U. 890; Rep. 91, nr 539, 549.
99 APWr., Rep. 91, nr 557c.
100 APWr., Rep. 91, nr 571, 583, 598, 600, 609, 633, 661, 681–682.
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świętego w kukulli, stojącego na wsporniku w edykuli baldachimowej, 
z pastorałem w prawej ręce, a lewą przytrzymującego księgę. Poniżej 
wspornika umieszczono zapewne fantazyjnie złożoną stułę z literami: 
iota, alfa, omega (Ι Α Ω) i symbolem nieskończoności (il. 12)101. Przyjęty 
na pieczęcie wizerunek św. Bernarda był na tyle istotny dla kolejnych 
opatów henrykowskich, że typariusz z tym wyobrażeniem znajdował 
się w użyciu przynajmniej do 1645 r.102

Podsumowanie

Wyobrażenia na pieczęciach opatów cysterskich na Śląsku były ściśle 
regulowane ustawodawstwem zakonnym i papieskim. Początkowo 
jednolite wizerunki od XIII w. uległy stopniowemu zróżnicowaniu, aż 
do 1335 r. Znany fakt dziedziczenia typariuszy przez opatów, a tym 
samym podtrzymywania tego samego wizerunku opata, nie dotyczył 
tylko XIII w. Niejednokrotnie pieczęcie wykonane w XV w. były uży-
wane przez kilku przełożonych. W symboliczny sposób podkreślało to 
niezmienność tego urzędu i budowało pozycję opata we wspólnocie. 
Na zewnątrz klasztoru utrwalało natomiast w pamięci odbiorcy pożą-
dany obraz kierującego klasztorem. Było to zapewne ważniejsze niż 
przestrzeganie uchwały z 1350 r., nakazującej niszczenie typariusza 
poprzedniego opata. Umieszczenie w XV w. na pieczęciach części 
opatów z Dolnego Śląska św. Bernarda miało stanowić zapewne wzór, 
do którego powinien dążyć każdy nowo wybrany mnich. Odniesie-
nia natomiast do pieczęci biskupów utrwalało w oczach odbiorców 
prestiż opatów.

Wprowadzane wyobrażenia na pieczęciach opatów po 1335 r. włą-
czyło je w nurt zmian zachodzących w sfragistyce świeckiej i kościel-
nej, które zmierzały w kierunku heraldyzacji wizerunków. Proces ten 
jednak nie został zakończony na pieczęciach opatów śląskich do końca 
XV w. Umieszczane znaki, jak inicjały, lilie czy głowa Jana Chrzcicie-
la na misie, pozwoliły jednak na indywidualizację obrazu pieczęci 

101 AAWr., Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sygn. Q.Q. 23; 
APWr. Rep. 132, Dep. Księstwa oleśnickiego, nr 362.

102 APWr., Rep. 85, nr 58.
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i  budowanie własnej tożsamości przez opatów i ich klasztory. W XV w. 
opaci z klasztorów dolnośląskich zaczęli posługiwać się również pie-
częciami sekretnymi. Świadczyło to zapewne o ich zwiększonej aktyw-
ności na rzecz klasztoru. Wyobrażenia na tych pieczęciach podkreślały 
także ich wysoką pozycję w klasztorze.
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