
417

Nowe ustalenia o pieczęciach opatów 
mogilskich z XV i XVI w.

Pieczęcie klasztoru Cystersów w Mogile należą do jednych z najlepiej 
rozpoznanych1 i wydawałoby się, że już nic więcej na ich temat nie 
można dodać. Okazuje się jednak, że niektóre wnioski, oparte na wciąż 
niepełnych badaniach, mogą być chybione. Tak jest w przypadku pie-
częci opatów mogilskich z XV i XVI w., z których według najnowszych 
ustaleń kilka pełniło funkcję pieczęci mniejszych, w tym sekretnych, 
a na większości widnieje wzorzec idealnego opata – postać św. Bernar-
da z Clairvaux. Takie właśnie wyniki dała  analiza odnalezionych czte-
rech nowych pieczęci, bliższe przyjrzenie się pieczęciom już znanym, 
i to nie tylko, jak dotychczas, pod kątem występowania na nich herbu 
klasztoru bądź herbów rodowych, oraz zestawienie porównawcze.

1 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005, s. 37–43, 
76–78, 80–83, 90–91, il. 23–42; tenże, Herby i pieczęcie opactwa i opata klasztoru 
Cystersów w Mogile. Tradycja i współczesność, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja 
– Historia – Kultura” (dalej: CMN), 4, 2010, s. 133–136, fot. 2–3, 11–13, 17; tenże, 
Geschichte des Wappens der Cistercienserabtei in Mogiła, „Analecta Cisterciensia”, 
62, 2012, s. 269–272, 276–278, 280–281, 288–289, Abb. 2, 6; tenże, Uwagi w sprawie 
genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku (na marginesie ostatnich badań), 
„Studia Źródłoznawcze”, 50, 2012, s. 34–35; M. Szymoniak, Średniowieczne pie-
częcie cysterskie z diecezji krakowskiej jako źródło badań nad zakresem władzy opatów 
i konwentów, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, 9, 2014, z. 2, 
s. 149, 154–162, 165–176.

Marcin Szymoniak  
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
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Najstarszej znanej pieczęci opackiej z XV w. używał Jan Stecher, 
opat mogilski w latach 1403–14262. Zachował się wyłącznie jeden jej 
odcisk, w czerwonym wosku z 1426 r. (il. 1). Jest to pieczęć okrągła, 
o średnicy 40 mm. Przedstawia postać mnicha w kukulli, siedzącego 
na tronie skrzyniowym oraz trzymającego w prawej ręce pastorał, 
a w lewej księgę przy piersi. Znajduje się on pod okazałym gotyckim 
baldachimem zbudowanym z trójłukowej arkady, wimperg i pinakli, 
wspartym na dwóch kolumienkach. U stóp postaci umieszczono dużą 
gotycką tarczę z herbem Trąby opata Jana3.

Ostatnie badania wykazały, że wzorem dla tej pieczęci była pieczęć 
średnia arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby (il. 2)4. Wskazują 
na to formalne i stylistyczne podobieństwa, zwłaszcza mikroarchitek-
tura i ubiór postaci. Ponadto pieczęcie są identycznych rozmiarów. 
Właściwie nie budzi zdziwienia dosłowne naśladowanie przez Jana 
Stechera akurat rozwiązań stosowanych na pieczęci Mikołaja Trąby, 
bowiem prawdopodobnie był on spokrewniony z arcybiskupem. Po-
sługiwali się przecież tym samym herbem. Istnieje pogląd, że jeszcze 
jako podkanclerzy Królestwa Mikołaj Trąba przyczynił się do promocji 
Jana Stechera na stolec opacki w Mogile. Gdy w 1415 r. opat wyjechał na 
sobór do Konstancji, to właśnie w orszaku arcybiskupa Mikołaja Trąby, 
który już na miejscu interweniował u opata Cîteaux w sprawie zasad 
funkcjonowania cysterskiego studium w Krakowie. Wynika z tego, że 
obaj duchowni pozostawali ze sobą w bliskich relacjach5. Najpewniej 
zatem tłok pieczęci Jana Stechera wykonano w tym samym warsztacie 
złotniczym, co tłok pieczęci Mikołaja Trąby. Należy jednak zastanowić 
się, kiedy do tego doszło.

Według ustaleń Piotra Pokory odciski średniej pieczęci Mikołaja 
Trąby pochodzą z lat 1413–14216, a więc arcybiskup posługiwał się 

2 M. Starzyński, Katalog opatów mogilskich w średniowieczu, „Nasza Przeszłość”, 
100, 2003, s. 107–109.

3 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 43, 90–91, il. 31; M. Szymoniak, Śred-
niowieczne pieczęcie cysterskie, s. 155, 161, 165.

4 Kraków, Archiwum Narodowe (dalej: ANK), Zbiór Pieczęci Luźnych, nr 60.
5 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 107–108; tenże, Herby średniowiecznych opatów, 

s. 92 (tam też starsza literatura przedmiotu).
6 P. Pokora, Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby, w: Mikołaj Trąba, mąż stanu i Prymas 

Polski. Materiały z Konferencji, Sandomierz, 13–14 czerwca 2008 roku, red. F. Kiryk, 
Kraków 2009, s. 161–164, 167, fot. 6.
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nią praktycznie przez cały okres swojego pontyfikatu, który przypadł 
na lata 1412–14227. Wiadomo również, że po śmierci Mikołaja Trąby 
w 1422 r. została ona zniszczona przy jego grobie8, a w związku z po-
wyższym pieczęć Jana Stechera mogła powstać dopiero po 1413 r. 
Opatem mogilskim obrano go w 1403 r., zatem przez przynajmniej 
dziesięć lat musiał on używać innej pieczęci. Istnieje przypuszczenie, 
że tą inną, pierwszą pieczęcią, posługiwał się także po wprowadzeniu 
drugiej, a być może nawet do końca pontyfikatu. Hipoteza ta wzięła się 
z faktu, że według legendy na pieczęci opata Jana Stechera, jak dotąd 
błędnie odczytywanej9, sigillum to pełniło funkcję pieczęci sekretnej 
(il. 3). Oto treść jej legendy, wykonanej minuskułą gotycką: s(igillum) 
secret(um) : ioh(an)is ⁞ abb(at)is / : claretumbe ⁞ 10. Początek napisu zacho-
wał się w niezbyt dobrym stanie, ale możliwa była jego rekonstrukcja. 
Wykazała ona, że mamy do czynienia z pieczęcią sekretną. W kance-
larii klasztornej prawdopodobnie traktowano ją jako swego rodzaju 
pieczęć mniejszą opata, natomiast pierwszą, niezachowaną, pieczęć 
Jana Stechera jako pieczęć większą.

Z taką właśnie sytuacją spotykamy się za pontyfikatu Pawła Paych-
birnera (1426–1436), bezpośredniego następcy Stechera11. Posługiwał 
się on dwiema pieczęciami. Większa, o kształcie ostroowalnym (wym. 
62 x 36 mm) i z imieniem opata w legendzie, ukazuje postać mnicha 
w kukulli oraz z pastorałem i księgą w rękach, stojącego pod oka-
załym gotyckim baldachimem zbudowanym z trójłukowej arkady, 
wimperg i pinakli, wspartym na dwóch kolumienkach (il. 4). Napis 
w otoku wykonano minuskułą gotycką: : s(igillum) : fr(atr)is + pau-
li + abb(a)tis mo(naster)y ⁞ claretumbe12. Drugą pieczęć, sekretną, opat 

7 S.M. Kuczyński, Mikołaj Trąba, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 21, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 97–99.

8 P. Pokora, Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby, s. 167–168.
9 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 43; M. Szymoniak, Średnio-

wieczne pieczęcie cysterskie, s. 155.
10 W opisach legend oraz innych napisów napieczętnych rozwinięcia skrótów 

podano w nawiasach okrągłych, zrekonstruowane fragmenty ujęto w nawiasy 
kwadratowe, natomiast elementy przedstawienia pieczęci, rozdzielające człony 
napisu, oznaczono ukośnikiem.

11 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 110–111.
12 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 41 (opis pieczęci z błędami), il. 32; 

M. Szymoniak, Średniowieczne pieczęcie cysterskie, s. 156 (opis pieczęci z błędami), 
162, 165–166.
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Paweł  odziedziczył po swoim poprzedniku (il. 5). Odciskano ją tym 
samym tłokiem, co pieczęć Jana Stechera, tylko przerobionym w kilku 
miejscach dla potrzeb nowego opata13. W efekcie tego pieczęć stała się 
bezimienna (* secr[e]tum abbatis * mon / astery * claretumbe), a zamiast 
tarczy z herbem Trąby, widnieje konsola-podnóżek w kształcie trójlist-
nej palmety. Paychbirner nie posiadał bowiem własnego herbu. Jedyny 
znany odcisk tej pieczęci pochodzi z 1431 r.14

Kolejny opat mogilski, Mikołaj Ederer, który sprawował rządy bar-
dzo krótko, do 1439 r.15, używał tłoka pieczęci większej po Paychbirne-
rze. Tak wynika z odcisku jego pieczęci z 1438 r., który poza imieniem 
opata w legendzie niczym nie różni się od pieczęci większej Paychbir-
nera (il. 6)16. Nic natomiast nie wiadomo na temat potencjalnej pieczęci 
sekretnej Ederera. Wolno jednak przypuszczać, że nią dysponował. 
Pewną przesłanką może być fakt, że opat Tomasz, którego pontyfikat 
rozpoczął się kilka lat po śmierci Ederera (w 1444 r.)17, posługiwał się 
tą samą pieczęcią sekretną, co Paychbirner. Zachowała się ona w eg-
zemplarzu z 1456 r.18

Nie jest znana hipotetyczna pieczęć większa opata Tomasza, ale 
prawdopodobnie ją posiadał, bowiem dwaj następni opaci: Piotr 

13 Używanie przez duchownego przerytowanego typariusza swego poprzedni-
ka nie było czymś wyjątkowym, co potwierdzają również pieczęcie opatów 
tynieckich i prepozytów klasztoru bożogrobców w Miechowie z XV–XVI w. 
oraz pieczęć większa biskupa krakowskiego Tomasza Strzępińskiego, znana 
z odcisku z 1459 r.; zob. M. Szymoniak, Jeszcze o występowaniu motywu „imitatio 
episcopi” na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobców w Miechowie z 2. połowy 
XV wieku, w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, t. 1, 
Kraków 2016, s. 309–311, 314, 319–320, 322; t. 2, s. 127–130, il. 1–2, 4; tenże, Pie-
częcie klasztoru Bożogrobców w Miechowie, w: Dawne pieczęcie. Typologia, metody 
badań, interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 354–355, 357, 359–360, 
391–395, il. 14–15, 17; P. Pokora, O przerytowaniu typariusza kardynalskiej pieczęci 
wielkiej biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, w: Ecclesia, regnum, fontes. 
Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 703–706, 
il. 1–3.

14 M. Szymoniak, Średniowieczne pieczęcie cysterskie, s. 156, 160, 162, 165–166.
15 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 112–113.
16 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 41, il. 33; M. Szymoniak, Średniowieczne 

pieczęcie cysterskie, s. 156, 165–166.
17 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 114–117.
18 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 41–42 (opis pieczęci z błędami), 90, 

il. 34; M. Szymoniak, Średniowieczne pieczęcie cysterskie, s. 157, 160, 162, 166.
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Hirszberg (1461–1475) i Marcin Matyspasek (1475–1488)19, używali 
niemal identycznej, ostroowalnej, co Paychbirner i Ederer, oczywiście 
ze zmienionym imieniem w legendzie20. Nie są znane inne pieczęcie 
Hirszberga i Matyspaska. Czy wobec tego dysponowali oni pieczęcią 
sekretną? Wydaje się, że dalej funkcjonowała ona w kancelarii klasz-
tornej, za czym przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, do doku-
mentu wystawionego w 1495 r. przez opata Jana Taczela z Raciborza21, 
rządzącego opactwem w latach 1493–150322, przywieszono jego ostro-
owalną pieczęć, ale różniącą się od wcześniejszych, pochodzącą już 
z nowego tłoka23, którą w koroboracji określono jako pieczęć większą 
opacką. Jan Taczel musiał więc posługiwać się także pieczęcią mniejszą, 
czyli zapewne powyższą pieczęcią sekretną. Wynika tak z drugiego 
argumentu, a mianowicie że pieczęci sekretnej, odciskanej tym sa-
mym tłokiem, co pieczęcie Paychbirnera i Tomasza, tylko nieznacznie 
przerytowanym (nieco inna krzywaśń pastorału, a konsola-podnóżek 
siedzącej postaci nie ma kształtu trójlistnej palmety), używał następca 
Jana Taczela, Jan Weinrich, opat w latach 1504–152224. Do tej pory nie 
była ona znana badaczom. Wisi przy dokumencie z 1515 r. (il. 7)25. 
Po śmierci Weinricha pieczęć sekretna już się nie pojawiła, wycofano 

19 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 117–122.
20 Pomimo że odciski tych pieczęci zachowały się w niezbyt dobrym stanie (głowa 

mnicha jest zatarta bądź wykruszona), można stwierdzić, że pod względem 
kompozycji oraz układu postaci i dodatkowych elementów ich wyobrażenia 
nie różnią się od przedstawień na pieczęciach Pawła Paychbirnera i Mikołaja 
Ederera; zob. tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 42, il. 35–36; M. Szymoniak, 
Średniowieczne pieczęcie cysterskie, s. 158–159, 162, 166.

21 Kraków-Mogiła, Archiwum OO. Cystersów (dalej: ACM), dok. perg. nr 225; zob. 
też Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam, ed. E. Janota, Cracoviae 
1865, nr 154, s. 140–141.

22 M. Starzyński, Katalog opatów, s. 123–125.
23 Jej jedyny odcisk zachował się w złym stanie i ukazuje postać mnicha w kukulli, 

z pastorałem i księgą w rękach, stojącego pod gotyckim baldachimem wspartym 
na dwóch kolumienkach (brak jego górnej części oraz połowy głowy postaci); 
zob. tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 42–43, il. 37; M. Szymoniak, Śred-
niowieczne pieczęcie cysterskie, s. 159–160, 162, 166.

24 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika – szkic do 
dziejów klasztoru na przełomie XV i XVI wieku, CMN, 1, 2007, s. 35–36.

25 Kraków, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dok. perg. nr 344; zob. też 
K. Kaczmarczyk, Catalogus diplomatum pergamenorum Universitatis Jagellonicae 
Cracoviensis, Cracoviae 1953, nr 344, s. 167.
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bowiem średniowieczne pieczęcie opackie i zastąpiono je nowymi, 
renesansowymi.

Należy zatem stwierdzić, że od ok. lat 20. XV w. do 1522 r. na sy-
stem sfragistyczny opactwa mogilskiego składały się, poza pieczęcią 
konwentu, dwie pieczęcie opackie: większa, imienna, od przynajmniej 
rządów Pawła Paychbirnera, czyli od 1426 do 1488 r., odciskana przy 
pomocy jednego, doraźnie przerabianego tłoka, później wymienionego 
na inny, oraz sekretna, poza jednym wyjątkiem bezimienna, zapewne 
traktowana jako pieczęć mniejsza, odciskana tym samym, ale przeważ-
nie minimalnie przerytowanym tłokiem. Dodajmy, że w koroboracji 
dokumentów wystawionych przez klasztor nie precyzowano, którą 
z tych dwóch typów pieczęci opackiej uwierzytelniono dany doku-
ment. Tylko we wspomnianym już dokumencie Jana Taczela z 1495 r. 
zawarto taką informację. Ponadto nie sposób dowieść (jeśli w ogóle 
tak było), do pieczętowania jakich rodzajów dokumentów pieczęcie 
te były zarezerwowane.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na znaczne rozmiary i okazałość 
pieczęci sekretnych. Może bowiem zaskakiwać ich średnica, która 
wynosi 40 mm. Zazwyczaj pieczęcie sekretne były mniejsze i rzadko 
występowały w polskiej sfragistyce zakonnej26. Okazuje się jednak, że 
pieczęcią sekretną o średnicy 40 mm posługiwali się również opaci 
klasztoru w Lubiążu. Za każdym razem odciskali oni tę samą bez-
imienną pieczęć sekretną. Jej egzemplarze pochodzą z lat 1413–145627. 

26 Poza pieczęciami sekretnymi opatów mogilskich oraz przełożonych kilku 
klasztorów cysterskich ze Śląska, o których szerzej poniżej, z okresu średnio-
wiecza znana jest tylko pieczęć sekretna opactwa Benedyktynów w Tyńcu, 
datowana na 2. połowę XIII w. (wymiary tłoka: 37 x 23 x 8 mm); zob. Z. Piech, 
Pieczęcie, w: Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog 
wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, październik–grudzień 1994, Kraków 1994, 
s. 21–22; tenże, Średniowieczne pieczęcie tynieckie, w: Benedyktyni tynieccy w śred-
niowieczu. Materiały z sesji naukowej Wawel–Tyniec, 13–15 października 1994, red. 
K. Żurowska, Tyniec–Kraków 1995, s. 127–129; A. Włodarek, Trzynastowieczny 
tyniecki tłok pieczętny. Komunikat, w: tamże, s. 141–145. Ogólne uwagi na temat 
pieczęci sekretnych zob. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, 
Warszawa 1960, s. 93–95.

27 Za zwrócenie uwagi na najstarszy znany odcisk tej pieczęci, a także jej eg-
zemplarz z 1416 r. serdecznie podziękowania należą się dr. Tomaszowi Kału-
skiemu; zob. Wrocław, Archiwum Państwowe (dalej: APWr), Rep. 91, nr 402 
(408) (1413 r.); tamże, Dokumenty miasta Wrocławia, nr 1330 (1416 r.); zob. też 
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Ukazuje ona postać opata w kukulli, siedzącego na niewidocznym 
tronie oraz trzymającego w lewej ręce pastorał, a w prawej księgę. 
Znajduje się on pod rozbudowanym gotyckim baldachimem. Według 
najnowszych, niepublikowanych dotąd, badań Tomasza Kałuskiego 
w XV w. pieczęciami sekretnymi o średnicy 31–32 mm dysponowali 
także opaci z Henrykowa28 i Kamieńca29. Klasztory te, podobnie jak 
Mogiła, były filiami opactwa lubiąskiego30. Zauważmy, że pieczęć se-
kretna opata pojawiła się w Lubiążu niewiele wcześniej niż w Mogile. 
Prawdopodobnie więc opat Jan Stecher wprowadził pieczęć sekretną 
do użytku, niejako wzorując się na macierzystym opactwie. Dowodzi 
to żywotności więzi filiacyjnych pomiędzy obydwoma klasztorami 
w 1. połowie XV w.31

Przejdźmy teraz do ikonografii omówionych dotąd pieczęci opatów 
mogilskich. Według ostatnich badań na prawie wszystkich widnieje 

R. Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu, Wrocław–Racibórz 2014, nr 6839, 7229, s. 368, 386. Na 
temat pozostałych odcisków zob.: W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus 
in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 
2004, s. 371, 373, Abb. 9; P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna 
jako środek przekazu informacji (XIII–1. połowa XVI w.), w: Pieczęć w Polsce średnio-
wiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 18, 22, fot. 9.

28 APWr, Rep. 84, nr 129 (157) (1416 r.), 133 (160) (1422 r.), 136 (163) (1437 r.); zob. 
też R. Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów, nr 7273, 8028, 9663, s. 388, 
423, 501–502.

29 APWr, Rep. 132 c., Depozyt Księstwa Oleśnickiego, nr 136 (358) (1481 r.); 
tamże, Rep. 91, nr 571 (1498 r.); zob. też R. Stelmach, Katalog średniowiecznych 
dokumentów, nr 14481, 16752, s. 729, 833.

30 M. Daniluk, Z. Leszczyński, Cystersi. W Polsce, w: Encyklopedia katolicka (dalej: 
EK), t. 3, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1979, kol. 727–728.

31 Więzi te utrzymywały się jeszcze długo, na pewno do 1. połowy XVI w., o czym 
świadczy dokument z 1527 r., w którym opat sulejowski Salomon wystąpił jako 
komisarz klasztoru mogilskiego wyznaczony przez opata lubiąskiego Andrzeja, 
określonego w dokumencie jako pater immediatus (Diplomata monasterii Clarae 
Tumbae, nr 162, s. 149–150). Pojawiająca się zatem w literaturze przedmiotu 
opinia, że w XV w. więzi filiacyjne pomiędzy klasztorami zaczęły słabnąć, nie 
może mieć zastosowania do opactwa mogilskiego; zob. M. Daniluk, Z. Lesz-
czyński, Cystersi. W Polsce, kol. 730; J. Kłoczowski, Prowincja polska cystersów 
w świetle akt kapituł generalnych tego zakonu z XV w., w: Polska w świecie. Szkice 
z dziejów kultury polskiej, red. J. Dowiat, Warszawa 1972, s. 183.
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postać św. Bernarda z Clairvaux32. Wskazuje na to okrąg wokół głowy 
postaci, czyli nimb. Według Marcina Starzyńskiego jest to raczej kaptur, 
bo nie są to postacie świętych33. Okazuje się jednak, że było możli-
we przedstawienie postaci św. Bernarda na średniowiecznej pieczęci 
opackiej, co potwierdzają liczne odciski pieczęci opatów lubiąskich 
z lat 1429–153234, a także pieczęcie przełożonych cysterskich spoza 
ziem polskich: z Clairvaux35 oraz z Alvastry, Nydali i Julity w Szwecji36 
z końca XIV i XV w. Święty Bernard został na nich ukazany tak jak 
na średniowiecznych pieczęciach opatów mogilskich, czyli w kukulli, 
z nimbem wokół głowy oraz z pastorałem i księgą w rękach (w jednym 
przypadku zamiast trzymać księgę, lewą rękę ma uniesioną w ge-
ście błogosławieństwa). Tak właśnie często wyobrażano go w sztuce 
średniowiecznej37.

32 Z uwagi na znaczne uszkodzenie pieczęci większej Jana Taczela z Raciborza 
nie wiadomo, czy przedstawia ona postać opata, czy św. Bernarda (jego głowa 
jest zatarta i w połowie zachowana).

33 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 41.
34 P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna, s. 14, 23–24, fot. 8 (według 

autora pieczęcie te ukazują św. Bernarda lub św. Benedykta); W.P. Könighaus, 
Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien, s. 371–374, Abb. 10 (autor nie identyfiku-
je postaci na pieczęciach ze świętą osobą, pomimo że wokół ich głów wyraźnie 
widać nimb). Informacja na temat odcisków z 2. ćwierci XVI w. pochodzi od 
dr. Tomasza Kałuskiego z maila z dnia 22 listopada 2016 r.

35 Dostępne online: http://www.archives-aube.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_
consult.php?fam=2&ref=4&le_id=413 (dostęp: 7.08.2017).

36 S. Hallberg, R. Norberg, O. Odenius, Benediktinernas, cluniacensernas och cister-
ciensernas ämbetssigill I det medeltida Sverige, „Kyrkohistorisk årsskrift”, 65, 1965, 
s. 100, 102–103, 109, il. 40, 48–49, 79.

37 J. France, Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo 2007 (w na-
wiasach podano kody wyobrażeń św. Bernarda zamieszczone na dołączonej do 
książki płycie CD-Rom), s. 16–18 (GL73, SC05, SC15, SC18, MA177), 28 (SC43), 
32 (MA155, PA035), 37 (MA129), 41–42 (PA114), 47–48 (PA028, PA016, PA075), 
50 (MA233), 66–68 (MA028), 72 (MA071), 93–94 (MA224), 100 (MA226, MA281), 
114 (MA203), 116 (GL51), 118–119 (MA003, MA331), 120–121 (MA305), 133 
(PA061), 166–169 (MA212, MA320, MA164, MA023), 175 (WA07), 212 (PA126, 
PA034), 285–286 (MA154, MA345, PA006), 288–289 (MA118, MA033), 291 
(MA029), 295–296 (MA256, MA005, MA392, MA095, MA315), 322 (PA143), 
327–331 (MA083, SC45, PA067, GL71, GL72, GL75, GL76, MA094, PA158), 365 
(SC68), 368 (WA21), 371 (SC54), 374 (SC47, VA23–26), 382 (SC16), 384–385 (GL24, 
GL30, MA273, PA186), fig. 2, 9, 18; tenże, The Heritage of Saint Bernard in Medieval 
Art, w: A Companion to Bernard of Clairvaux, ed. B.P. McGuire, Leiden–Boston 
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Generalnie nie budzi wątpliwości nimb wokół głowy postaci mni-
cha na pieczęciach sekretnych Jana Stechera, Pawła Paychbirnera, 
Tomasza i Jana Weinricha. Natomiast można mieć pewne uwagi do 
nimbu na pieczęciach większych. Wydaje się, że następujące argu-
menty przesądzają sprawę na korzyść nimbu. Po pierwsze, brak na 
pieczęciach polskich cystersów wizerunków opata w kapturze. Rów-
nież na pieczęciach cystersów z Europy Zachodniej próżno szukać 
takiego przedstawienia. Do wyjątków należy gotycka pieczęć opactwa 
w Vauluisant, znana na przykład z odcisku z 1508 r.38 Po drugie, okrąg 
wokół głowy postaci nie jest częścią kukulli, nie jest z nią połączony, 
a kaptur stanowi przecież fragment kukulli (il. 8–9)39. Po trzecie, gdyby 
to był kaptur, to częściowo zachodziłby na czoło postaci. Po czwarte, 
kaptur na głowie św. Bernarda pojawia się wyjątkowo i wówczas 
widać jedynie twarz świętego – szyja jest albo całkowicie, albo prawie 
całkowicie zasłonięta40. Po piąte, świętych z tego typu niewyraźnymi, 
lekko zaznaczonymi bądź nie do końca okrągłymi nimbami wielo-
krotnie spotykamy w sztuce średniowiecznej, czego przykładem są 
liczne wizerunki św. Bernarda, przede wszystkim w malarstwie mi-
niaturowym41. Po szóste, i niezwykle istotne, obecność nimbu wyjaśnia 

2011, s. 310, 312–313, 320, 323–324, fig. 6; zob. też: G. Hammer, Bernhard von 
Clairvaux in der Buchmalerei. Darstellungen des Zisterzienserabtes in Handschriften 
von 1135–1630, Regensburg 2009, s. 36–37, 73–94, 240–241, 248–249, 268–269, 
398–399, 404–405, 418–419, 476–477, 560–561, 585–586; C. Squarr, Bernhard 
von Clairvaux, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 5, hrsg. W. Braunfels, 
Rom–Freiburg–Basel–Wien 1990, kol. 371–385.

38 Dostępne online: http://archivesenligne.yonne-archives.fr/ark:/56431/vta-
774d5e937d00d0df/dao/0/1 (dostęp: 10.08.2017).

39 Szerzej na temat stroju cystersów zob. J. France, The Cistercians in Medieval 
Art, Kalamazoo 1998, s. 72–82; zob. też: tenże, Medieval Images of Saint Bernard, 
s. 24–33; Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska–Sulkiewicz 
i in., wyd. 5, Warszawa 2007, s. 72, 447–448; M. Daniluk, Kukulla, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 167–168.

40 G. Hammer, Bernhard von Clairvaux in der Buchmalerei, s. 32–33, 56–57, 70–
71, 134–135, 214–215, 222–223, 242–243, 268–269, 288–293, 450–451, 504–505, 
516–517; zob. też J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 42 (PA114), 103 
(MA198), 356 (MA398), 359 (SC04), 361 (MA174), 369–370 (MA380, PA163), 372 
(SC14), 385 (SC07).

41 J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 48, 77 (MA346), 91 (MA051), 99 
(MA343), 102–103 (MA168, MA291, MA318), 105 (MA035), 119–120 (MA149), 
148 (MA183), 213 (MA084), 356 (MA398), 369 (MA380), fig. 7, 10, 15.
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to, że postaci mnicha, także na pieczęciach sekretnych, nie ukazano 
z insygniami pontyfikalnymi (głównie z infułą), którymi opaci mo-
gilscy mogli posługiwać się od 1415 r.42

Ważnym dowodem na występowanie postaci św. Bernarda na nie-
mal wszystkich pieczęciach większych opatów mogilskich z XV w. jest 
również to, że nowożytne pieczęcie przełożonych mogilskich z XVI w. 
już bez żadnych wątpliwości przedstawiają właśnie wizerunek św. Ber-
narda. Świadczy to o dbałości opatów o zachowanie ciągłości ideowej 
na pieczęciach. Pierwszej z tych nowożytnych pieczęci używał Erazm 
Ciołek, opat w latach 1522–154643. Znana jest ona z jednego odcisku 
z 1538 r. (il. 10). Ma ostroowalny kształt, o wymiarach 62 x 41 mm. Wy-
obraża św. Bernarda ubranego prawdopodobnie w kukullę, w infule na 
głowie, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej 
ręce trzymającego wsparty o ramię pastorał. Po prawej stronie heral-
dycznej jego głowy widać zarys nimbu. Bernard stoi wewnątrz edikuli 
z półokrągłym frontonem wspartym na dwóch kolumnach, a u jego 
stóp została umieszczona renesansowa tarcza z herbem Odrowąż44. 
Z uwagi na to, że opat Erazm nie wywodził się ze stanu szlacheckiego, 
a zatem nie mógł używać herbu rodowego, Odrowąż na jego pieczęci 
występuje w funkcji herbu klasztoru mogilskiego. Ciołek mógł na-
tomiast posługiwać się herbem wspólnoty, na czele której stał, jako 
tak zwanym „herbem przyjętym”45. Legenda napieczętna, wykonana 
kapitałą renesansową, widnieje na dwóch banderolach o zrolowanych 
końcach. Jest znacznie zatarta, ale możliwa do odczytania. Rozpoczyna 
się literą S, czyli SIGILLVM, a dalej zapewne podano imię opata oraz 
jego tytulaturę. Wskazuje na to kilka zachowanych liter. Cały napis 
brzmi następująco: S(IGILLVM) ER[ASMI] [AB]BAT / IS [CLARE]
TVMBE. Erazm Ciołek posiadał również beznapisową pieczęć mniej-
szą o średnicy 25 mm, która przedstawia tarczę z herbem opactwa 

42 Diplomata monasterii Clarae Tumbae, nr 119, s. 100–101.
43 W. Pociecha, Ciołek Erazm, w: PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 81–82.
44 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 76–77, il. 38; tenże, Herby 

i pieczęcie opactwa, s. 133–134, fot. 2; tenże, Geschichte des Wappens, s. 271–272, 
Abb. 2.

45 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 76–77, 81; tenże, Stanisława Samostrzel-
nika renesansowa dekoracja heraldyczna klasztoru Cystersów w Mogile, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, 73, 2011, nr 1–2, s. 10, 15 (tam dalsza literatura przedmiotu).
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mogilskiego, a nad nią infułę i krzywaśń pastorału. Znana jest ona 
z jednego odcisku z 1543 r.46

Opat Erazm Ciołek prawdopodobnie używał pieczęci większej z po-
stacią św. Bernarda od początku swojego pontyfikatu. Jej powstanie 
wpisuje się w renesansowy przełom, jaki na wielu płaszczyznach na-
stąpił w klasztorze mogilskim właśnie w okresie rządów tego opata 
przepojonego humanistycznymi zamiłowaniami i fascynującego się 
myślą Erazma z Rotterdamu. Na jego polecenie w 2. połowie lat 30. 
XVI w. rozpoczęły się w Mogile prace nad wykonaniem nowej, rene-
sansowej dekoracji malarskiej kościoła konwentualnego, krużganków 
i sali bibliotecznej. Zlecono je mogilskiemu cystersowi, Stanisławowi 
Samostrzelnikowi, jednemu z najwybitniejszych polskich iluminatorów 
tamtych czasów. Niewątpliwie za pontyfikatu Erazma Ciołka opactwo 
przeżywało okres świetności47.

Należy zauważyć, że stosunkowo szybko wprowadzono w Mogile 
renesansową pieczęć opacką. Dla porównania, w klasztorze Benedyk-
tynów w Tyńcu i Bożogrobców w Miechowie, które wraz z opactwem 
mogilskim stanowiły w tym czasie najbogatsze klasztory w Polsce48, 
tamtejsi przełożeni używali średniowiecznych pieczęci aż do końca 
lat 60. XVI w.49 Generalnie na pieczęciach zakonnych z dość dużym 
oporem przyjmowano nowe prądy artystyczne. 

46 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 77, il. 39; tenże, Herby i pieczęcie opactwa, 
s. 134, fot. 3; tenże, Geschichte des Wappens, s. 272.

47 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 37–42, 
49; M. Starzyński, Stanisława Samostrzelnika renesansowa dekoracja heraldyczna, 
s. 10–25; tenże, Herby i pieczęcie opactwa, s. 133–135; W. Pociecha, Ciołek Erazm, 
s. 82.

48 Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), 
wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 184–187, 
236–237, 243–249; zob. też: M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stani-
sława Samostrzelnika, s. 58; J. Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego 
Mstowa, Kraków 2014, s. 162–163.

49 Z. Piech, Pieczęcie, s. 22–27; tenże, Średniowieczne pieczęcie tynieckie, s. 122, 130–140; 
M. Szymoniak, Pieczęcie klasztoru Bożogrobców, s. 335, 347–360, 372–374, 376–377, 
387–395. Według najnowszych badań Wincenty Baranowski, opat tyniecki w la-
tach 1542–1558, używał także gotyckiej pieczęci mniejszej o średnicy 21 mm, 
jak dotąd nieznanej historykom (jej odciski zachowały się na kwitach z lat 
1549–1550); zob. Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), 
Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), oddział V, sygn. 1, nr 373 (725); 
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Oczywiście, niejednokrotnie wynikało to z kosztownej wymiany 
tłoka pieczętnego. Wczesna recepcja idei renesansu na pieczęci opata 
mogilskiego pokazuje, że była ona ważnym składnikiem zmieniającej 
się wówczas ikonosfery opactwa.

Kolejną pieczęcią z postacią św. Bernarda posługiwał się następca 
Erazma Ciołka, Andrzej Dunin Szpot, rządzący klasztorem w latach 
1547–155950. Jak dotąd nie była ona znana historykom (il. 11). Przy-
wieszono ją do dokumentu z 1555 r.51 Pomimo niezbyt dobrego stanu 
zachowania można stwierdzić, że jej wyobrażenie jest niemal identycz-
ne z przedstawieniem na pieczęci większej Erazma Ciołka. Obie mają 
takie same wymiary, a różnią się jedynie imieniem opata w legendzie 
oraz herbem, którym na pieczęci Andrzeja Szpota jest jego herb ro-
dowy Łabędź. Prawdopodobnie zatem tłok pieczęci Andrzeja Szpota 
powstał w wyniku przerytowania w dwóch miejscach tłoka pieczęci 
Erazma Ciołka.

Następny opat mogilski, Marcin Białobrzeski (krewny Andrzeja 
Szpota), którego pontyfikat przypadł na lata 1559–158652, zapewne uży-
wał tego samego tłoka pieczętnego, co dwaj jego poprzednicy. Znane 
są dwa odciski jego pieczęci z 1568 r. (il. 12)53. Tak jak w przypadku 
pieczęci Andrzeja Szpota, w tłoku pieczętnym Marcina Białobrzeskiego 
przerobiono imię opata w legendzie oraz herb Łabędź na herb rodowy 
opata Marcina, Awdaniec (nieznacznej modyfikacji uległ także kształt 
tarczy herbowej). Reszta elementów wyobrażenia pozostała bez zmian. 
W literaturze przedmiotu stwierdzono, że pomiędzy kolumnami a oto-
kiem pieczęci widnieją dwa pastorały, a na kapitelach kolumn pod-
trzymujących półokrągły fronton powtórzono herb Awdaniec54. Z całą 
pewnością jednak nie są to pastorały, lecz, podobnie jak na pieczęciach 

tamże, oddział IV, sygn. 4, nr 31 (47), 110 (173). Za możliwość skorzystania 
w oryginale z tych kwitów, a także z wymienionych niżej rekognicji i kwitu 
z zespołu ASK serdeczne podziękowania należą się dr. Michałowi Kuleckiemu.

50 M. Zdanek, Szpot Andrzej Dunin, w: PSB, t. 49, Warszawa–Kraków 2013–2014, 
s. 21–24.

51 Pelplin, Archiwum Diecezjalne, Monastica, Cystersi-Pelplin, P 69, dok. bez 
sygn.

52 W. Budka, Białobrzeski Marcin, w: PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 14–15.
53 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 80–81, il. 40; tenże, Herby i pie-

częcie opactwa, s. 135.
54 Tenże, Herby średniowiecznych opatów, s. 80–81.
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Andrzeja Szpota i Erazma Ciołka, zrolowane końce dwóch banderoli, 
na których znajduje się legenda. Natomiast rzekomy herb Awdaniec 
na kapitelach kolumn to tak naprawdę zbliżony do godła tego herbu 
motyw dekoracyjny, który w tych samych miejscach dostrzegamy 
również na pieczęciach Andrzeja Szpota i Erazma Ciołka.

Marcin Białobrzeski posiadał także dwie pieczęcie sygnetowe, jak 
dotąd nieznane badaczom sfragistyki. Zapewne pełniły one funkcję 
pieczęci mniejszych. Ich odciski wykonane przez papier na podkładzie 
z czerwonego lub zielonego wosku zachowały się przy rekognicjach 
z lat 1564–1565. Pierwsza z nich, owalna, o wymiarach 18 x 16 mm, 
znana jest z siedmiu egzemplarzy i ukazuje renesansową tarczę z her-
bem Awdaniec, a nad nią infułę z długimi fanonami oraz krzywaśń 
pastorału pokrytą żabkami (il. 13). Nad tarczą umieszczono litery M B 
(inicjały Marcina Białobrzeskiego), a po jej bokach A C (Abbas Claretum-
be), wykonane kapitałą55. Takie samo, choć mniej okazałe wyobrażenie 
znajduje się na drugiej pieczęci sygnetowej, o średnicy 15 mm, przy 
czym infułę i krzywaśń pastorału zamieniono miejscami, nieco inny jest 
kształt tarczy herbowej, a litery M B położone są po jej bokach. Pieczęć 
ta znana jest z trzech odcisków (il. 14)56. Warto jeszcze odnotować, że 
jak dotąd nie udało się odnaleźć pieczęci Wawrzyńca Goślickiego, 
ostatniego opata mogilskiego z XVI w., rządzącego klasztorem w la-
tach 1586–160157.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że od 1522 r. (początek 
pontyfikatu Erazma Ciołka) do 1586 r. (koniec pontyfikatu Marcina Bia-
łobrzeskiego) w klasztorze mogilskim dalej stosowano dwie pieczęcie 
opackie: większą, imienną, odciskaną jednym, doraźnie przerabianym 
tłokiem, oraz mniejszą, którą nie była już jednak dużych rozmiarów 
pieczęć sekretna, lecz znacznie mniejsza i o niższej wartości artystycznej 
pieczęć beznapisowa lub sygnetowa, z inicjałami opata i jego urzę-
du. Wprawdzie nie wiemy, czy opat Andrzej Szpot używał pieczęci 
mniejszej, ale skoro dysponowali nią jego poprzednik i następca, to 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że on również ją posiadał. Być 
może właśnie taką pieczęć wyciśnięto w czerwonym wosku na kwicie 

55 AGAD, ASK, oddział IV, sygn. 6, k. 95v, 97r, 97v, 98r, 103v, 280v.
56 Tamże, k. 180v, 181r, 181v.
57 D. Maniewska, Goślicki Wawrzyniec, w: PSB, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 

1959–1960, s. 379–382.
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wystawionym przez Andrzeja Szpota w 1554 r., po której zachował 
się ślad o wymiarach ok. 29 x 32 mm58. Sugeruje on, że była to raczej 
pieczęć okrągła, na pewno inna niż dużo większa pieczęć Andrzeja 
Szpota z wizerunkiem św. Bernarda. W korroboracji dokumentów 
wystawionych przez klasztor mogilski nie określano, tak jak przed 
1522 r., którą z dwóch typów pieczęci opackiej uwierzytelniono dany 
dokument. Dwukrotnie natomiast nazwano ją pieczęcią opactwa (sigil-
lum monasterii). Oba przypadki pochodzą z 1568 r. i dotyczyły pieczęci 
większej opata Marcina Białobrzeskiego59. W przeciwieństwie do okre-
su przed 1522 r., wydaje się, że można stwierdzić, do pieczętowania 
jakich rodzajów dokumentów pieczęcie opackie były zarezerwowane. 
Pieczęć większa służyła do uwierzytelniania dokumentów wieczystych, 
odnoszących się do spraw o znaczeniu trwałym60. Z kolei pieczęci 
mniejszej używano do pieczętowania dokumentów doczesnych, niższej 
rangi, na przykład kwitów i rekognicji61.

Wróćmy teraz do ikonografii pieczęci większych opatów mogil-
skich. Skąd wiadomo, że ukazana na nich postać to właśnie św. Ber-
nard? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na 
istotny szczegół. W polu półokrągłego frontonu na pieczęci większej 
Marcina Białobrzeskiego umieszczono jakiś napis, z którego da się 
odczytać tylko pierwszą literę S. Z kolei nierówności w polu frontonu 
na pieczęci Erazma Ciołka sugerują, że tu także widniał pewien napis 
(il. 15). Można się domyślać, że znajdował się on również na pieczęci 
Andrzeja Szpota, której górna część niemal w całości się nie zachowa-
ła. Pomocny w rozpoznaniu treści napisu na pieczęci Białobrzeskiego 
okazał się materiał porównawczy, a dokładniej pieczęć opata koprzyw-
nickiego Jakuba Komornickiego, przywieszona do dokumentów z 1552, 
1556 i 1563 r.62 Wykazuje ona bardzo duże podobieństwo do pieczęci 

58 AGAD, ASK, oddział V, sygn. 2, nr 420 (647).
59 ACM, dok. perg. nr 257; ANK, dok. perg. nr 645; zob. też Diplomata monasterii 

Clarae Tumbae, nr 173, s. 159–160.
60 Np. Diplomata monasterii Clarae Tumbae, nr 173, s. 159–160.
61 Np. zob. przyp. 55.
62 Kraków, Biblioteka Książąt Czartoryskich (zbiory dawnej Fundacji Książąt 

Czartoryskich), dok. perg. nr 893 (1552 r.), 926 (1563 r.); AGAD, dok. perg. 
nr 6337 (1556 r.); zob. też J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych 
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. 2: Dokumenty z lat 1506–1828, Kraków 
1991, nr 990, 1031, s. 108, 127–128.
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mogilskich (il. 16). Ma także ostroowalny kształt i prawie takie same 
wymiary (61 x 39 mm). Przedstawia postać św. Bernarda w infule na 
głowie i z pastorałem w lewej ręce, stojącego wewnątrz edikuli z pół-
okrągłym frontonem wspartym na dwóch kolumnach, u stóp którego 
umieszczono tarczę herbową z zatartym godłem. W polu frontonu 
widoczny jest napis: SANC(TVS) BERNARD(VS). Wydaje się zatem 
pewne, że napis we frontonie na pieczęci Marcina Białobrzeskiego 
i Erazma Ciołka to imię św. Bernarda.

Potwierdza to również pieczęć Pawła Wołuckiego, opata mogil-
skiego w latach 1601–161663. Znana jest ona z jednego egzemplarza 
z 1608 r.64 Ukazuje to samo wyobrażenie, co pieczęcie większe opa-
tów mogilskich z XVI w., oczywiście ze zmienionym herbem, którym 
w tym przypadku jest Rawicz, herb rodowy Wołuckiego. Odciskano 
ją już jednak innym, większym tłokiem (70 x 41 mm), nieznacznie 
różniącym się pod względem stylistycznym. W polu półokrągłego 
frontonu dostrzegamy na niej imię św. Bernarda w formie: S(ANCTVS) 
BERNHARDVS65. Niekiedy dodawano je w celu uniknięcia pomyłki 
w identyfikacji tego świętego66.

Warto wspomnieć, że zbliżonymi do mogilskich i koprzywnickiej 
pieczęciami, o podobnych wymiarach oraz z postacią św. Bernarda 
w infule i z jego imieniem, posługiwali się także trzej kolejni opaci 
koronowscy z lat 1548–1624: Adam Mirkowski, Wawrzyniec Żaliński 
i Stanisław Makowiecki, przy czym na każdej z ich pieczęci imię św. 
Bernarda widnieje zaraz pod półokrągłym frontonem, na belce spo-
czywającej na kapitelach kolumn67. Na przykład na pieczęci Makowie-

63 K.R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 71–73.
64 ACM, rkps 224, k. 28a; zob. też B. Nowak, Pieczęcie krakowskich klasztorów męskich 

w okresie staropolskim, Kraków 2009 (praca magisterska obroniona w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 29, 165, il. 2.

65 Prawdopodobnie zatem pieczęcią ze św. Bernardem dysponował również 
wspomniany wyżej opat Wawrzyniec Goślicki, poprzednik Pawła Wołuckiego. 
Możliwe, że odciskano ją tłokiem, który później przejął i przerobił dla własnych 
potrzeb Wołucki. Niewykluczone jednak, że Goślicki używał jeszcze przery-
towanego tłoka po opacie Marcinie Białobrzeskim.

66 J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 52.
67 Z. Zyglewski, Pieczęcie klasztoru Cystersów w Koronowie, „Nasza Przeszłość”, 

96, 2001, s. 148–149, il. 2–4; M. Hlebionek, Katalog pieczęci przy dokumentach 
samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012, 
193–195, s. 347–349.
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ckiego, która wisi przy dokumentach z 1605 i 1614 r., imię św. Bernarda 
występuje w formie: SANCT(VS) BERNHARD(VS)68.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzorem dla pieczęci opatów: 
koronowskiego Adama Mirkowskiego, a zwłaszcza koprzywnickie-
go Jakuba Komornickiego, była pieczęć opata mogilskiego Andrzeja 
Szpota lub Erazma Ciołka. Wskazują na to wspomniane już formalne 
i stylistyczne podobieństwa między nimi. Można to również tłumaczyć 
wysoką pozycją ówczesnych opatów mogilskich zarówno w struktu-
rach Kościoła krakowskiego, jak i wśród polskich cystersów. Erazm 
Ciołek był pierwszym opatem mogilskim, który osiągnął godność 
kanonika, a następnie biskupa sufragana krakowskiego i tytularnego 
biskupa laodycejskiego69. Później godności te piastowali także Andrzej 
Szpot i Marcin Białobrzeski70. Ponadto Erazm Ciołek i Andrzej Szpot 
pełnili funkcję komisarza generalnego nieformalnej wtedy jeszcze 
„prowincji” czy też „kongregacji” polskich klasztorów cysterskich 
(ostatecznie powstała ona w 1580 r.)71. Dodajmy, że Andrzej Szpot stał 
na czele nie tylko konwentu mogilskiego, ale również wąchockiego 
(tamtejszym opatem obrano go w 1543 r.)72. Wydaje się zatem, że to do 
opactwa mogilskiego równały wówczas pozostałe klasztory. Posiadając 
znaczną rangę, było ono dla nich punktem odniesienia, co w przypad-
ku klasztorów z Koronowa i Koprzywnicy uwidoczniło się w postaci 
zamówienia bardzo podobnych pieczęci opackich.

Za wzorowaniem się na pieczęci Andrzeja Szpota przemawia fakt, 
że zarówno Adam Mirkowski, jak i Jakub Komornicki zostali opata-
mi w 1548 r., czyli rok po objęciu rządów opackich w Mogile przez 

68 Z. Zyglewski, Pieczęcie klasztoru Cystersów, s. 148, il. 4; M. Hlebionek, Katalog 
pieczęci, nr 195, s. 349.

69 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 37, 40.
70 W. Budka, Białobrzeski Marcin, s. 14; M. Zdanek, Szpot Andrzej, s. 21.
71 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 39; 

M. Zdanek, Szpot Andrzej, s. 22. W dokumencie z 31 marca 1555 r. opat Andrzej 
Szpot został nazwany „komisarzem i wizytatorem, a ponadto reformatorem 
wszystkich i każdego z klasztorów podanego Zakonu [Cysterskiego – M.S.] 
w Polsce, Prusach, Śląsku, a ponadto Niemczech” (Commissarius et visitator atque 
reformator omnium et singulorum monasteriorum dicti ordinis in Maiori Minorique 
Pollonia, Prussia, Silesia atque Germania), zob. przyp. 51.

72 M. Zdanek, Szpot Andrzej, s. 21; M. Borkowska, Z dziejów opactwa Cystersów 
w Wąchocku, Kielce 1998, s. 81–85.
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Andrzeja Szpota. Poza tym w 1547 r. Szpot jako komisarz generalny 
polskich cystersów uczestniczył w wyborze profesa jędrzejowskiego 
Komornickiego na opata w Koprzywnicy73. Z kolei pewną przesłanką 
za naśladowaniem pieczęci Erazma Ciołka przez pieczęć Komornickie-
go może być dokument z 1538 r. z wyciśniętą przez papier pieczęcią 
większą opata Erazma74. W dokumencie tym Erazm Ciołek polecał 
opatom cysterskim w Małopolsce wysyłać z każdego klasztoru jednego 
ucznia na Uniwersytet Krakowski. Pod tekstem widnieją podpisy adre-
satów z potwierdzeniem odbioru aktu, w tym opata koprzywnickiego 
Michała Rymanowicza, poprzednika Jakuba Komornickiego75. Pod po-
twierdzeniem odciśnięto także jego pieczęć sygnetową, o której więcej 
poniżej. Dokument ten świadczy o tym, że pieczęć większa Erazma 
Ciołka była znana w klasztorze koprzywnickim i tym samym mogła 
posłużyć za wzór przy tworzeniu tłoka pieczęci Jakuba Komornickiego.

W czasach nowożytnych pieczęci, najpewniej ze św. Bernardem, 
ale już bez infuły oraz imienia świętego, używali również: Joachim II 
Mstowski, opat szczyrzycki w latach 1641–165576, Jan Karol Czołhański, 
opat koronowski w latach 1642–166477, oraz opaci pelplińscy z XVII 
i 1. połowy XVIII w. (Leonard Rembowski II, Jerzy M. Ciecholewski, 
Jerzy Skoroszewski i Wojciech S. Leski)78. Pod względem stylistycz-
nym i kompozycyjnym pieczęcie te dość znacznie różnią się od wyżej 
wymienionych. Ponadto należy odnotować wspomnianą już owalną 
pieczęć sygnetową opata koprzywnickiego Michała Rymanowicza, 

73 M. Zdanek, Szpot Andrzej, s. 22.
74 ACM, dok. perg. nr 245; zob. też Diplomata monasterii Clarae Tumbae, s. 105 

(regest).
75 S. Puławski, Katalog, czyli kronika Opatów XX. Cystersów w Koprzywnicy, „Kronika 

Dyecezyi Sandomierskiej”, 4, 1911, nr 5, s. 137.
76 Szczyrzyc, Archiwum OO. Cystersów, dok. perg. nr 94 (1642 r.). Szerzej na temat 

rządów opackich Joachima II Mstowskiego zob. J.M. Marszalska, W. Graczyk, 
Opaci i przeorzy Klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Ty-
niec–Kraków 2006, s. 120–126.

77 Z. Zyglewski, Pieczęcie klasztoru Cystersów, s. 149, il. 5; M. Hlebionek, Katalog 
pieczęci, nr 196, s. 350.

78 D. Karczewski, Materiały do sfragistyki opactwa pelplińskiego, w: Pelplin. 725. 
rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, 
red. D.A. Dekański i in., Pelplin–Tczew 2002, s. 140–141, ryc. 6–8, 11 (pomimo 
że wokół głów postaci na pieczęciach wyraźnie widać nimb, autor nie identy-
fikuje ich ze świętą osobą).
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znaną z jednego odcisku z 1538 r., o wymiarach 17 x 14 mm79. Ukazuje 
ona popiersie, prawdopodobnie św. Bernarda w infule, z pastorałem 
w lewej ręce i księgą w prawej, a poniżej tarczę z herbem Bogoria. Po 
bokach postaci dodano litery S B, wykonane kapitałą. Zapewne odno-
szą się one do św. Bernarda (sanctus Bernardus).

Zwróćmy jeszcze uwagę na wizerunek św. Bernarda na pieczęciach 
opatów mogilskich z XVI w. Niewątpliwie zaskoczeniem może być in-
fuła na jego głowie. Według ustaleń Jamesa France’a św. Bernard z infu-
łą pojawia się bowiem tylko na 47 z 960 znanych przedstawień z okresu 
od XII w. do ok. 1530 r. Ponad połowa z nich znajduje się na późno-
średniowiecznych drzeworytach ze sceną Amplexus, w której Chrystus 
uwalnia swe ramiona z krzyża, by objąć nimi Bernarda. Infuła została 
na nich umieszczona najczęściej na ziemi, u stóp Bernarda, natomiast 
ani razu na jego głowie80. Trzeba podkreślić, że w omawianym okresie, 
ale także później, w XVII i XVIII w., niezwykle rzadko ukazywano św. 
Bernarda z infułą na głowie. Najwcześniejszy znany przykład widnieje 
we francuskim egzemplarzu Złotej legendy z ok. 1340 r.81 Zauważmy, 
że dopiero w 1282 r. opat klasztoru w Preuilly, a następnie w latach 
1336–1337 opaci klasztorów w Santes Creus i Poblet w Katalonii jako 
pierwsi z przełożonych cysterskich uzyskali papieski przywilej na uży-
wanie insygniów pontyfikalnych82, których absolutnie nie aprobował 
św. Bernard. Przestrzegał on opatów przed roszczeniem sobie praw do 
biskupich przywilejów i atrybutów, ponieważ mogło być ono uznane za 
pychę83. Do podstawowych ideałów zakonu należały bowiem ubóstwo, 
surowość i prostota84. Dlatego też tak niewiele razy przedstawiono 

79 Zob. przyp. 74.
80 J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 43, 179–203, fig. 4, 11; zob. też: tenże, 

The Heritage of Saint Bernard, s. 325–329; G. Hammer, Bernhard von Clairvaux in 
der Buchmalerei, s. 334–337, 344–345, 352–359.

81 G. Hammer, Bernhard von Clairvaux in der Buchmalerei, s. 96–105; zob. też: J. Fran-
ce, Medieval Images of Saint Bernard, s. 42–45, 359–360 (WA01, SC21), 365 (GL89), 
370 (PA145), 375 (GL85), 384 (WA40); T. Hümpfner, Ikonographia S. Bernardi 
Abbatis Claravallensis, 1, Augsburg–Köln–Wien 1927, s. 1–50.

82 D.H. Williams, The Cistercians in the Early Middle Ages, Leominster 1998, s. 73.
83 M. Stawski, Benedykcja opata cysterskiego w średniowieczu, w: Pelplin. 725. rocznica 

powstania opactwa, s. 379; zob. też J. France, The Heritage of Saint Bernard, s. 341.
84 J. Stożek, Cystersi. Duchowość, w: EK, t. 3, kol. 734; D. Tabor, Iluminacje cysterskich 

kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków 2004, s. 122–124.
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św. Bernarda z infułą na głowie, a z okresu przed połową lat 30. XIV w., 
gdy tylko jeden z opatów dysponował pontyfikaliami, nie jest znane ani 
jedno tego typu wyobrażenie Bernarda. Dopiero gdy opaci coraz licz-
niej uzyskiwali pozwolenia na posługiwanie się insygniami biskupimi 
i wzrosła zamożność klasztorów oraz w wyniku rozluźnienia dyscy-
pliny w zakonie i odejścia cystersów od swych pierwotnych ideałów, 
co nasiliło się w XV w., św.Bernard zaczął być często ukazywany jako 
potężny dostojnik kościelny i właściciel ziemski, czyli tak jak ówcześni 
opaci, zgodnie z późnośredniowieczną modą, w tym niekiedy z infułą 
na głowie, a niemal zawsze z okazalszym niż wcześniej pastorałem85. 
Trudno się zatem dziwić, że przedstawienia Bernarda z infułą na głowie 
pochodzą głównie z 2. połowy XV i 1. połowy XVI w.

W przypadku klasztoru w Mogile, jak wykazali Marcin Starzyński 
i Maciej Zdanek, do 1. połowy XVI w. nie może być jednak mowy 
o kryzysie zarówno pod względem karności i liczby powołań, jak i spo-
sobu funkcjonowania opatów we wspólnocie86. Oczywiście, w XV w. 
cystersi mogilscy również częściowo odeszli od surowości i prostoty 
w twórczości artystycznej87, co potwierdzają ich pieczęcie z tego okresu, 
w treści i formie bogatsze od wcześniejszych, ale jednak postać św. Ber-
narda nie występuje na nich w infule, mimo że, jak pamiętamy, już od 
1415 r. przełożeni mogilscy mogli używać insygniów pontyfikalnych. 
Dopiero od rządów Erazma Ciołka, który rozpoczął serię opatów-
-biskupów, zaczął się znacząco zmieniać ich sposób bycia. Raziła coraz 
bardziej świecka celebracja tej godności, liczny dwór i służba opatów, 
ich zamiłowanie do wystawnych przedmiotów oraz częste wizyty na 
dworach biskupich i monarszych88. Wydaje się, że nie pozostało to bez 
wpływu na wygląd ich pieczęci, a w szczególności dodanie infuły do 
postaci św. Bernarda, co dla przełożonych z XV w. było nie do zaakcep-
towania. Kończąc ten wątek, warto zacytować Jamesa France’a: „In the 
same way that the perception of Saint Bernard changed and developed 
in the course of the Middle Ages from his day until the 16th century, 

85 Szerzej na ten temat zob. J. France, The Heritage of Saint Bernard, s. 339–346; zob. 
też tenże, Medieval Images of Saint Bernard, s. 52.

86 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 48–49.
87 M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów, s. 83; tenże, Herby i pieczęcie 

opactwa, s. 129–133.
88 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 48. 
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a number of departures from the early Cistercian ethos of austerity and 
restraint may be detected in the way he was portrayed”89.

Ostatnią kwestią do wyjaśnienia pozostaje rozpoznanie treści ideo-
wych pieczęci opatów mogilskich z wizerunkiem św. Bernarda. Nale-
ży zacząć od tego, że początkowo średniowieczna sztuka cystersów, 
a więc i pieczęcie, mogła propagować tylko dwa dozwolone kulty: 
maryjny i Eucharystii. Generalnie bowiem w zakonie obowiązywał za-
kaz przedstawień figuralnych, przez pewien czas rygorystycznie prze-
strzegany (nigdy nie dotyczył on jedynie postaci Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem). Nie było zatem sprzyjających warunków do powstawania 
kultu świętych90. Wyjątek stanowił kult św. Bernarda, który rozwijał 
się, choć niezbyt intensywnie, od pierwszych lat po jego śmierci91. Nie 
od razu jednak jego wyobrażenia pojawiły się w sztuce cysterskiej. Te 
z XII w. były jeszcze nieliczne (w dekoracji rękopisów) i w większości 
(8 na 12) powstały nie w skryptoriach cysterskich, lecz głównie bene-
dyktyńskich, co zapewne wynikało ze sprzeciwu samego Bernarda 
wobec przedstawień figuralnych92.

Od XIII w. cystersi nie mieli już oporów przed tworzeniem lub za-
mawianiem wizerunków św. Bernarda. Mimo to na pieczęciach, poza 
prawdopodobnie tylko dwoma wyjątkami93, nie umieszczano jego 

89 J. France, The Heritage of Saint Bernard, s. 339. 
90 J. Stożek, Cystersi. Duchowość, kol. 734–735; H. Madej, Cystersi. Sztuka sakralna, 

w: EK, t. 3, kol. 739; F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 
2002, s. 405–407; I. Kołodziejczyk, Duchowość cysterska, CMN, 1, 2007, s. 20.

91 K. Kuźmak, J. Misiurek, Bernard z Clairvaux. Kult, w: EK, t. 2, red. F. Gryglewicz 
i in., Lublin 1976, kol. 306.

92 J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 64–79, 342–344; tenże, The Heritage 
of Saint Bernard, s. 308–314.

93 Są to pieczęcie: Arnolda, opata klasztoru w Fontfroide z 1. ćwierci XIV w. 
(J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 378; (VA15) oraz klasztoru w Clair-
vaux z XIV w. (R. Laurent, C. Roelandt, Inventaires des collections de matrices 
de sceaux des Archives générales du Royaume et de la Bibliothèque royale, Bruxelles 
1997, nr 501; F. Bibolet, Le sceau de Clairvaux, „Bulletin mensuel de la Société 
académique des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l’Aube”, 8, 
1962, s. 87). Odrębną kwestię stanowi pieczęć Bernarda z jego wizerunkiem. 
Nie wzięto jej pod uwagę, ponieważ podano w wątpliwość jej autentyczność 
(J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 55–64, fig. 5; tenże, The Heritage 
of Saint Bernard, s. 315; I. Eberl, Cystersi. Historia zakonu europejskiego, Kraków 
2011, s. 334).
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 postaci do końca XIV w. Zgodnie bowiem z postanowieniem Kapituły 
Generalnej zakonu z 1200 r. pieczęcie opackie mogły ukazywać albo 
wyłaniającą się rękę z pastorałem, albo postać stojącego opata trzymają-
cego pastorał (wcześniej wyobrażano go od pasa lub w trzech czwartych 
z pastorałem). Już w XIII w. dominującymi stały się pieczęcie z całą 
postacią opata w kukulli, zawsze z pastorałem, a także z księgą lub ręką 
uniesioną w geście błogosławieństwa94. Z kolei na mocy decyzji Kapi-
tuły Generalnej z 1335 r. pieczęcie konwentualne musiały przedstawiać 
postać Matki Bożej. Dodajmy, że to właśnie wtedy wprowadzono nakaz 
posiadania pieczęci przez konwenty95. Dopiero w 1390 r. Kapituła Gene-
ralna zezwoliła na umieszczenie wizerunku św. Bernarda. Postanowio-
no wówczas, że definitorium Kapituły Generalnej będzie dysponować 
własną pieczęcią ukazującą Matkę Bożą oraz adorujących ją „świętych 
ojców naszych Benedykta i Bernarda i wielu opatów” (sanctorum patrum 
nostrorum Benedicti et Bernardi, ac plurimorum abbatum)96. Wydaje się, że 
zarządzenie to mogło wpłynąć na pojawianie się od tego momentu na 
pieczęciach opackich postaci św. Bernarda. Być może niektórzy opaci 
uznali wtedy za dopuszczalne posługiwanie się jego wyobrażeniem, 
tym bardziej że był on dla nich wzorem idealnego opata97, za którego 
przykładem powinni podążać, dlatego wielokrotnie przedstawiano go 
na pieczęciach tak samo jak opatów.

Zauważmy, że umieszczanie od końca XIV w. na pieczęciach po-
staci św. Bernarda przypadło na czas znacznego wzrostu liczby jego 
wizerunków w sztuce. Generalnie kult św. Bernarda nigdy nie był zbyt 
szeroki. Propagowany zasadniczo przez cystersów i wśród nich nie 

94 Statuta Capitulorum Genaralium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, 
ed. J.-M. Canivez, t. 1, Louvain 1933, s. 251–252 (pkt 15); zob. też P. Stróżyk, 
Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (część II), w: Studia i Materiały 
do dziejów Pałuk, t. 6, red. A.M. Wyrwa, Warszawa 2006, s. 145, 148.

95 Statuta Capitulorum Genaralium, t. 3, Louvain 1935, s. 411 (pkt 2), 415 (pkt 9), 
437 (pkt 2).

96 Tamże, t. 4, Louvain 1936, s. 573 (pkt 2); zob. też A. Galar, W europejskiej wspólno-
cie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach General-
nych w Cîteaux, Kraków 2014 (Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, 2), 
s. 86.

97 E. Jamroziak, 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–Rochester 2014, s. 253–257.
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docierał do niższych warstw społecznych. Do jego większego rozwoju 
doszło dopiero w XV–XVI w.98 W porównaniu bowiem z okresem do 
końca XIV w., z którego, według wyliczeń Jamesa France’a, znanych jest 
225 wyobrażeń św. Bernarda, do ok. 1530 r. przybyło ich 666, z czego 
419 w XV w.99 Przykładem może być również nadanie wezwania św. 
Bernarda drewnianej kaplicy, wzniesionej przez cystersów w latach 
1489–1490 przy drodze wiodącej z Krakowa do kościoła konwentualne-
go w Mogile100. Prawdopodobnie więc głównej przyczyny upowszech-
niania wówczas kultu św. Bernarda należy upatrywać w ukazywaniu 
jego postaci na pieczęciach opackich. Tym samym także one zostały 
włączone do krzewienia kultu świętego opata z Clairvaux.

Wydaje się jednak, że celem umieszczania na pieczęciach wizerunku 
św. Bernarda było nie tylko manifestowanie wzorca idealnego opata 
i szerzenie jego kultu, ale również pokazanie, kto jest wieczystym 
posiadaczem pieczęci. Według Przemysława Wiszewskiego pieczęcie 
opatów lubiąskich z przedstawieniem św. Bernarda potwierdzają, że 
„istniał pewien związek pomiędzy znaczeniem wizerunków na pie-
częciach dostojników świeckich i duchownych, gdzie postać ludzka 
symbolizowała właściciela pieczęci, i wyobrażeń świętych na pieczę-
ciach klasztornych”101. Wizerunek świętego miał gwarantować rozpo-
znanie doczesnego właściciela pieczęci, ale mógł także sugerować, iż 
święty ten, patron klasztoru lub zakonu, był właściwym posiadaczem 
pieczęci102. Przypomnijmy, że konwenty cysterskie używały pieczęci 
z postacią Matki Bożej, która była patronką każdego z nich. Dlatego 
też zwyczajowo nazywano je „klasztorami Marii” (kościołom cyster-
skim w pierwszej kolejności nadawano właśnie wezwania maryjne)103. 
Pieczęć konwentu była zatem pieczęcią Marii, jej „własnością”. Bardzo 
możliwe, że podobnie traktowano pieczęcie opackie z wyobrażeniem 
św. Bernarda, którego przecież również uznano za patrona zakonu, 

98 J. France, Medieval Images of Saint Bernard, s. 333–337.
99 Tamże, s. 342–346.
100 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika, s. 43–44.
101 P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna, s. 14.
102 Tamże, s. 13–14 (tam dalsza literatura przedmiotu).
103 I. Kołodziejczyk, Duchowość cysterska, s. 20; H. Madej, Cystersi. Sztuka sakralna, 

kol. 739; P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna, s. 14–15.
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jego współzałożyciela, protektora i obrońcę104. W dokumentach z koń-
ca XIV i 1. połowy XV w. Zakon Cysterski niejednokrotnie jest wręcz 
określany mianem „zakonu św. Bernarda” (Ordo sancti Bernardi)105.

W związku z tym faktycznym, wieczystym właścicielem pieczęci 
większych i sekretnych opatów mogilskich z XV–XVI w. był św. Ber-
nard, a poszczególni opaci niejako je „dzierżawili”. Należy bowiem 
pamiętać, że poza pieczęcią Jana Taczela z Raciborza wszystkie pieczę-
cie większe z XV w. odciskano tym samym tłokiem. Identycznie było 
w przypadku pieczęci większych z XVI w. oraz pieczęci sekretnych. 
Jak wiadomo, każdy z opatów przerabiał tłok, ale zawsze nieznacznie. 
Najczęściej podlegało przerytowaniu, co oczywiste, imię opata w le-
gendzie. Jest to zrozumiałe także w tym sensie, że zmieniał się ziemski 
właściciel pieczęci. Spoglądając na tego rodzaju pieczęcie, miało być 
jasne, kto jest ich wieczystym, a kto doczesnym posiadaczem. Legenda 
napieczętna, choć nie zawsze zawierająca imię opata, określała doczes-
nego właściciela. Z kolei wyobrażenie w gruncie rzeczy wskazywało 
na jednego i drugiego dysponenta. Przecież św. Bernarda ukazano tak, 
jak wówczas przedstawiano opatów na pieczęciach. Jedyną różnicę 
stanowi nimb wokół jego głowy. Tym samym św. Bernard występuje 
tutaj również jako patron opatów. Ponadto, na niektórych pieczęciach, 
elementem wyobrażenia odnoszącym się do doczesnego posiadacza 
jest jego herb lub herb klasztoru.

Podsumowując, należy stwierdzić, że najnowsze badania niewąt-
pliwie poszerzają i częściowo zmieniają naszą dotychczasową wiedzę 
na temat pieczęci opatów mogilskich z XV–XVI w. Umożliwiły one do-
kładniejszą rekonstrukcję systemu sfragistycznego opactwa w Mogile. 
Okazało się, że w omawianym okresie, w części dotyczącej pieczęci opa-
ckich był on bardziej rozbudowany niż dotychczas sądzono (składały 

104 E. Jamroziak, Cistercian Abbots, s. 254, 257; B. Opfermann, Bernhard v. Clairvaux. 
Verehrung, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, hrsg. von J. Höfer, K. Rah-
ner, Freiburg 1958, kol. 240; K. Kuźmak, J. Misiurek, Bernard z Clairvaux. Kult, 
kol. 306.

105 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1: 1178–1386, wyd. F. Piekosiński, Kraków 
1876 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 3), 
nr 367, s. 435 (1384 r.); Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, rkps 926, 
k. 92r (1398 r.); tamże, rkps 1890, s. 517–519 (1417 r.); Diplomata monasterii 
Clarae Tumbae, nr 102 (1391 r.), 127 (1433 r. – w formie: ordinis beati Bernhardi), 
s. 86–87, 114.
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się na niego pieczęć większa i mniejsza, w tym sekretna i sygnetowa). 
Ważną kwestią było ustalenie, że na pieczęciach sekretnych i niemal 
wszystkich pieczęciach większych widnieje wizerunek św. Bernarda. 
W porównaniu zatem z pieczęciami opackimi sprzed XV w., wyobra-
żającymi postać opata, niosły one dodatkowe, głębsze treści ideowe. 
Ukazują także ewolucję w przedstawianiu św. Bernarda – od prostego 
wizerunku opata w kukulli, z pastorałem i księgą w rękach do wyob-
rażenia wpływowego dostojnika w infule na głowie i z okazalszym 
niż wcześniej pastorałem. Tym samym stanowią istotne, nieznane 
dotąd źródło w ledwie co rozpoczętych badaniach nad ikonografią 
św. Bernarda na ziemiach polskich.

Nakreślony w 1. połowie XV w. na pieczęciach opackich program 
ideowy jawi się jako przemyślany i konsekwentnie realizowany w za-
sadzie aż do początku XVII w. (Paweł Wołucki, pierwszy opat mogilski 
z XVII w., również używał pieczęci z postacią św. Bernarda). Pieczę-
cie te potwierdzają wysoką wówczas pozycję opactwa mogilskiego, 
szczególnie w XVI w. (pieczęć Erazma Ciołka lub Andrzeja Szpota była 
przecież wzorem dla pieczęci innych opatów). Jako ważny element 
ikonosfery opactwa należy stawiać je w rzędzie głównych nośników 
kultury duchowej i materialnej cystersów mogilskich.
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