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Pieczęcie biskupów lubuskich1

1.  Zarys dziejów biskupstwa i kancelarii. Pieczęć na tle dokumentów i 
praktyki kancelaryjnej 

Diecezja lubuska powstała ok. 1124 r. w wyniku przeprowadzenia 
za panowania Bolesława Krzywoustego reorganizacji terytorialnych do-
tychczasowych diecezji polskich2. Obejmowała ona Ziemię Lubuską oraz 
księstwo Sprewian – tereny dopiero co podbite przez Krzywoustego – i 
miała na celu wzmocnienie tam władzy księcia poprzez prowadzenie misji 
chrystianizacyjnej wśród Luciców3. Stolicę diecezji ustanowiono w Lubu-
szu, grodzie leżącym nad środkową Odrą i kontrolującym szlaki handlowe 
z Wrocławia do Brandenburgii oraz w dół Odry do Szczecina.

Biskupstwo, od czasu swego powstania pozostające pod patronatem 
książąt polskich, na przełomie 1249 i 1250 r. przeszło we władanie abpa 

1  W poniższej pracy zastosowano nast. skróty: APW – Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 
AAW – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu; BSuW – Brandenburgische Siegel und 
Wapien; CDB – Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. A. F. R i e d e l, Berlin 1838-
1869; CDS – Codex diplomaticus Silesiae, Bd 7: Regesten zur Schlesischen Geschichte, l. 1-3, 
Hrsg. C. G r ü n h a g e n, Breslau 1884-1886; KDM – Die Kunstdenkmäler der Provinz Bran-
denburg, Hrsg. T. G o c k e, Bd VI, . 1: Kreis Lebus, Berlin 1909, . 2: Stadt Frankfurt am/O, 
Berlin 1912; KDŚl – Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 2: 1205–1220, wyd. K. M a l e c z y ń s 
k i, A. S k o w r o ń s k a, Wrocław 1959; KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-4, 
wyd. J. Z a k r z e w s k i, Poznań 1877–1881, t. 5, wyd. F. P i e k o s i ń s k i, Poznań 1908; SUb 
– Schlesisches Urkundenbuch, t. 1-4, von H. A p p e l t, W. I r g a n g, Wien 1971-1988; WG – S. 
W. W o h l b r ü c k, Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus und Landes dieses Nahmens, Bd 
1-3, Berlin 1829–1832. 

2  A. W e i s s, Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, Studia kościelno-historyczne, t. I, 
s. 45; szerzej zob.: J. M a t u s z e w s k i, O biskupstwie lubuskim. Uwagi krytyczno-polemiczne, 
Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 2: 1949, s. 29-139; Z. S u ł o w s k i, Początki biskupstwa 
lubuskiego, Sprawozdania z czynności TN KUL, t. 10: 1960, s. 193–199; Historia Kościoła w 
Polsce, red. B. K u m o r, Poznań 1974, s. 82.

3.  A. W e i s s, Organizacja diecezji..., s. 133–144.
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magdeburskiego i margrabiów brandenburskich4. Mimo to biskupi lubu-
scy nadal utrzymywali kontakty z polskimi książętami i duchowieństwem, 
zwłaszcza z Wrocławia, o czym świadczą liczne dokumenty, np.: bpa Wilhel-
ma (1252-1282) i bpa Konrada (1284-1299)5 oraz bpa Stefana (1317-1345), 
bpa Apeczki (1345-1352) i bpa Henryka (1353-1365), którzy także zostali 
pochowani we wrocławskiej katedrze6.

Po podziale Ziemi Lubuskiej między margrabiów i arcybiskupa, wsku-
tek starań tego drugiego, stolicę biskupstwa przeniesiono w 1276 r. z Lubu-
sza do Górzycy; ale kiedy w 1325 r. (lub 1326) Górzyca uległa zniszczeniu, 
siedzibą biskupów stał się nieoficjalnie Frankfurt nad Odrą. Stolica diecezji 
ponownie wróciła do Lubusza, kiedy w 1354 r. bp Henryk z Bancz wzniósł 
tam kościół katedralny7. W 1373 r., w czasie wojny sukcesyjnej w Marchii, 
terytorium biskupstwa najechały wojska cesarskie, które zdobyły i zniszczy-
ły miasto. Spowodowało to konieczność kolejnego przeniesienia stolicy w 
inne miejsce. W tym samym roku kapituła zadecydowała o tymczasowym 
przeniesieniu katedry lubuskiej do Fürstenwalde. W 1385 r. bp Jan Kietlicz 
(1382–1392) wyświęcił tamtejszy kościół parafialny na katedrę lubuską. 
Fürstenwalde pozostało już stolicą diecezji aż do końca jej istnienia.

Od końca XIV w. kontakty polsko-lubuskie ulegały stopniowemu osła-
bieniu, a biskupstwo – mimo iż wciąż należało do metropolii gnieźnieńskiej, 
a biskupi lub ich delegaci nadal brali udział w synodach prowincji Gniezna 
i zjazdach duchowieństwa – coraz bardziej zaczęło ulegać wpływom mar-
grabiów brandenburskich. Do osłabienia pozycji biskupstwa, a w końcu do 
jego upadku przyczyniła się ostatecznie reformacja. Ostatni jego biskup Jo-
achim Fryderyk (1556-1598), nie przyjął już nawet święceń kapłańskich, bę-
dąc w chwili wyboru małoletnim, a potem przechodząc na protestantyzm. 
Tak więc rok 1556 można uznać za faktyczny koniec istnienia biskupstwa, 
którego nazwa pozostawała jeszcze w tytulaturze Joachima Fryderyka do 
1598 r., tj. do objęcia przez niego stanowiska elektora8.

4.  Była to forma zapłaty za pomoc księciu Bolesławie Rogatce, A. W e i s s, Organizacja diecezji..., 
s. 46–47.

5.  CDS, t. 7, Regesten zur schlesischen Geschichte, Breslau 1868, nr 1653, 1655, 1658, 1924, 1930, 
2021, 2023, 2409.

6.  Zob. KDWP II, nr 1088, 1120; J. L e w a ń s k i, Biskup Apeczko, „Zaranie Śląskie”, R. 22: 1959, z. 
2, s. 14-17; AAW, sygn. V 50, ok. 1355; Henryk, bp lub. wybiera miejsce swego grobu w katedrze 
wrocławskiej. 

7.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 62–63.
8.  Tamże, s. 224–225.
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Biskupstwo, mimo iż leżało na obrzeżach kraju i było najbiedniej upo-
sażoną polską prowincją kościelną9, przez cały okres swoich dziejów brało 
czynny udział w życiu Kościoła i państwa. Przejawiało się to we wspo-
mnianym już wyżej uczestnictwie w synodach, zjazdach duchowieństwa, 
soborach powszechnych, licznych kontaktach ze stolicą apostolską i wład-
cami Polski i Marchii, a zwłaszcza ze Śląskiem, gdzie we Wrocławiu biskupi 
lubuscy posiadali nawet własny pałac10. Wysoką rangę polityczną biskupów, 
zwłaszcza w XIII w., potwierdza również ich częste występowanie jako 
świadków na dokumentach wystawianych przez książąt śląskich, małopol-
skich, wielkopolskich, mazowieckich oraz margrabiów brandenburskich11.

Miernikiem aktywności i znaczenia biskupów lubuskich jest również 
działalność ich kancelarii, która obok prywatnego dworu biskupa i sądu du-
chownego (zwanego też konsystorzem) wchodziła w skład kurii biskupiej. 
Na podstawie ilości sporządzanych w danej kancelarii dokumentów można 
stwierdzić ponadto, jak była ona rozwinięta12. Nazwa „cancellaria” pojawi-
ła się w terminologii kościelnej u schyłku XIII w., a upowszechniła się od 
wieku XIV13. W omawianej diecezji wyraz ten wystąpił w dokumentach do-
piero za czasów bpa Fryderyka Sesselmana (1455-1483), a więc dopiero w 2 
poł. XV w.14 Jednak gdy przyjąć za Mieszkowskim, że o początkach kancela-
rii można mówić wtedy, kiedy do pracy nad dokumentem została powołana 
specjalna osoba, to datę tę należy przesunąć na okres wcześniejszy15.

9.  Biskupi posiadali tylko niewielkie dobra w Brandenburgii, Wielkopolsce, Małopolsce, na Ślą-
sku i Rusi, szerzej: tamże, s. 71.

10.  Tamże, s. 75; zob. też Atlas Architektury Wrocławia, t. I, red. J. H a r a s i m o w i c z, Wrocław 
1997, s. 89.

11.  M. G o l e m s k i, Co wiadomo o kancelarii biskupów lubuskich w II poł. XIII wieku i I poł. wieku 
XIV?, w: Colloquia Lubuskie. Z dyplomatyki i heraldyki dawnego biskupstwa lubuskiego, Zie-
lona Góra, 1994, s. 10.

12.  Kwestię tę rozważa M. G o l e m s k i w swoim artykule, polemizując z opinią A. W e i s s a, 
który twierdzi, że kancelaria lubuska była przez długi czas mało rozbudowana, M. G o l e m s 
k i, Co wiadomo o kancelarii....

13.  K. M a l e c z y ń s k i  i  in., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, s. 245.
14.  WG, t. 2, s. 268.
15.  K. M i e s z k o w s k i, Studia nad dokumentem katedry krakowskiej XIII w. Początki Kancelarii 

biskupiej, Wrocław 1974, s. 93. Tak też czyni, zajmujący się w swej pracy lubuska kancelarią A. 
W e i s s oraz R. Ż e r e l i k, przy okazji kancelarii wrocławskiej, doszukując się jej początków 
w okresie pontyfikatu bpa Cypriana (1193–1201, później bp wrocławski); A. W e i s s, Organi-
zacja diecezji..., s. 92; R. Ż e r e l i k, Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 
1991 (Acta Uniwersitatis Wratislawiensis No 1258, Historia XCII), s. 50.
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Kancelaria zajmowała się sporządzaniem dokumentów dotyczących 
fundacji biskupa, erekcji nowych parafii, nadawania dziesięcin i odpustów, 
zamianą dóbr z klasztorami, lokacją wsi itp., redagowaniem ustaw i prze-
pisów prawa kościelnego, pisaniem listów, a od XV w. także przechowywa-
niem dokumentów w archiwach, prowadzeniem ksiąg czynności (rejestry 
czynności biskupich, rejestry korespondencyjne, akta wizytacyjne). Kance-
laria prowadziła również korespondencję biskupa, prywatną i urzędową, 
związaną z jego działalnością polityczną i sprawami gospodarczo-skarbo-
wymi, był to sekretariat i notariat biskupa zarazem16.

Na czele kancelarii lubuskiej w początkowym okresie stał jeden z no-
tariuszy, tzw. starszy notariusz, pozostający w stałym i bezpośrednim kon-
takcie z biskupem, zwany „scriba noster” albo „notarius noster”17. Był on 
powoływany przez biskupa wyłącznie z osób duchownych i posiadał prawo 
do wykonywania publicznego notariatu, czego wymagało prawo kościelne, 
zwykli notariusze mogli tylko pisać18. Bp F. Sesselman dla usprawnienia 
prac kancelarii stworzył nowy urząd sekretarza, zwanego odtąd kanclerzem 
– „Stiskanzler”19. Kanclerz, osoba zazwyczaj duchowna – chociaż tutaj 
pierwszy kanclerz był osobą świecką – zajmował się na dworze biskupa 
sprawami ogólnoreprezentacyjnymi i kierował jego kancelarią, prawdo-
podobnie mógł też redagować dokumenty i uwierzytelniać je pieczęcią 
biskupa20.

Na dworze lubuskim funkcje kancelaryjne, obok swych głównych po-
sług liturgicznych, spełniali także kapelani. Ich stanowisko jednak, tak jak i 
kanclerza, nie było określone żadnymi przepisami prawnymi21. Uprawnio-
nym do sporządzania i wystawiania dokumentów o charakterze publicz-
nym był wyżej już wzmiankowany starszy notariusz (notariusz publicz-
ny). Dokument jednak, aby mógł tworzyć nowy stan prawny, musiał być 
uwierzytelniony przez swego wystawcę. Początkowo wystarczającą cechą 
autentyczności dokumentu był podpis wystawiającego, ale wraz z zanika-
niem sztuki pisania stracił on swoje walory prawne. Z czasem zastąpiono go 
innymi środkami legalizacji, jak chirograf, wyliczenie świadków (testacja) i 
pieczęć. Środki te zapowiadała koroboracja dokumentu.

16.  K. M a l e c z y ń s k i i in., Dyplomatyka wieków średnich, s. 245.
17.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 92.
18.  A. T o m c z a k, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV-XVIII w.), 

„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 60:1964, z. 3, s. 66.
19.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 93.
20.  K. M a l e c z y ń s k i  i  in., Dyplomatyka wieków średnich, s. 234.
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W dokumentach lubuskich spotyka się wszystkie trzy sposoby uwie-
rzytelniania, z tym że chirograf (w postaci znaku graficznego notariusza) 
występuje zaledwie na kilku znanych dokumentach: bpa Henryka z 1354 
r. i bpa Piotra z 1369 r. (KDWP, t.3, nr 1326, 1613) oraz bpa J. Kietlicza z 
1391 r. (AAW, syg. T. HH, 12ab). W koroboracji dokumentów znajdujemy 
zapowiedź świadków i pieczęci, np. (...) et his scriptis nostro et capituli nostri 
Lubucensis sigillis sigillatis et appensis, presentibus honorabilis et discretis viris 
(bp Henryk, 1362 r., CDB, t .XX, s. 210), samych świadków, np. Presentibus 
testibus quorum sunt hec nomina (...) (bp Henryk 1244 r., CDB, t. XX, s. 182) 
lub tylko pieczęci, np. In cuius rei tetimonium sigillum nostrum presentibus 
est appensum (bp Wacław 1377 r., CDB, t. XX, s. 191). 

Na mocy dekretu „De fide instrumentorum” papieża Aleksandra III z 
1166 r. ustala się rola pieczęci jako zasadniczego kryterium wiarygodności 
dokumentu w miejsce własnoręcznego podpisu. Dekret ten upowszechnił 
pojęcie „sigillum authenticum”, czyli pieczęci nadającej dokumentowi pełną 
wiarygodność. Pojęcie to nie przysługiwało każdej pieczęci, a jedynie pie-
częciom wystawców dobrze znanych i cieszących się autorytetem, jak np. 
biskupów i kapituł22. Biskup po otrzymaniu nominacji królewskiej starał się 
o swą pieczęć, chociaż prawnie mógł jej używać już od momentu uzyskania 
potwierdzenia papieskiego23. Z reguły biskupi posiadali kilka pieczęci: „si-
gillum maius” i „sigillum minus” do uwierzytelniania dokumentów o różnej 
mocy prawnej24.

Pierwsze zabytki sfragistyczne pochodzą z okresu pontyfikatu bpa 
Wawrzyńca (1209-1244), który posługiwał się przynajmniej trzema róż-
nymi tłokami pieczętnymi (nr 1-3, autentyczność czwartej pieczęci budzi 
wątpliwości). Możliwe jednak, że użycie pieczęci wprowadził już bp Cy-
prian, którego pieczęcie są znane z okresu późniejszego, gdy był biskupem 
wrocławskim25, ale brak na to źródłowego potwierdzenia. W innych bi-
skupstwach (wrocławskie, krakowskie, kamieńskie), pieczęcie pojawiły się 
niewiele wcześniej, bo w 2 poł. XII w.

21.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 93.
22.  S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 27.
23.  A. T o m c z a k, Kancelaria  biskupów włocławskich..., s. 94. 
24.  Np. biskup Rozrażewski (1581-1600) z diecezji włocławskiej posiadał sześć tłoków pieczęt-

nych: jeden do dokumentów, jeden do codziennych ekspedycji kancelaryjnych (sądowych), a 
pozostałe cztery były złożone w skarbcu, tamże, s. 95.

25.  R. Ż e r e l i k, Kancelaria biskupów wrocławskich..., s. 51.

Pieczęcie biskupów lubuskich
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Nie wiadomo, czy biskupi lubuscy używając kilku tłoków pieczętnych, 
różnicowali je na pieczęć „mniejszą” i „większą”, brak na to potwierdzenia 
i w legendach napieczętnych, i w tekście koroboracji, która określała przy-
wieszaną pieczęć tylko jako „sigillum nostrum”26. Tylko raz w dokumencie 
bpa Henryka z 1235 r. pieczęć została określona jako „mei sigilli”27. Z powo-
du braku wystarczającej ilości materiału źródłowego trudno zatem ustalić 
rodzaj i rolę urzędową użytej pieczęci, i chociaż niektórzy biskupi lubuscy 
posiadali od dwóch do czterech rodzajów pieczęci z różnym lub podobnym 
wyobrażeniem ikonograficznym – czy pieczęcie te służyły do uwierzytelnia-
nia różnego rodzaju dokumentów i były używane w tym samym czasie, czy 
też były to kolejne pieczęcie używane po zniszczeniu tłoku poprzednich.

Lista świadków wymienianych w zapowiedzi koroboracyjnej, która 
umacniała dodatkowo moc prawną dokumentu i zanikająca wraz ze wzro-
stem znaczenia pieczęci, w dokumentach lubuskich pojawia się jeszcze w 
2 poł. XIV w., co świadczy o wciąż dużej ich roli jako środka dowodowego 
w prawie zwyczajowym diecezji. Od schyłku XIV w. zanikło powoływanie 
świadków jako cechy wierzytelnej dokumentów (po raz ostatni u bpa Pio-
tra w 1369 r., CDB, t. XX, s. 237), rolę tę ostatecznie przejęła pieczęć, np. In 
cuius evidentiam et robur firmius presentes literas, nostrii et Capituli nostrii 
Lubucensis sigillorum appensione, fecimus communiri (CDB, t. XX, s. 244). W 
ten sposób pieczęć używana „in rei testimonium” jako wystarczający środek 
wierzytelności dokumentu umocniła się w tej roli w praktyce kancelaryjnej 
XV w. Pozostaje jeszcze udział kapituły w potwierdzaniu dokumentu bisku-
piego, gdy wchodzi on w zakres jej kompetencji, ale i ten zwyczaj współpie-
czętowania biskupa i kapituły zanika na przestrzeni XV stulecia i pozostaje 
tylko sama pieczęć biskupa. W XV w. obserwuje się również wzrost roli 
prawnej podpisu i związany z tym spadek znaczenia pieczęci jako środka 
uwierzytelniającego. W badanym zespole możemy to zauważyć w 1. poł. 
XVI w., kiedy to pojawiła się pieczęć sygnetowa i podpis w korespondencji 
biskupa, jak np. w liście bpa Jerzego do elektora Joachima z 28 września 
1532 r. (CDB, t. XX, s. 322).

Przywieszenie pieczęci wystawcy było ostatnim etapem pracy przy 
powstawaniu dokumentu. Odbywało się to zazwyczaj w kancelarii wy-
stawiającego – chyba że większa liczba współpieczętujących wymagała 

26.  Określenie takie było również spotykane w innych kancelariach, zob.: A. T o m c z a k, Kance-
laria biskupów włocławskich..., s. 95.

27.  Pomersches Urkundenbuch, t. I, von K. K o n r a d, Bohlau 1970, s. 310.
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legalizacji dokumentu poza kancelarią28. Pieczętowaniem dokumentu, czyli 
techniczną stroną uwierzytelnienia, zajmowali się wyznaczeni urzędnicy, 
którzy mieli za zadanie poprawne wykonanie odcisku pieczęci i połączenie 
go z dokumentem w sposób ustalony z praktyką i zwyczajem29. W kance-
lariach polskich zatrudniano specjalnych pieczętarzy (sigillator, sigiller), 
którzy należeli do niższych urzędników, tzw. pracowników technicznych, 
przygotowujących odpowiedni wosk i wiązadła. Sama zaś pieczęć znaj-
dowała się w rękach wyższych urzędników kancelarii – strażnikiem tłoku 
bywał zazwyczaj starszy notariusz, kanclerz lub podkanclerzy, i on też mógł 
wyciskać pieczęć wystawcy dokumentu. Czasem czynił to osobiście sam 
wystawca30. Podobnie musiało też być w kancelarii lubuskiej, a jeżeli nawet 
nie było specjalnie powołanego do tych czynności urzędnika, mógł to być 
któryś z pisarzy.

Brak systematycznych badań nad kancelarią lubuską oraz dokumenta-
mi wystawianymi przez biskupów lubuskich nie pozwala na formułowanie 
ostatecznych wniosków w kwestii używania pieczęci w kancelarii lubuskiej. 
Jednak już pojawienie się pieczęci prawie równocześnie z wykształceniem 
się ośrodka kancelaryjnego świadczy o jego w miarę wysokim poziomie 
i dobrej organizacji. Również na podstawie licznych kontaktów z biskup-
stwami ościennymi można przypuszczać, że użytkowanie pieczęci nie od-
biegało od praktyk przyjętych w innych kancelariach biskupich. 

2.  Elementy formalne pieczęci

Pieczętowanie jest ostatnim stadium wygotowywania dokumentu, 
aktem ostatecznie zamykającym tok określonych czynności prawnych. Ale 
tak jak sam dokument powstaje w kilku etapach, tak też i pieczęć jest koń-
cowym efektem wcześniejszego procesu przygotowawczego. Na proces ten 
składa się projektowanie pieczęci, wykonanie tłoku, przygotowanie masy 
pieczętnej i zawieszenie przy dokumencie. Wszystkie te czynności decy-
dują m. in. również o stronie formalnej pieczęci, o jej kształcie, wielkości, 
kolorze i sposobie połączenia z dokumentem. Wielkość bowiem, kształt i 
kolor pieczęci określał przynależność stanową jej właściciela, miejsce w 
hierarchii danej społeczności i moc prawną uwierzytelnianych przez niego 
dokumentów.

28.  Sfragistyka, oprac. M. G u m o w s k i, M. H a i s i g, S. M i k u c k i, Warszawa 1960, s. 79.
29.  S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., s. 69.
30.  Sfragistyka, s. 80-81.
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TŁOK PIECZĘTNY. Najważniejszą osobą w procesie powstawania pie-
częci był oczywiście jej właściciel, który decydował o jej formie, zatwierdza-
jąc przedstawiony mu projekt. Przy projektowaniu kierowano się panują-
cym współcześnie zwyczajem albo korzystano z wcześniejszych wzorców31. 
Projekt pieczęci po akceptacji przedstawiano grawerowi (najczęściej miej-
scowy złotnik, czasem mistrz sprowadzany z zagranicy32), którego zadaniem 
było wykonanie z odpowiedniego metalu tłoku pieczętnego33. Do naszych 
czasów dochowało się niewiele, a zwłaszcza średniowiecznych stempli, gdyż 
według zwyczaju tłoki niszczono po śmierci ich właściciela34. Na podstawie 
literatury sfragistycznej i porównując z zachowanymi tłokami kościelnymi 
z tego okresu, można przypuszczać, że i tłoki lubuskie były wykonywane 
z takich metali, jak miedź, brąz lub mosiądz. Przykładem jest tutaj jedyny 
znany tłok pieczętny należący do bpa Stefana (1320-1345), wykonany z 
miedzi, który miał znajdować się w Kaiser-Friedrich Museum w Berlinie35. 
Tłok pieczętny mógł też zostać odlany ze srebra, ale na to pozwalali sobie 
jedynie zamożniejsi właściciele. Możliwe, że pieczęcie sygnetowe używane 
później przez biskupów (nr 42, 44, 46, 48, 49), umieszczane zazwyczaj w 
pierścieniach, mogły być wykonane ze srebra lub złota, a sam stempel ryto-
wany w kamieniu szlachetnym36. 

Tłok pieczętny jako przedmiot nie tylko kosztowny, lecz także cenny ze 
względu na jego moc prawną był pieczołowicie przechowywany w zamyka-
nej skrzyni lub w skarbcu. Opiekę nad nim sprawował urzędnik stojący na 
czele kancelarii, początkowo notariusz publiczny, a później kanclerz i nale-
ży przypuszczać, ze podobna praktyka dotyczyła również tłoków pieczęci 
biskupów lubuskich. Zdarzało się także, zapewne by uniknąć dodatkowych 
kosztów związanych z wykonaniem nowego tłoka przez kolejnego biskupa, 

31  Zależało to w dużej mierze, od tego czy chodziło o pieczęć monarszą, biskupią, miejską, należą-
cą do osób prawnych czy fizycznych; gdyż każdy rodzaj miał określoną specyfikę i w rysunku 
i w napisie napieczętnym.

32.  Np. biskupi wrocławscy sprowadzali na swój dwór mincerzy i złotników z Florencji oraz Rzy-
mu. M. H a i s i g, Śląsk w monetach, medalach i pieczęciach, Wrocław 1951, s. 30.

33.  Szerzej: K. B o b o w s k i, Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1989, s. 52–53.
34.  Zwyczaj ten nie był już tak ściśle przestrzegany w wiekach późniejszych, o czym może świad-

czyć zbiór nowożytnych tłoków biskupów wrocławskich, przechowywanych w AAW, J. M a n- 
d z i u k, Zbiór tłoków pieczętnych biskupów wrocławskich w Archiwum Archidiecezjalnym we 
Wrocławiu; „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 33: 1978, s. 225-231.

35.  KDM VI, Teil I, Kreis Lebus, s. XXV, rys. VII.
36.  Więcej na temat rodzajów i budowy tłoka pieczętnego zob. m.in.: J. S z y m a ń s k i, Nauki 

pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 636; Sfragistyka, s. 125-133.
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że wykorzystywano tłok pieczęci poprzednika, co obserwujemy u dwóch 
kolejnych biskupów, Jana Mraza i Jan Borsznica, którzy prawdopodobnie 
używali tego samego tłoku, zmieniając tylko swój herb rodowy (nr 23, 25). 

KSZTAŁT I WIELKOŚĆ PIECZĘCI. Z tłokiem wiąże się bezpośred-
nio kształt i wielkość pieczęci.37. Najpowszechniejsze zastosowanie miała 
pieczęć okrągła, która przejęta ze wzorców antycznych do sfragistyki śre-
dniowiecznej używana jest i współcześnie. Okrągły kształt miały również 
pierwsze pieczęcie biskupie, np.: bpa pomorskiego Konrada 1189 z r., bpa 
wrocławskiego Żyrosława z 1189 r. i również bpa lubuskiego Wawrzyńca z 
1214 r.(nr 2).

Na przełomie XIII i XIV w. przyjęła się w sfragistyce kościelnej pieczęć 
ostroowalna, tzw. mandorla. Wprowadzono ją pod wpływem kancelarii 
francuskiej w Brandenburgii w 1225 r., w Miśni w 1228, a Krakowie w 
121038. W Lubuszu, podobnie jak w Krakowie, pierwsza pieczęć o takim 
kształcie również pochodzi z 1210 r. (nr 1), a więc pod tym względem kan-
celaria lubuska nie pozostawała w tyle za innymi, a nawet je wyprzedzała. 
Niemały wpływ na upowszechnienie się kształtu mandorli miała sztuka go-
tycka, która preferowała smukłe i strzeliste linie, zarówno w architekturze, 
jak i przedmiotach użytkowych. Poza tym pieczęć ostroowalna doskonale 
się nadawała do przedstawienia w swej ikonografii stojącej postaci biskupa. 
W badanym zbiorze takim rodzajem pieczęci posługiwało się 13 biskupów, 
po raz ostatni pojawia się ona przy dokumencie bpa J. Mraza z 1396 r. (nr 
24). Pieczęcie te charakteryzowały się dosyć dużymi rozmiarami, najwięk-
sza z nich miała 70 mm długości i 45 mm szerokości (nr 16), a najmniejsza 
50 na 29 mm (nr 8), stad też można określić je mianem pieczęci głównych 
(większych).

Od 2 poł. XIV w. powracają do sfragistyki biskupów lubuskich pieczę-
cie okrągłe, początkowo ze sceną dewocyjną (nr 15, 18) i typu portretowego 
(nr 20), lecz później już wyłącznie herbowe, różniące się w rysunku napie-
czętnym od pieczęci herbowych świeckich władców jedynie insygniami 
władzy biskupiej oraz stosunkowo mniejszymi rozmiarami: największa z 
nich miała średnicę wielkości 45 mm (nr 31), a najmniejsza 25 mm (nr 36). 

37.  W średniowieczu panowała dosyć duża różnorodność kształtu pieczęci, G r o t e f e n d 
wymienia ich aż 18 rodzajów, zależał on głównie od samego użytkownika. I tak przyjęło się, 
że pieczęcie koliste i owalne są charakterystyczne dla sfragistyki monarszej, ostroowalne 
dla kościelnej i szlachetnie urodzonych kobiet, tarczowe dla rycerstwa a wieloboczne dla 
mieszczan. H. G r o t e f e n d, Über Sphragistik, Breslau 1875, s. 17.

38.  R. Ż e r e l i k, Kancelaria biskupów wrocławskich..., s. 55.
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Pod względem wielkości, zarówno w przypadku pieczęci ostroowalnych, 
jak i okrągłych, nie zauważa się tendencji do powiększania lub zmniejsza-
nia rozmiarów, co mogłoby wskazywać na mniejsze lub większe znaczenie 
biskupstwa w danym okresie. Zdarza się też na przykład, że jeden biskup 
posiadał kilka pieczęci różnej wielkości, ale wszystkie zaliczyć należy do 
pieczęci głównych, o tym samym znaczeniu i mocy prawnej.

Znacznie mniejsze i służące do uwierzytelniania prywatnej korespon-
dencji były pieczęcie sygnetowe, o kształtach owalu (wym. 19x15, 20x15, 
21x19 mm) lub wydłużonego ośmiokąta (wym. 18x14, 19x14, 14x17 mm). 
W tym zbiorze pojawiły się one dopiero w XVI w., u trzech ostatnich bisku-
pów: Dietricha, Jerzego i Jana (nr 42, 44, 46, 48, 49, 50).

MATERIAŁ PIECZĘTNY. Materiałem, z którego wyciskano średnio-
wieczne pieczęcie był głównie wosk. Dla zwiększenia jego spoistości i trwa-
łości przygotowywano go według specjalnych recept, dodając żywicę, smołę 
żywiczną, olej lniany lub terpentynę. Od 1 poł. XII w. rozpoczęto również 
barwienie wosku przy pomocy różnych dodatków: przez dodanie zieleni 
miedzianej – grynszpanu – na zielono, dodając cynobr lub minię – na czer-
wono lub przez pokrycie pieczęci pokostem – na czarno39.

Pieczęcie biskupów lubuskich odciskano początkowo w wosku natu-
ralnym, tj. bezbarwnym, jasnym lub ciemnym; tylko pieczęć tronowa bpa 
Wawrzyńca z 1213 r. jest koloru czarnego (nr 2). Wosk barwiony pojawia się 
od początku XIV w., po raz pierwszy na pieczęci bpa Fryderyka z 1312 r. (nr 
10) i potem już na wszystkich kolejnych. Chociaż jeszcze jeden przypadek 
użycia wosku naturalnego można odnotować w pieczęci bpa Piotra z 1367 
r. Z wosku naturalnego wykonywano ponadto miseczki pieczętne zabezpie-
czające pieczęć przed uszkodzeniem, które przy omawianych pieczęciach 
pojawiają się od XIV w. (zob. nr 13, 14, 22, 26, 40, 43).

Wosku koloru zielonego używał – prawdopodobnie jako pierwszy 
– wyżej wspomniany bp Fryderyk, kolor ten pojawia się jeszcze na pieczęci 
portretowej bpa Stefana z 1336 r., bpa Henryka z 1355 r. i po raz ostatni w 
pieczęci herbowej bpa J. Mraza z roku 1394. Pozostałe pieczęcie, począwszy 
od 1 poł. XIV w. aż do ostatniej w tym zbiorze z 1553 r., odciskano w wosku 
czerwonym. Czerwień od 2 poł. XIV w. była wyłącznym atrybutem pieczęci 
panujących i jedynie na drodze przywileju mogła być udzielana np. mia-
stom40. Wobec pieczęci biskupich nie może być raczej mowy o przywileju, 

39.  J. S z y m a ń s k i, Nauki pomocnicze..., s. 637.
40.  Sfragistyka, s. 138.
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ale o przysługującym im z racji godności i sprawowanej władzy kolorze. 
Użytkowanie czerwieni nie jest charakterystyczne tylko dla kancelarii lubu-
skiej, lecz także dla innych biskupstw, gdzie kolor ten występuje od XV w., 
np. brandenburskiego, hawelberskiego, wrocławskiego, przemyskiego.

W XVI w. pojawiają się pieczęcie papierowo-woskowe: pieczęć odci-
skano na małym, często ozdobnie wyciętym kawałku papieru, przytwier-
dzonego do dokumentu cienką warstewką wosku. W zbiorze lubuskim taki 
rodzaj pieczętowania spotykamy przy niektórych pieczęciach sygnetowych 
(nr 44, 46, 48–50). Papier, którego tutaj użyto, został zabarwiony na kolor 
czerwony, a raz tylko na zielony i brązowy (nr 48). Czerwień zatem nie była 
zarezerwowana dla określonego rodzaju pieczęci, bo stosowano ją do pie-
częci głównych, jak i mniejszych, sygnetowych.

ZAWIESZENIE PIECZĘCI. Ostatni etap procesu pieczętowania to 
zawieszenie pieczęci przy dokumencie. Była to czynność niezwykle ważna, 
decydująca o mocy prawnej dokumentu, która – wobec nieprawidłowego 
lub nietrwałego przywieszenia pieczęci – mogła być kwestionowana. Sposób 
przywieszenia zależał od rodzaju pieczęci, ważności dokumentu albo prakty-
ki danej kancelarii. Wyróżnia się następujące rodzaje mocowań pieczęci: pie-
częć przywieszona za pomocą luźnych wiązań (sznury jedwabne, konopne, 
lniane, rzemyki, pasek pergaminowy), pieczęć przywieszona za pomocą nad-
ciętego paska pergaminowego, pieczęć wyciśnięta na dokumencie po stronie 
tekstu, oraz pieczęć wyciśnięta na odwrocie jako zamknięcie pisma 41.

W omawianym zbiorze występują trzy sposoby umocowywania pieczę-
ci: pieczęć wyciskana na dokumencie – w przypadku pieczęci sygnetowych 
– i dwa rodzaje przywieszeń. Raz tylko wśród znanych oryginałów pojawia 
się przywieszenie za pomocą nadciętego paska pergaminowego – przy 
dokumencie bpa Stefana z 29 V 1336 r. (nr 13). Pasek nadcięty do połowy 
dolnej krawędzi dokumentu był przeciągnięty przez dwa poziome nacięcia 
(rys. I c)42. Najczęściej praktykowano przywieszenie za pomocą luźnych 
wiązań – pasków pergaminowych i kolorowych sznurów jedwabnych. Dla 
tego rodzaju wiązadeł zaginano brzeg pergaminowego dokumentu w celu 
jego wzmocnienia i przez nacięcia albo otwory w takiej zakładce przewleka-
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41.  G r o t e f e n d wymienia siedem sposobów mocowania pieczęci, ale jego klasyfikacja spotkała 
się z licznymi zastrzeżeniami polskich sfragistyków jako zbyt skomplikowana i formalna, zob.: 
S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., s. 103; Sfragistyka, s. 145.

42.  Ten sposób przywieszania występuje rzadko również w innych kancelariach w Europie Wsch., 
bardziej był rozpowszechniony w kancelariach zachodnioeuropejskich – zwłaszcza w Anglii, 
zob.: S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., s. 105.
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no wiązadło. Do pasków pergaminowych było jedno lub dwa poziome rów-
noległe nacięcia (rys. Ia, Ib), do sznurów również dwa nacięcia bądź otwory, 
ale wykonane na jednym poziomie. Sznur umocowywano na dokumencie 
przy pomocy różnego rodzaju pętli. W dokumentach lubuskich, na sześć 
znanych wiązań, można wyróżnić cztery rodzaje pętli (rys. I d-g); trudno 
jednak na tak szczupłym przykładzie wysuwać jakieś ogólne wnioski co do 
sposobu wiązania, nie można stwierdzić czy technika wiązań się w końcu 
ustaliła i w jakim czasie to mogło nastąpić. Przy wszystkich tych znanych 
wiązaniach używano sznurów z ciasno lub luźno plecionych jedwabnych 
nici, jedno lub wielobarwnych. Występujące tu kolory to: czerwono-brą-
zowy, zielono-czerwono-biały, zielony (2x), czerwono-bordowy, czerwono-
żółty i brązowy (dominuje więc kolor czerwony). Trudno jednak ustalić, czy 
kolory te pokrywały się z barwami heraldycznymi danego biskupa, jak to 
czasem miało miejsce w innych kancelariach, czy też nie było tutaj żadnej 
pod tym względem reguły.

ZABEZPIECZANIE PIECZĘCI. Przywieszoną przy dokumencie pie-
częć starano się uchronić przed ewentualnym uszkodzeniem, które mo-
głoby ewentualnie wpłynąć na unieważnienie dokumentu. Zabiegi takie 
obserwujemy w kancelarii lubuskiej dopiero od końca XIV w. Polegały 
one na dodatkowym umieszczeniu pieczęci w miseczce z niebarwionego, 
naturalnego wosku (nr 22, 26, 34, 40, 43). Jakkolwiek praktyka ta trwała do 
XVI w., nie była prowadzona konsekwentnie i nie obejmowała ona wszyst-
kich pieczęci z tego okresu. Do ochrony pieczęci służyły również woreczki 
z różnych tkanin, które nakładano na pieczęć oraz drewniane lub metalowe 
puszki; jednak tego rodzaju zabezpieczenia nie występują w omawianym 
zbiorze. Pieczęć woskową usiłowano zabezpieczać nie tylko przed uszko-
dzeniem, lecz także przed często zdarzającymi się wypadkami jej fałszo-
wania. W tym celu na odwrocie pieczęci wyciskano pieczęć mniejszą – se-
kretną albo sygnetową, tzw. contrasigillum, które jednak nie występuje w 
badanym zbiorze, bądź też odciskano jeden lub kilka palców ręki, co można 
zauważyć na pieczęciach bpa Apeczki (chociaż tutaj są to raczej ślady jakby 
trzech nacięć), Stefana, Henryka z Bancz i Fryderyka (nr 14, 13, 16, 34).

MIEJSCE PIECZĘCI PRZY DOKUMENCIE. Przy przywieszaniu pie-
częci istotne było również jej miejsce przy dokumencie. Jeżeli była to jedy-
nie pieczęć wystawcy, to zawieszano ją zazwyczaj pośrodku dolnej krawędzi 
dokumentu (nr 13, 16, 22). Często jednak zdarzały się dokumenty wielo-
pieczętne, gdzie kolejność przywieszenia stanowiła o randze właściciela. 
Wyróżnia się dwa honorowe miejsca dla głównego wystawcy lub najważ-
niejszego sygnatariusza dyplomu – albo pierwsze od prawej strony zakład-
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ki, albo środkowe43. Na dokumentach biskupów lubuskich pieczęć biskupa 
jako głównego wystawcy jest zwykle zawieszona pierwsza z prawej. Np. na 
dyplomie z 1280 r. pieczęć bpa Wilhelma obok pieczęci opatki klarysek we 
Wrocławiu (nr 8), pieczęć bpa Henryka z roku 1236 obok pieczęci trzech 
innych, niższych rangą duchownych (nr 5) i pieczęć bpa Apeczki z 1349 r. 
obok „sigillo civitatis Frankensteyn” (nr 14). Również w przypadku współ-
pieczętowania dyplomu przez kapitułę lubuską najpierw zawieszona była 
pieczęć biskupa, a potem kapituły. Przy dokumentach innych wystawców o 
większej liczbie współpieczętujących pieczęcie lubuskie wisiały jako drugie 
lub trzecie z kolei. Przy dokumencie z 1214 r. pieczęć bpa Wawrzyńca (jedna 
z trzech) wisi jako pierwsza z prawej (nr 2), ale w tym wypadku znacz-
niejsze jest miejsce środkowe, które zajmuje pieczęć abpa gnieźnieńskiego, 
a przy dokumencie z 1219 r. jako piąta wśród sześciu (nr 3). Pieczęć bpa 
Nankiera z 1248 r. była zawieszona jako trzecia od prawej, czyli ostatnia (nr 
6), a pieczęć bpa Konrada z 1290 r. (nr 9) jako druga z prawej, gdy miejsce 
środkowe zajmuje pieczęć abpa gnieźnieńskiego.

U schyłku XIII w. zanika stosowanie pieczęci świadków przy polskich 
dokumentach książęcych, kiedy pieczęć panującego umocniła się w roli peł-
noprawnego i wystarczającego środka wiarygodności. Inaczej jest w bada-
nym zbiorze pieczęci biskupich, gdy jeszcze w 1394 r. obok pieczęci biskupa 
występuje pieczęć kapituły44. Jednak nie spełnia ona tutaj funkcji pieczęci 
świadka, ale koniecznego gwaranta mocy prawnej tych dokumentów, w 
których prawo kanoniczne wymagało jeszcze dodatkowo zgody kapituły45. 
W pozostałych dokumentach biskupów, począwszy od połowy XIV w., wy-
stępuje tylko sama pieczęć biskupa.

3.  Treści obrazowe pieczęci

Pieczęć, stanowiąc znak rozpoznawczo-własnościowy danej osoby 
fizycznej lub prawnej, oddziaływała przede wszystkim swoją treścią ob-
razową, wizerunek napieczętny określał właściciela, jego stan i godność. 
Wprawdzie na treść wewnętrzną pieczęci składał się również napis – legen-
da napieczętna, stanowiący istotne uzupełnienie obrazu, to jednak w śre-
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43.  S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., s. 117.
44.  CDB, t. XX, nr 81.
45.  S. K ę t r z y ń s k i, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. 1, Warszawa 1934, 

s. 191.
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dniowieczu, gdy słowo pisane nie dla wszystkich było zrozumiałe, cały cię-
żar treści przejmował na siebie obraz. Ta funkcja wyobrażeń napieczętnych 
była analogiczna, a nawet wynikała z funkcji, jaką wtedy pełniła sztuka w 
kościele – gdy za pośrednictwem sztuki sakralnej przekazywano wiernym 
treści religijne i nauczano ich prawd wiary bardziej przystępnie niż przez 
głoszone czy pisane słowo. Tak samo pieczęć poprzez wizerunek, niezależ-
nie od treści dokumentu i napisu napieczętnego, informowała odbiorcę o 
wystawcy tegoż dokumentu. Na pieczęciach średniowiecznych najczęściej 
była to podobizna właściciela, którą od XV w. zaczął zastępować herb rodo-
wy. Wśród pieczęci biskupich, w zależności od rodzaju przedstawienia mo-
żemy wyodrębnić następujące grupy: pieczęcie portretowe (z podziałem na 
stojące, tronowe i popiersia), pieczęcie hagiograficzne (ze sceną dewocyjną 
lub postacią świętego) oraz pieczęcie herbowe (w tym sygnetowe).

PIECZĘCIE PORTRETOWE stanowią najstarszą chronologicznie i naj-
liczniejszą grupę w badanym zespole zabytków, mieści się w niej 19 pieczęci. 
Począwszy od pocz. XIII w., kiedy to pojawiła się pierwsza pieczęć tego typu, 
tym rodzajem sigillum posługiwali się kolejni biskupi aż do końca XIV w.46. 
Wyobrażenie biskupa w szatach pontyfikalnych z mitrą na głowie i pasto-
rałem albo księgą w ręce (tzw. in pontyficalibus) najlepiej wskazywało na 
kościelną godność właściciela pieczęci. Nawiązywało również do potrójnej 
władzy biskupa: kapłańskiej, nauczycielskiej i pasterskiej, w które został wy-
posażony na mocy konsekracji47. Typ portretowy występuje w sfragistyce w 
trzech odmianach: stojącej, tronowej (siedzącej) i jako popiersie.

Przedstawienie biskupa w pozycji stojącej pojawiło się już na pierwszej 
ze znanych pieczęci biskupów lubuskich z 1210 r. (nr 1) – należącej do bpa 
Wawrzyńca – i było praktykowane aż do 2 połowy XIV w.. Znanych jest 
13 pieczęci tego rodzaju. Wszystkie one mają kształt ostroowalny i ukazują 
niemal identyczną sylwetkę biskupa w stroju pontyfikalnym. Biskup stoi za-
wsze na podwyższeniu – podnóżek bowiem podkreślał majestat władzy48 – i 
niezmiennie prawą podniesioną ręką błogosławi, a w lewej trzyma pastorał. 
Różnice można zauważyć jedynie w szczegółach wykonania: w ułożeniu 

46.  Pieczęć portretowa występuje w sfragistyce biskupów na zachodzie Europy już od X w. i do 
czasu pojawienia się pieczęci herbowych, jest to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny 
wizerunek napieczętny. Początkowo był to obraz części postaci, ale od XII w. ukazuje się 
już całą postać biskupa: w pozycji stojącej przeważnie we Włoszech, Anglii i Francji, a w 
pozycji siedzącej głównie w Niemczech; W. E w a l d, Siegelkunde, München 1969, s. 215.

47.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 67.
48.  Z. P i e c h, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 45.
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fałd szat, w rodzaju i wielkości mitry na głowie49, w sposobie trzymania 
błogosławiącej ręki czy pastorału – raz zwróconego na zewnątrz, raz do 
wewnątrz pola pieczęci. 

Z czasem pojawiają się dodatkowe elementy różnicujące podobizny 
napieczętne biskupów: znaki herbowe, baldachim czy fragmenty architek-
tury. Już na pieczęci bpa Henryka I z 1236 r. (nr 5) po prawej stronie postaci 
pojawia się element heraldyczny w postaci pięcioramiennej gwiazdy, na 
pieczęci bpa Konrada z 1296 r. (nr 9) i bpa Stefana z 1321 r. (nr 12), są to już 
dwie sześcioramienne gwiazdy, ułożone jedna nad drugą po prawej i dwa 
leżące półksiężyce, jeden nad drugim, po lewej stronie postaci. Właściwy 
znak herbowy pojawia się w 1 poł. XIV w., na pieczęci wspomnianego już 
wyżej bpa Stefana z 1336 r. (nr 13), a został on umiejscowiony u stóp bi-
skupa. Jest to herb biskupstwa lubuskiego, który od tej pory występuje już 
niemal zawsze na pieczęciach biskupów. Przedstawia on dwa skrzyżowane 
bosaki, nad którymi – w punkcie ich przecięcia – wznosi się sześcioramien-
na gwiazda50. Herb umieszczony w dole pieczęci jest jeszcze prezentowany 
u kolejnych biskupów: Apeczki i Henryka II (nr 14 i 16), którego pieczęć z 
1355 r. jest ostatnią z rodzaju portretowych – stojących.

W XIV w., na równi z herbem pojawia się baldachim rozpostarty nad 
postacią biskupa, przypominający gotycki portal. Jest to widomy znak włą-
czenia do wizerunku napieczętnego elementów gotyku, który już wówczas 
zaznaczył się w architekturze i sztuce sakralnej. Po raz pierwszy taki balda-
chim wsparty na kolumnach zauważamy na pieczęci z 1336 r. bpa Stefana 
(nr 13). Niestety, pieczęć ta jest uszkodzona w górnej części i nie można 
dopatrzyć się żadnych szczegółów baldachimu. Na pieczęci kolejnego bi-
skupa Apeczki (nr 14), która jest prawie identyczna z pieczęcią poprzed-
nika – być może wykorzystano ten sam tłok pieczętny – baldachim został 
przedstawiony jako trójlistny łuk zwieńczony trzema pinaklami, wsparty na 
dwóch, również zakończonych pinaklami, kolumnach (rys. C). Baldachim 
na pieczęci bpa Henryka II (nr 16), nieznanej z oryginału, został opisany w 
literaturze jako cymborium oraz jako „reich profilierter Nische”51.
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49.  Mitry pojawiły się w Polsce dopiero w XII w., jej niska forma jest charakterystyczna dla wieku 
XIII, później uległa ona wydłużeniu, W. M i s c h k e, Znak pielgrzymi, „Spotkania z Zabytkami”, 
luty 1994, s. 14-17.

50.  Herb ten może nawiązywać do herbu Górzycy, drugiej stolicy biskupstwa, który przedstawia 
dwa skrzyżowane pastorały a nad nimi pięcioramienna gwiazda. Zob.: BSuW, s. 81, O. H u p p, 
Die Wappen und Siegel der deutschen Staedte, Frankfurt am M. 1896, s. 45.

51.  KDWP, t.3, nr 1326; BSuW, s. 109.
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Kolejny typ pieczęci, portretowy – tronowy, już nie tak licznie pre-
zentowany, był używany zaledwie przez dwóch biskupów52. W systemie 
sfragistycznym bpa Wawrzyńca zachowały się aż cztery odciski pieczętne 
tego rodzaju. Biskup został przedstawiony w pozycji siedzącej na krześle 
bez oparcia, którego poręcze zdobią głowy zwierząt, ubrany w szaty pon-
tyfikalne i mitrę, w lewej ręce trzyma pastorał a w prawej niewystępujący 
na pieczęciach innych biskupów przedmiot, który przypomina relikwiarz 
albo model kościoła53. Takie przedstawienie mogłoby nawiązywać do mo-
narszej pieczęci majestatycznej i podkreślać nie tylko kościelną, ale również 
i świecką władzę biskupa na tym terenie. Po raz drugi ten typ pieczęci 
pojawia się w 1367 r. u bpa Piotra z Opola (nr 17). Nie jest to już pieczęć 
okrągła, ale ostroowalna i poprzednio puste pole teraz wypełnia gotycki 
baldachim. Siedzący na ławie biskup w ornacie i mitrze trzyma tradycyjnie 
w lewej ręce pastorał, a prawą podniesioną błogosławi; u jego stóp znajduje 
się herb biskupstwa.

Trzeci rodzaj typu portretowego to popiersie, w tym zbiorze prezento-
wany tylko przez jedną pieczęć bpa Wacława, ks. legnickiego, z 1377 r. (nr 
20). Przedstawia ona popiersie biskupa w mitrze, trzymającego w lewej ręce 
pastorał a prawą błogosławiącego; pod nim umieszczono dwa herby: z lewej 
strony herb biskupstwa, a z prawej po raz pierwszy przedstawiono herb 
rodowy biskupa – orła śląskiego54.

Typ portretowy dominował w sfragistyce biskupiej od XIII do XIV 
w., by później ustąpić miejsca tarczy herbowej. Nawiązując do programu 
ideowego, który niewątpliwie zawierał się w obrazie napieczętnym, ten typ 
pieczęci – zwany w literaturze pontyfikalnym czyli kapłańskim – najlepiej 
nadawał się do przedstawienia właściciela i legitymacji wykonywanej przez 
niego władzy, stanowiąc o istotnych walorach wiarygodności i mocy dowo-
dowej pieczęci. Pieczęć portretowa najlepiej eksponowała ponadto godność 
biskupa przez ukazanie jego postaci w ornacie, mitrze i z pastorałem; szcze-
gólnie w przypadku tego zbioru zabytków akcentując władzę kapłańską i 
pasterską przy pomocy gestu błogosławiącej ręki i trzymanego pastorału.

PIECZĘCIE HAGIOGRAFICZNE, zwane też pieczęciami ze sceną de-
wocyjną, przedstawiają zazwyczaj właściciela pieczęci adorującego Matkę 

52.  W Polsce ten typ występuje na najstarszych znanych pieczęciach biskupich z XII w.: biskupa 
krakowskiego Gedki z 1166 r. i biskupa wrocławskiego Żyrosława z 1189 r.

53.  W literaturze określono to jako jabłko królewskie (Reichsapfel); BSuW, s. 107.
54  Więcej na temat herbów zob.: W. S t r z y ż e w s k i, Herby biskupów lubuskich, w: Colloquia 

lubuskie..., s. 73-79.
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Bożą albo świętego czy też samą postać Maryi lub świętego w otoczeniu 
elementów herbowych i architektonicznych. W sfragistyce lubuskiej pie-
częcie tego typu występowały tylko w 2 poł. XIV w. i to zaledwie w pięciu 
przypadkach55. Po raz pierwszy spośród biskupów lubuskich tego rodzaju 
pieczęci użył bp Henryk II przy dokumencie z 1354 r., wyobrażono na niej 
Madonnę z Dzieciątkiemi siedzącą na ławie w gotyckim portalu, a poniżej 
półpostać adorującego biskupa (nr 15). Postać Maryi pojawia się raz jeszcze 
na pieczęci bpa Jana Kietlicza w 1391 r. (nr 22). Jest to jedna z najpiękniej-
szych zachowanych pieczęci tego zbioru. Przedstawia ona Madonnę z Dzie-
ciątkiem w lekko wygiętej, charakterystycznej dla gotyckich Madonn, pozie. 
Pole wypełnia trójłukowy baldachim albo może raczej trójnawowy fronton 
świątyni, po bokach którego znajduje się herb biskupstwa i herb rodowy. 
Pojawienie się postaci Maryi na tych dwóch pieczęciach wyjaśnia fakt, że 
Najświętszą Marię Pannę uważano za szczególną opiekunkę diecezji – była 
patronką katedr, najpierw w drugiej stolicy biskupstwa Górzycy, a potem w 
Fürstenwalde, gdzie uroczystej zamiany kościoła parafialnego p.w. NMP na 
katedrę biskupią dokonał wspomniany wyżej bp Kietlicz w 1385 r. i stąd też 
zapewne na jego późniejszej pieczęci wyobrażono Madonnę.

Na pieczęciach: bpa Wacława z 1377 r. i bpa Jana Mraza z 1396 r. przed-
stawiono postać św. Wojciecha, patrona diecezji lubuskiej, który obok NMP 
i św. Jana Apostoła pojawiał się również na pieczęci kapituły56. Został on 
przedstawiony w stroju biskupim z pastorałem i ręką podniesioną do bło-
gosławieństwa, z postacią adorującego go biskupa poniżej. (nr 19, 24).

W tym typie przedstawień mieści się również pieczęć bpa Piotra z 
Opola z 1375 r. (nr 18), przedstawiająca Baranka Bożego z chorągiewką i 
umieszczonym poniżej herbem biskupstwa. Wyobrażenie baranka, sym-
bolizującego w sztuce sakralnej Chrystusa, jedyne tego rodzaju w zespole 
lubuskim, pojawia się również na pieczęć innych biskupstw, np. na XVI-
wiecznych pieczęciach arcybiskupów Trewiru oraz w herbie biskupstwa 
warmińskiego57.
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55.  W sfragistyce książęcej zostały odnotowane w XIII w. (K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., 
s. 145), a w kościelnej w ogóle, w wieku XII i miały być wykorzystywane aż do wieku XVIII 
(E w a l d, Siegelkunde..., s. 217).

56.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 65.
57.  W. E w a l d, Die Siegel der Erzbischöfe von Trier, Bonn 1910, tabl. XVI; E. G i g i l e w i c z, 

Pieczęcie biskupów warmińskich jako źródło heraldyczne, w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i 
nowożytnej, red. P. D y m m e l, Lublin 1998, s. 73-87.
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Motyw hagiograficzny na omówionych wyżej pieczęciach, pod wzglę-
dem chronologicznym, jest jakby motywem przejściowym w wyobraże-
niach napieczętnych tego zespołu. W tym czasie bowiem obserwuje się 
jeszcze ostatnie pieczęcie portretowe i pojawienie się po raz pierwszy herbu 
rodowego biskupa i pieczęci herbowej w ogóle.

PIECZĘCIE HERBOWE. W sfragistyce kościelnej pieczęcie herbowe 
stanowią najliczniejszą grupę – począwszy od XIV w. są użytkowane aż do 
czasów współczesnych. Herb jako znak najpierw bojowo-rozpoznawczy, a 
z czasem jako znak rodowy pojawił się w Polsce w XIII w., a upowszechnił 
wraz z obyczajem rycerskim w XIV w. Herb oznaczał przynależność do 
rodziny szlacheckiej. Znaku tego używali także biskupi nawet niebędący 
przedstawicielami stanu szlacheckiego, ale z racji pełnionej funkcji przysłu-
giwał im jako panom lennym58.

Już od XIV w. zauważa się herb osobisty biskupa w obrazie napieczęt-
nym, ale obok głównego wyobrażenia był to jeszcze tylko element uzupeł-
niający. Z czasem herb ten zaczął zajmować coraz to ważniejsze miejsce, 
a w XV w. wyparł całkowicie portret biskupa i sam stał się dominującym 
motywem obrazowym. W zbiorze lubuskim pierwsze pieczęcie tego typu 
pojawiają się pod koniec XIV w. i występują aż do upadku biskupstwa w 2 
poł. XVI w. Jest ich w sumie 17, doliczając jeszcze 6 pieczęci sygnetowych. 
Do sfragistyki lubuskiej po raz pierwszy taką pieczęć wprowadził bp Jan 
Kietlicz w 1385 r. (nr 21). Była to pieczęć okrągła, w której polu znajdowała 
się tarcza czwórdzielna w krzyż. Tarcza ta, tzw. gotycka, o prostej krawędzi 
górnej i dwóch przecinających się łukach bocznych, w takim kształcie oraz 
z takim czteropolowym podziałem pozostaje prawie niezmienna na ko-
lejnych pieczęciach. Pierwszą i czwartą ćwiartkę tarczy zawsze wypełniał 
herb biskupstwa (dwa skrzyżowane bosaki a nad nimi sześcioramienna 
gwiazda), a drugą i trzecią herb rodowy biskupa – zmieniany wraz z każdą 
zmianą właściciela. Jak wspomniano przy pieczęciach portretowych, herb 
biskupstwa pojawił się u stóp biskupa na pieczęci z 1336 r., gdzie skrzy-
żowane bosaki są bardzo podobne w swym kształcie do skrzyżowanych 
pastorałów, jednak już na kolejnych wyobrażeniach herbu bosaki są rozpo-
znawalne zupełnie wyraźnie. Pastorały dałyby się łatwo wyjaśnić jako herb 
biskupstwa, można by nawet szukać analogii do symbolu kluczy św. Piotra. 
Lecz być może, że przez emblemat bosaków chciano wskazać na Odrę, nad 
którą leżały trzy kolejne stolice biskupstwa: Lubusz, Górzyca i Frankfurt, i 

58.  J. S z y m a ń s k i, Nauki pomocnicze..., s. 655.
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podkreślić znaczenie tej rzeki i handlu odrzańskiego dla rozwoju biskup-
stwa59. Nieznany jest czas pojawienia się po raz pierwszy tego znaku ani też 
jego wcześniejsze, sprzed 1336 r., wyobrażenia; możliwe więc, że powstał 
dopiero na początku XIV w.

W ciągu całego tego okresu tarcza herbowa pozostawała niezmienna, 
stopniowo tylko puste miejsca wokół tarczy na polu pieczęci zaczynają 
zajmować różne elementy dekoracyjne. Były to np. gałązki roślinne, wstę-
gi, postać anioła, ukośne kratkowanie pola pieczęci, wielołucze w którym 
znajduje się tarcza herbowa oraz insygnia władzy biskupiej: mitra, pastorał 
i krzyż. Jedynie w trzech przypadkach pole pieczęci dokoła tarczy pozostaje 
puste: na pierwszej pieczęci tego rodzaju bpa J. Kietlicza z 1385 r. i u kolej-
nych bpa Jana Borsznica z 1407 i 1414 r. oraz bpa Ludwika Burgsdorfa z 
1488 r. (nr 25, 26, 38).

Najczęstszym elementem pojawiającym się razem z tarczą herbową jest 
mitra, wskazująca na godność biskupią właściciela pieczęci. Po raz pierwszy 
pojawia się ona w 1430 r. na pieczęci bpa Krzysztofa (nr 27), w następnych 
pieczęciach mitra zostaje wzbogacona o wstęgi, które wiją się wokół tarczy. 
Najbardziej oryginalną i ciekawą pod względem artystycznego wykonania 
jest jedna z pieczęci bpa Fryderyka (nr 35). Pojawia się tutaj anioł trzymają-
cy w prawej ręce pastorał a lewą unoszący mitrę nad tarczą, po bokach zaś 
dwa mniejsze aniołki podtrzymują wstęgi mitry oplatające z boków tarczę 
herbową. Wyobrażenie anioła trzymającego herb występuje jeszcze na pie-
częci bpa Liboriusza (nr 37) – i nie pojawia się już więcej razy. Również ory-
ginalne i nie mniej piękne w wykonaniu są dwie pieczęcie bpa Jerzego Blu-
menthala (nr 43, 45). Na pierwszej z 1525 r. mitra znajdująca się nad tarczą, 
która przyjmuje już kształt renesansowego kartusza, jest bogato zdobiona, 
a jej wstęgi splatające się z ornamentem roślinnym wypełniają puste pole. 
Na drugiej pieczęci z 1538 r. tarcza, dotąd zawsze czwórdzielna, zyskała po-
środku dodatkową tarczę w kształcie serca z osobistym, rodowym herbem 
biskupa. Pozostałe cztery pola zajmuje herb biskupstwa lubuskiego i rat-
zeburskiego, jako że Blumenthal pełnił godność zwierzchnika tych dwóch 
biskupstw. To też wyjaśnia taki układ herbów na tarczy w jego pieczęci.

Do pieczęci herbowych zalicza się także pieczęcie sygnetowe. Są one 
mniejsze i pozbawione legendy, którą zastępują często same tylko inicjały 
właściciela. W tym zbiorze zachowało się ich sześć egzemplarzy. Pierwszy 
użył pieczęci sygnetowej bp Dietrich w 1512 r. Wyobrażała ona czteropolo-
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wą tarczę z herbami biskupstwa i rodowym (nr 42). Dwie pieczęcie sygne-
towe kolejnego bpa Jerzego Blumenthala (nr 44, 46) przedstawiają pięcio-
polową tarczę z pieczęci z 1538 r. Kolejny biskup Jan Horneburg, posługiwał 
się trzema rodzajami pieczęci sygnetowych (nr 48, 49, 50). Pierwsza z 1549 r. 
przedstawia jego rodzinny herb, a dwie następne z 1553 1554 r. herb rodzin-
ny i biskupstwa, zwieńczony mitrą ze wstęgami i pastorałem.

Dokonany przegląd poszczególnych grup pieczęci pozwala zauważyć 
jak przebiegała ewolucja treści obrazowych na przestrzeni tych czterech 
wieków (1210-1554). Wyobrażenia na pieczęciach biskupów lubuskich 
były podporządkowane określonemu programowi ideowemu. Obraz na-
pieczętny jako „pozajęzykowy środek przekazu” dotyczył osoby biskupa i 
reprezentowanej przez niego władzy. I tak jak zmieniała się treść jaką miał 
przekazywać, tak zmieniał się też obraz. Jeżeli początkowo akcentowano 
atrybuty władzy biskupiej i jej sakralny charakter, przy czym sacrum pod-
kreślały szczególnie pieczęcie ze sceną dewocyjną, to w pieczęciach her-
bowych obok funkcji biskupiej eksponuje się także rodowe pochodzenie 
biskupów, a przez to nie tylko duchowy, ale i świecki charakter władzy.

4.  Legenda pieczęci

Obok obrazu napieczętnego drugim istotnym elementem składowym 
treści wewnętrznej pieczęci jest uwidoczniony na niej napis – legenda 
napieczętna. Legenda, ściśle powiązana z wyobrażeniem napieczętnym, 
stanowi niejako jego komentarz – wyjaśnia go i uzupełnia. Jeżeli obraz 
znajdujący się na pieczęci wskazuje na właściciela czy to przy pomocy jego 
portretowego wyobrażenia lub herbu, czy też za pośrednictwem innego 
symbolicznego znaku – to napis określa go bardziej precyzyjnie, wskazując 
na imię bądź nazwę instytucji – w przypadku osoby prawnej – na pełnione 
funkcje wraz z określeniem terytorium, z którym był związany60. 

Legenda na omawianych pieczęciach jest rozmieszczona w pojedyn-
czym otoku dookoła pieczęci. Rozpoczyna się i kończy w górnej jej krawę-
dzi, biegnąc od strony prawej do lewej. Od pola napis oddziela linia ciągła 
lub linia złożona z drobnych perełek (tzw. astragal), która po raz pierwszy 

60.  Dokładniej tym problemem zajął się m.in. prof. M. H a i s i g w swych badaniach nad 
legendą pieczęci miejskiej, wskazując w treści inskrypcji na różne momenty polityczne, 
społeczne, religijne i kulturalno-obyczajowe, dotyczące danego miasta, M. H a i s i g, Studia 
nad legendą pieczęci miejskiej, Wrocław 1953.
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pojawia się u bpa Nankiera na jego jedynej znanej pieczęci z 1248 r. (nr 
6) i występuje już w pieczęciach kolejnych biskupów na przemian z linią 
ciągłą.

Od połowy XII w. obserwuje się proces rozluźniania legendy, kiedy to 
elementy obrazowe z pola pieczęci przechodzą do otoku, przerywając napis. 
Tak np. u bpa Nankiera zakrzywienie pastorału wchodzi w litery inskryp-
cji „SIGILL” między „S” i „I”, a w pieczęci bpa Fryderyka (nr 10) oddziela 
syglę „S” od imienia właściciela. Od początku XIV w. górną część pieczęci 
zajmuje gotycki baldachim a dolną herb (biskupstwa lub rodowy) – albo 
konsola, na której stoi biskup, przerywając w ten sposób ciągłość legendy i 
ograniczając jej pole; nie ma to jednak wpływu na skracanie napisu czy też 
stosowanie dodatkowych abrewiacji przy poszczególnych wyrazach (np. nr 
13, 14, 19).

Pod koniec XV i w XVI w., gdy znowu powracają pieczęcie okrągłe, 
otok przybiera czasem postać wstęgi (nr 33, 37, 41) coraz bardziej splątanej 
i zwiniętej, wplecionej w elementy obrazowe pieczęci, niekiedy przerywanej 
przez mitrę, pastorał czy anioła podtrzymującego tarczę herbową. Świadczy 
to o odchodzeniu – w tym czasie przynajmniej – od utartego schematu 
przedstawiania legendy i traktowaniu jej z większą swobodą. Zaciera się 
niejako rozdzielenie legendy od obrazu i napis zostaje wciągnięty do wy-
obrażenia ikonograficznego, stanowiąc jakby jedną z jego części. Tendencja 
ta nie jest oczywiście charakterystyczna tylko dla pieczęci biskupów lubu-
skich, ale występuje w sfragistyce w ogóle.

Tekst napisu napieczętnego był formułowany w języku łacińskim, języ-
ku powszechnie stosowanym w średniowieczu, który w sfragistyce, zwłasz-
cza kościelnej, występuje po czasy współczesne. Legenda zawierała tutaj 
dosyć stały zasób leksykalny, na który składała się nazwa pieczęci (sigillum), 
imię właściciela, tytułu (np. w pieczęciach książęcych „dux”, w biskupich 
„episcopus”) i związana z nim formuła dewocyjna (dei gratia), oraz nazwa 
biskupstwa. Była ona typowa dla pieczęci biskupich i pozostawała przez 
cały czas raczej niezmienna. 

NAZWA PIECZĘCI zazwyczaj rozpoczyna legendę napieczętną; za-
zwyczaj, bo na kilku pieczęciach najpierw pojawia się imię właściciela. Pod 
tym określeniem rozumie się nie tylko funkcjonalną nazwę pieczęci typu: 
„sigillum administrationis”, „secretum”, „maiestatis”(takie nie istnieje w 
badanym zespole zabytków), lecz także sam wyraz „sigillum”, występujący 
tutaj w różnych formach skrótowych. Jego pełna forma jest raczej rzadko 
spotykana, zapewne ze względu na oszczędność miejsca, a także na oczy-
wistość tego wyrazu, który nawet po ograniczeniu do pierwszej tylko litery 
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„S” był rozpoznawalny w kontekście legendy. Na pieczęciach lubuskich 
słowo „sigillum” w całości występuje jedynie cztery razy: na pieczęci bpa 
Jana Mraza z 1394 r. (nr 23), Jana Borsznica z 1407 i 1414 r. (nr 25, 26) oraz 
na pieczęciach bpa Piotra z 1437 i 1439 r. (nr 28, 29). Skrótowa forma w 
postaci „SIGILL” z apostrofem na końcu pojawia się tylko u dwóch bisku-
pów: Wawrzyńca (nr 2, 3) i Nankiera (nr 6), a więc na jednych z pierwszych 
zabytków w tej kolekcji61. Jest to abrewiacja „per suspensionem”, czyli przez 
obcięcie części wyrazu – w tym wypadku końcówki deklinacyjnej od te-
matu62. Najczęściej jednak nazwa pieczęci zostaje ograniczona do pierwszej 
litery „S” i w tej postaci występuje ona na pozostałych pieczęciach. Jest to 
również skrót „per suspensionem”, ale w postaci sygli prostej, tj. ograniczo-
ny do pierwszej litery.

Tu jeszcze należałoby wspomnieć o czterech pieczęciach, na których 
pominięto nazwę pieczęci, a tekst legendy rozpoczyna imię biskupa (nr 7, 
9, 12, 36). Na odejście od przyjętego schematu zapewne nie miała wpływu 
wielkość pieczęci, ale była to raczej indywidualna decyzja projektującego, 
korzystającego być może z wcześniejszych wzorów tego typu. I jeszcze jeden 
wyróżniający się przypadek – nazwa pieczęci występuje po imieniu biskupa 
(nr 27). Napis ten zachował się niestety tylko we fragmencie (Cristofer’ s ... 
scop ... bucensis) i trudno ustalić, czy jest to sygla „S”, czy też inny skrót. W 
każdym razie forma imienia Cristofer (łac. Christoforus), jak i szyk wyra-
zów mogą świadczyć o wpływie języka niemieckiego na ten napis legendy.

IMIĘ WŁAŚCICIELA zazwyczaj występowało na drugim miejscu po 
nazwie pieczęci. Tutaj są to imiona kolejnych biskupów używane zawsze 
w formie genetywnej, która wskazuje na posiadacza. Jedynie w kilku wyżej 
omówionych przykładach, gdy jako pierwsze występuje imię biskupa, poda-
wane jest ono w formie nominatywnej. Imię jest tutaj prezentowane zawsze 
w pełnym brzmieniu, bez stosowania form skrótowych – co mogłoby wska-
zywać, że właśnie imię właściciela – a przez to sama jego osoba – jest w całej 
legendzie najważniejsze i jemu przeznacza się miejsce w całości, czasem 
kosztem skrócenia pozostałych wyrazów.

Imiona biskupów są przedstawiane albo w wersji łacińskiej, jak np. 
„Johannes”, „Stephanus”, „eodoricus”, „Petrus”, „Laurentius” itp., albo w 
wersji zlatynizowanej, np. „Wencieslaus”, „Nenckerus”. W przypadku niektó-

61.  Również na najstarszych pieczęciach polskich, bpa Żyrosława i Cypriana, występuje ten 
sam skrót, zob. m.in.: R. Ż e r e l i k, Kancelaria biskupów wrocławskich..., s. 46-47.

62.  Sfragistyka, s. 167.
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rych imion zdarzają się drobne zniekształcenia, np. imię Henryk zapisano 
w postaci HEYNRICI (nr 16), zapewne forma ta wzięła się od niemieckiego 
brzmienia tego imienia – Heinrich, któremu chciano nadać brzmienie ła-
cińskie.

FORMUŁA DEWOCYJNA „dei gratia” w sfragistyce biskupiej pojawia 
się od pocz. XIII w., po raz pierwszy została użyta na pieczęci bpa kujaw-
skiego Ogiera z 1210 r.63. Formuła ta – wywodząca się jeszcze z czasów sta-
rożytnych, we wczesnym średniowieczu przyjęta na Zachodzie, skąd w XII 
w. dotarła na ziemie polskie – najpierw była stosowana w dokumentach, a 
od poł. XII w. również na pieczęciach64. Powstała ona pod wpływem prze-
konania, że wszelka władza pochodzi od Boga („Dei gratia” – z Bożej Łaski), 
co było zresztą zgodne z panującą wówczas religią chrześcijańską, prawem 
kanonicznym i znajdowało potwierdzenie w Biblii (np. Rz 13, 1-2). Zwrot 
ten nadawał też niejako sankcję nienaruszalności dokumentom, pieczęciom 
czy później również monetom, na których go umieszczano65.

W badanym zespole zabytków formuła „dei gratia” po raz pierwszy 
została umieszczona na pieczęci bpa Wilhelma z 1273 r. i odtąd występuje 
– z kilkoma wyjątkami – na kolejnych pieczęciach biskupów (poza sygneto-
wymi). W zależności od rozmiarów pieczęci albo długości innych wyrazów 
legendy zwrot ten używany jest w formie pełnej lub skróconej. Pełna forma 
„dei gracia” (w trzech przypadkach „dei gratia” – nr 16, 18, 24) pojawia się 
7 razy, raz skrót „di gra” (nr 7) i „dei gcia” (nr 38), a dwa razy formuła ta 
została ograniczona do pierwszych liter „D G” (nr 36, 47). Najczęściej jed-
nak stosowana jest forma skrótowa „dei gra”, która w omawianym zbiorze 
występuje aż 15 razy.

TYTUŁ I TYTULATURA występująca w legendzie w przypadku pie-
częci biskupich nie jest zbyt rozbudowana, ogranicza się tylko do określenia 
godności biskupiej przy pomocy słowa „episcopus” (łac. biskup), które tutaj 
występuje najczęściej w formie genetywnej „episcopi”. Można zauważyć, że 
wyraz „episcopus” (czy to w formie pełnej, czy skróconej) zawsze zgadza się 
co do formy deklinacyjnej z imieniem biskupa (nr 7, 47). Pełna forma tytułu 
występuje jednak rzadko i zwykle stosowane są jego skrócone formy. Naj-
częściej był to skrót „EPI”, w dwóch przypadkach „EPI ECCE” (nr 33, 40), 
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gdzie „ECCE” pochodzi od „ecclesia” (łac. kościół), a więc byłoby to rozwi-
nięcie tytulatury biskupa do „episcopus ecclesie” – biskup Kościoła66. Inne 
spotykane skróty to dwa rodzaje abrewiacji „per contractionem: „EPS” (nr 
9, 12) oraz „EPUS” (nr 36), z zaznaczeniem końcówki formy nominatywnej, 
zgodnej z formą imienia własnego biskupa.

NAZWA TOPOGRAFICZNA. Ostatnią pozycję w napisie napieczęt-
nym zajmuje nazwa miast, dzielnic i ziem, a w tym wypadku nazwa biskup-
stwa. Nazwa ta ma postać przymiotnikową – „Lubucensis”, czyli „lubuski” 
(łac. „Lubus” – Lubusz), i jako taka występuje w niezmiennej postaci na 
wszystkich pieczęciach, tzn. z zachowaniem tego samego głównego członu: 
„lubuc”, jeżeli mamy do czynienia z formami skróconymi, takimi jak np.: 
LUBUCEN (nr 6, 7, 13), LUBUCNS (nr 10), LUBUCENS (nr 24, 36), LU-
BUC (nr 45). Świadczyłoby to o już ustalonej i utrwalonej w piśmie nazwie 
biskupstwa, która przetrwała w swej łacińskiej wersji, nie ulegając wpły-
wom germanizmów (niem. Lebus – Lubusz) – przynajmniej w napisach 
napieczętnych – aż do końca istnienia biskupstwa.

Na zakończenie analizy treści legendy można spróbować porównać 
całościowo inskrypcje napieczętne poszczególnych biskupów. Na ogół taki 
sam tekst legendy nie powtarza się na więcej niż jednej pieczęci, różnią się 
one między sobą czy to rodzajem zastosowanych skrótów w poszczegól-
nych wyrazach, czy też ich kolejnością w tekście; są więc między sobą dosyć 
zróżnicowane. Nawet pieczęcie jednego biskupa, jeżeli posiada ich dwie lub 
trzy, nie są takie same i różnią się między sobą zarówno ikonografią, jak i in-
skrypcją. Zdarza się jednak czasem korzystanie z wcześniejszych wzorców. 
I tak na przykład pięć razy u różnych biskupów, chociaż nie następujących 
po sobie, pojawia się taki sam napis: S’ (...) DEI GRA EPI LUBUCEN (nr 7, 
13, 20, 30, 32) albo po dwa razy: S’ (...) DEI GRATIA EPISCOPI LUBUCEN 
(nr 18, 33) i (...) DEI GRA LUBUCENSIS EPS (nr 9, 12) – gdzie zmianie 
ulega tylko imię. Jedynie w przypadku biskupów Jana Mraza i Jana Borsz-
nica, zasiadających na stolicy biskupiej bezpośrednio po sobie, mamy do 
czynienia z dosłownym (to samo imię) przejęciem wzoru pieczęci, zarówno 
pod względem napisu: „Sigillum iohannis episcopi lubucensis”, jak i obrazu 
(nr 23, 25).

FORMA LEGENDY. W legendzie pieczęci prócz treści i jej zasobu 
słownego zwraca się również uwagę na jej formę i kształt liter, będący 
odzwierciedleniem rodzaju i stylu pisma używanego w danej epoce i jego 

66.  A. W e i s s , Organizacja diecezji..., s. 59.
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ewolucji. Pismo napieczętne, jako pismo ryte w podłożu twardym, (w tym 
przypadku chodzi o grawerowanie napisu na tłoku pieczęci – materiale 
twardym) wchodzi w zakres badań epigrafiki, a zarazem, jako pismo dawne, 
staje się również przedmiotem badań paleografii. I tak jak pismo używane w 
dokumentach, uległo ono na przestrzeni wieków licznym przemianom. Na 
tej podstawie można określić, przynajmniej w przybliżeniu, datę powstania 
pieczęci – jeżeli zachowała się ona bez dokumentu; może to być również 
podstawa do ustalenia autentyczności dokumentu, przy którym została ona 
przywieszona lub jego chronologii w przypadku braku datacji67.

Najstarszym rodzajem pisma stosowanym w sfragistyce jest majusku-
ła przyjmująca w XI i w XII w. cechy kapitały z charakterystycznymi dla 
niej uncjalnie zaokrąglonymi literami: „E, C, D, G i M”. Na pieczęciach bpa 
Wawrzyńca, które otwierają ten zbiór zabytków, pojawia się właśnie to pół-
koliste, uncjalne „E” oraz „G”, a pozostałe litery nawiązują do stylu kapitały 
inskrypcyjnej w typowym dla doby romańskiej stosunku 1:1 szerokości 
do długości litery68, kształtem przypominając wypukło odciśnięte znaki 
klinowe z nasadkami na trzonkach (nr 1, 2). W poł. XIII w. pomiędzy lite-
rami majuskulnymi zaczynają pojawiać się litery minuskulne; na pieczęci 
drugiego z kolei bpa Henryka (nr 5.) jest to litera „h”, pozostałe są jeszcze 
majuskulne z uncjalnymi zaokrągleniami w przypadku „E” i „C”. Pojedyn-
cze minuskulne litery, jak „h” i „n” pojawiają się jeszcze na pieczęciach 
biskupów, Stefana (nr 13) i Apeczki – tylko „n” – (nr 14); pozostałe litery 
są majuskulne, ale mają o wiele bardziej wydłużone nasadki na trzonkach 
i same trzonki nie są już jednakowej grubości, np. „A” i „R” oraz „E” i „C” 
zostają zamknięte kreską, która łączy ich zakończenia. Z czasem litery stają 
się smuklejsze, proporcje między szerokością a wysokością zmieniają się na 
1:2, nabierając cech strzelistego gotyku.

W 2 poł. XIV w. majuskułę wypiera charakterystyczna zwłaszcza dla 
XV w. minuskuła gotycka. Charakteryzuje się ona przewagą pionu nad po-
ziomem, ostrymi łukami i kątami, czasem litery są ciasno stłoczone, niemal 
przylegające, co powoduje trudności w odczytaniu napisu, np. na pieczęci 
bpa Dietricha z 1497 r. (nr 40). Pierwsza legenda wykonana minuskułą po-
jawiła się na drugiej pieczęci bpa Wacława z 1377 r. (nr 20). Jego następca, 
Jan Kietlicz stosuje jeszcze pismo majuskulne (nr 21, 22), ale na pieczęciach 
kolejnych biskupów – aż do pocz. XVI w. (nr 41) – stosowana jest prawie 
wyłącznie minuskuła gotycka.
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Od końca XV w. powraca majuskuła w postaci tzw. kapitały renesan-
sowej, która naśladuje formy pisma używane w starożytnym Rzymie. Do 
sfragistyki lubuskiej wprowadzają ją pieczęcie bpa Liboriusza z 1484 i 1486 
r. (nr 36, 37), ponownie pojawia się ten typ pisma na pieczęci bpa Dietricha 
z 1497 r. (nr 40), potem zaś u bpa Jerzega i Jana VIII (43, 45 i 47).

Należałoby jeszcze wspomnieć o napisach na pieczęciach sygnetowych, 
którymi posługiwali się bp Dietrich (nr 42), bp Jerzy (nr 44, 46) i bp Jan VIII 
(nr 48, 49, 50). Pieczęcie te charakteryzowały się niewielkimi rozmiarami, 
dlatego też napis został na nich ograniczony do samych tylko pierwszych 
liter wykonanych majuskulnie, np.: „TEL” (eodoricus Episcopus Lubu-
censis), „GERUL” (Georgius Episcopus Raceburgensis Und Lubucensis), 
„JH” (Johann Horneburg), „JBZL” (Johann Bischof Zum Lebus). Na ostat-
nim przykładzie widać, że został użyty skrót od niemieckiej wersji imienia 
i tytułu biskupa, co świadczy o wypieraniu łaciny z napisów napieczętnych 
przez język niemiecki.

Przeprowadzona analiza formy inskrypcji w pieczęciach biskupów 
lubuskich pozwala zauważyć, że styl pisma nie odbiega tutaj od form uży-
wanych powszechnie w napisach napieczętnych i tak samo podlega aktual-
nym przemianom stylowym. Można tylko zaznaczyć, że gotyzacja napisów 
nastąpiła nieco później (poł. XIV w.) niż gdziekolwiek indziej na ziemiach 
polskich (XIII wiek)69, lecz jest to zapewne związane z późniejszym poja-
wieniem się pieczęci tego biskupstwa, gdyż dopiero na początku XIII w.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE nie mają wpływu na treść legendy, 
stanowią tylko o stronie estetycznej napisu bądź o jego czytelności, roz-
dzielając poszczególne wyrazy. Napis przeważnie rozpoczynał mały znak 
krzyża „jedyny znak w legendzie będący umownym skrótem słów pod po-
stacią chrześcijańskiego symbolu >> W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
<<”70. Pojawia się on już na pierwszej znanej pieczęci bpa lubuskiego (nr 1), 
następnie przechodzi z początku napisu na mitrę biskupa (nr 5), a potem 
znów wraca do otoku jako krzyż o ramionach w kształcie płatków kwiatu 
(nr 14). Początkowo krzyż jest tylko jeden – jako znak rozpoczynający, 
ale na kilku późniejszych pieczęciach występuje w napisie kilka razy jako 
znak rozdzielający poszczególne wyrazy legendy (nr 26, 43). Także jako 

68.  W. S e m k o w i c z, Paleografia łacińska, Kraków 1951, s. 532.
69.  S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt..., s. 201.
70.  W. F a b i j a ń s k i, Legenda na pieczęciach..., s. 12 oraz G. H e i n z - M o h r, Lexikon der 

Symbole, München 1992, s. 164-168.
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„rozdzielniki” wykorzystuje się na niektórych pieczęciach znak kropki lub 
znak apostrofu – ale tylko po skrócie słowa „SIGILLUM” (nr 6). W otoku 
legendy wykorzystywano również ornament roślinny w postaci ulistnio-
nych gałązek: raz rozdzielający poszczególne wyrazy napisu (nr 34), a raz 
wypełniający wolne miejsce w otoku na końcu napisu (nr 40). Inne znaki, 
które są omawiane m.in. w cytowanej już pracy Fabijańskiego, jak rozetki, 
dwu- trój- lub czterokropki, krzyże o pokrzyżowanych ramionach – nie 
pojawiają się. Pod względem więc rozmaitości zasób ozdobników legendy 
nie jest zbyt bogaty, niemniej jednak te elementy, które są wykorzystywane, 
podnoszą walory estetyczne i artystyczne inskrypcji, świadcząc o mniej lub 
bardziej wyrafinowanych gustach wykonawców tłoka pieczęci.

5.  Katalog pieczęci biskupów lubuskich

bp Wawrzyniec (1209–1233)

1.  Pieczęć portretowa, 1210
Ostroowalna, wymiary nieznane, odciśnięta w naturalnym wosku, za-

wieszona na jedwabnych niciach koloru zielonego, czerwonego i białego.
W polu pieczęci stojąca postać biskupa w stroju pontyfikalnym, u mitry 

widoczne wstęgi, w lewej ręce trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią do 
siebie, z zawieszoną na nim podwójną wstęgą; prawą ręką błogosławi. Napis 
oddzielony od pola linią ciągłą, zamkniętą, wykonany majuskułą: + SIGL 
LAVRENCII + LVBVSENSIS EPI.

Kor. Brak zapowiedzi sigillacyjnej, wymieniona jest tylko lista świad-
ków.

Org. Dresden König. Sachsisch Haupt Staats Archiv, org. 171.
Pierwsza znana pieczęć bpa Wawrzyńca i w ogóle biskupów lubuskich. 

Opisana oraz reprodukowana przez Franciszka Piekosińskiego, a także 
przez Fryderyka Schillinga. Zawieszona przy dokumencie wystawionym 
w Borzykowie 29 lipca 1210, w którym Władysław, ks. kaliski, pozwala 
opatowi Winimarowi na założenie kl. cystersów, dokument wzmiankowany 
również w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski.

Lit. F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1, Kraków 1899, 
s. 40, fig. 19; F. Schilling, Ursprung und Früzeit der Deutschtums in Schlesien 
und Land Lebus, Lipsk; 1829, fot. 15 a; KDWP, t. 1, nr 66.

Pieczęcie biskupów lubuskich
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2.  Pieczęć portretowa, 1214
Okrągła, śr. 45 mm, wosk naturalny, pokryty czarnym pokostem, zawie-

szona na czerwonych i brązowych niciach jedwabnych.
W polu pieczęci postać biskupa siedzącego na ławie w stroju ponty-

fikalnym, w lewej ręce trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią do siebie, w 
prawej relikwiarz zwieńczony krzyżykiem czy też model budynku kościoła. 
Z lewej strony postaci wstęga z nieczytelnym napisem (może tęcza?). W wy-
konaniu całości widać wielką dbałość o szczegóły. Napis oddzielony od pola 
linią ciągłą, przerwaną w dolnej części pieczęci przez stopy biskupa, dzielące 
również napis. Napis częściowo nieczytelny z 
powodu uszkodzenia krawędzi pieczęci: 
SIGILL LAV[RE]NTII – L[VBV]SENSIS 
[EPI?].

Kor. Ut igitur eiusdem indulgentie me-
moria perpes ad posteros derivetur, presens 
scriptum sigillorum nostrorum karactere com-
munimus (druk: KDŚl, t. 2, nr 162).

Org. AP Wrocław, Rep. 125, nr 15, pud. 
32.

Znana z dokumentu z 1214 (bez daty 
dziennej), w którym Henryk, arcybiskup 
gnieźnieński, i bpi: Wawrzyniec wrocławski 
i Wawrzyniec lubuski nadają odwiedzającym 
klasztor w Trzebnicy po 40 dni odpustu każ-
dy. Reprodukcja pieczęci znajduje się w pracy 
Schillinga.

Lit. KDŚl, t. 2, nr 162; F. Schilling, op. cit., 
fot. 15 b; SUb I, nr 141.

3.  Pieczęć portretowa, 1219
Okrągła, śr. 45 mm, odciśnięta w naturalnym wosku, zawieszona na je-

dwabnych czerwonych sznurach, wśród sześciu pieczęci jako piąta od lewej 
strony.

W polu pieczęci postać biskupa siedząca na ławie w stroju pontyfikal-
nym, w lewej ręce trzyma pastorał, zwrócony krzywaśnią do siebie, w prawej 
model kościoła albo jabłko królewskie (?). Napis oddzielony od pola linią 
ciągłą, wykonany majuskułą, miejscami nieczytelny: + SIGILL’ LAVREN[TII] 
LV[BVCEN]SIS EPI.

Beata Marcisz-Czapla
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Kor. In ipso die dedicationis eiusdem monasterii et anniversariis eius in illuc 
adventanti XL dierum concedimus indulgentiam ex sua persona nostrum quili-
bet singillatim (druk: KDŚl, t. 2, nr 220)

Org. AP Wrocław, Rep. 125, nr 21.
Zawieszona przy dokumencie z 25 sierpnia 1219, w którym biskupi, m.in. 

biskup lubuski, nadają klasztorowi w Trzebnicy w dniu jego poświęcenia 40 
dni odpustu, również wzmiankowana w KDŚl oraz publikowana wraz z do-
kumentem u Schillinga (fot. 20). Drugi znany egzemplarz tej pieczęci znajduje 
się przy dokumencie z 27 lutego 1226, zawieszony na paskach pergamino-
wych obok pieczęci kapituły (AP Wrocław, Rep. 125, nr 29, pud. 34, słaby stan 
zachowania pieczęci). Dokument ten – wzmiankowany również w KDŚl oraz 
w Schlesisches Urkundenbuch – był wystawiony w dwóch egzemplarzach, re-
produkcja fotograficzna obu dokumentów wraz z pieczęciami, dokumentem 
oraz ich tekst znajduje się także u Schillinga (fot. 15 d, 31 i 34).

Lit. KDŚl, t. 2, nr 220, t. 3, nr 320, F. Schilling, op. cit., tabl. 15 d, 20, 31 i 
34, s. 429-430, SUb I, nr 187.

4.  Pieczęć portretowa, 1232
Okrągła, śr. 45 mm, odciśnięta w naturalnym, bardzo jasnym wosku, 

zawieszona na pasku pergaminowym.
W polu pieczęci – na krześle z poręczami ozdobionym głowami zwie-

rząt – siedzący biskup w stroju pontyfikalnym. W prawej ręce trzyma pa-
storał zwrócony krzywaśnią do siebie, w lewej jabłko królewskie (?). Pieczęć 
podobna do wcześniejszych pieczęci bpa Wawrzyńca, ale wykonana jakby w 
odbiciu lustrzanym i różniąca się w kilku szczegółach (pastorał ma bardziej 
zakręconą krzywaśnię, inny jest kształt przedmiotu trzymanego w lewej 
ręce). Widocznie wykonawca wzorował się na poprzednich pieczęciach, ale 
niezbyt dokładnie, albo – co też jest możliwe – pieczęć została sfałszowana. 
Napis oddzielony od pola linią ciągłą i rozpoczęty znakiem krzyża, wyko-
nany majuskułą, częściowo nieczytelny z powodu uszkodzenia pieczęci: + 
SIGILL’ [LAV] RENTII LVBVZENSIS EPI.

Kor. Et ne super hoc possint a quoquam hominum predicte domus in po-
sterum molestari, presens scriptum sigilli nostri munimine raboramus (druk: 
SUb II, nr 21).

Org. AP Wrocław, Rep. 125, nr 35, pud. 34.
Przywieszona przy dokumencie z 15 lipca 1232, w którym Wawrzyniec, 

biskup lubuski, zrzeka się dziesięcin z 12 łanów, nadanych przez ks. Hen-
ryka klasztorom w Lubiążu i w Trzebnicy. Jej opis znajduje się w BSuW, a 
innych egzemplarzy z tegoż roku, ale z różnych miesięcy (styczeń, sierpień) 
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– w Geh. StA. (Urkunden Templer nr 1 i 2); pieczęć jest również reproduko-
wana u Schillinga oraz w Kunstdenkmäler.

Lit. BSuW, s. 107; SUb II, nr 21; F. Schilling, op. cit., s. 434, fot. 15 c; 
KDM, Bd. VI 1 (Kreis Lebus), s. XXIV, Abb. III.

bp Henryk (1233–1244)

5.  Pieczęć portretowa, 1236
Ostroowalna, 65x35 mm, odciśnięta w naturalnym wosku, pokryta 

pokostem; zawieszona na jedwabnych czerwonych i żółtych sznurach jako 
pierwsza od lewej wraz z czterema innymi pieczęciami.

W polu pieczęci stojąca na konsoli postać biskupa w stroju pontyfikal-
nym, z mitrą na głowie. W lewej ręce trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią 
na zewnątrz, prawą błogosławi. Z prawej strony biskupa pięcioramienna 
gwiazda. Napis oddzielony od pola linią ciągłą, zamkniętą, przerwany przez 
konsolę w dole pieczęci: S’ HENRICI EPIS – COPI LVBVCENSIS.

Kor. Ut igitur iste idem contractus in perpetuum stabilis valeat perma-
nere, ideo contrahentes sigillis infra positis petive-
runt corroborari (druk: SUb II, nr 122).

Org. AP Wrocław, Rep. 91, nr 69 b, pud. 51.
Zawieszona przy dokumencie z 1236 (brak 

daty dziennej), w którym Gunter, opat klasztoru 
w Lubiążu, zawiera układ z Bartłomiejem, scho-
lastykiem lubuskim odnośnie dziesięciny ze wsi 
Rąpice. Prawdopodobnie jest to jedyna pieczęć 
używana przez tego biskupa, kolejny jej opis, ale 
już z roku 1243, znajduje się w BSuW oraz w 
Die Urkunden des Klosters Leubus przy okazji 
omówienia dokumentu ks. Bolesława z 1244 (?); 
następne egzemplarze były przywieszone przy 
dokumentach z 24 sierpnia 1242 i 16 paździer-
nika 1243; kopia gipsowa pieczęci znajdowała 
się w zbiorze Vossberga.

Lit. BSuW, s. 108; Die Urkunden des Klosters 
Leubus, von J.G. Busching, Breslau 1821, s. 167; 
SUb II, nr 122, 234, 252
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bp Nanker (1248–1252)

6.  Pieczęć portretowa, 1248
Ostroowalna, 52x32 mm, odciśnięta w naturalnym wosku, zawieszona 

na jedwabnych zielonych sznurach jako trzecia od lewej obok dwóch in-
nych. Obraz pieczęci nieco zatarty, krawędź z lewej strony wykruszona.

W polu pieczęci stojący na konsoli biskup w stroju pontyfikalnym, w 
lewej ręce trzyma pastorał, zakrzywiony na zewnątrz i wchodzący w napis, 
prawą podniesioną błogosławi. Napis oddzielony od pola linią ciągłą, roz-
poczęty znakiem krzyża i przerwany przez pastorał w wyrazie „sigill” po 
literze „S”: + S – IGILL’ NENCKERI EPI LVBVCEN.

Kor. Et ut perpetuum robur obtineant firmitatis, presentes litteras sigillo 
nostro et predictorum episcoporum Cracoviensis et Lubucensis sigillis ad peti-
cionem dictarum partium fecimus raborar (druk: SUb II, nr 348).

Org. AP Wrocław, Rep. 88, nr 7, pud. 1.
Znana z dokumentu z 15 października 1248, w którym Jakub, archidia-

kon leodyjski i legat papieski, rozstrzyga spór między opatami z Lubiąża i z 
Kamieńca. Opis znajduje się BSuW, ale z błędem, że napis oddziela od pola 
otok z perełek, a nie linia ciągła, oraz w SUb. Jest to jedyny znany odcisk 
pieczęci tego biskupa.

Lit. BSuW, s. 108; SUb II, nr 348.

bp Wilhelm (1252–1282)

7.  Pieczęć portretowa, 1278
Ostroowalna, 50x36 mm, odciśnięta w naturalnym wosku.
W polu pieczęci stojący biskup w stroju pontyfikalnym, w lewej ręce 

trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią do siebie, prawą podniesioną błogo-
sławi. Napis oddzielony od pola otokiem z perełek, częściowo nieczytelny: 
WILHELMVS DI G EPISCOPVS LVBV(...).

Kor. In cuius rei testimonium presentem notulam nostro et capituli nostri 
sigillis fecimus communiri. (druk: CDB, t. 20, s. 189).

Org. StA. Magdeburg Ercb. Magd. XXII.
Znana tylko z opisu podanego w BSuW z datą 20 marca 1278; w AAW 

przy dokumencie z datą 18 kwietnia 1273 znajdowała się pieczęć tegoż bi-
skupa z napisem: S’WILHELMI DEI GRA EPI LVBUCEN, zawieszona na 
żółtych niciach jedwabnych, wzmiankowana w SUb.

Lit. BSuW, s. 108; SUb III, nr 197.

Pieczęcie biskupów lubuskich
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8.  Pieczęć portretowa, 1280
Ostroowalna, 55x45 mm, odciśnięta w naturalnym wosku, zawieszona 

na pasku pergaminowym jako pierwsza obok pieczęci opatki klasztoru 
klarysek z Wrocławia. Pieczęć w bardzo złym stanie, zachował się jedynie 
środkowy fragment z postacią biskupa. Z tyłu pieczęci wyciśnięte palcem 
(?) jedno wgłębienie.

W polu pieczęci stojąca postać biskupa w stroju pontyfikalnym, w lewej 
ręce trzyma pastorał, prawą podniesioną błogosławi. Napis oddzielony od 
pola linią ciągłą, czytelny tylko w małym fragmencie: [SI]GILL WILH(...).

Kor. Nos vero ad faciendam fidem presentis rescripti rogati a venerabili 
Christi sponsa abbatisa sancte Clare Wratizlauviensis nostrum sigillum in te-
stimonium veritatis duximus appendendum. (druk: SUb IV, nr 386).

Org. AP Wrocław, Rep. 63, nr 29a, pud. 3
Przywieszona przy dokumencie z 21 lutego 1280, w którym biskup 

lubuski Wilhelm transsumuje dokument biskupa wrocławskiego Tomasza 
z 7 lutego 1262 r.

Lit. SUb IV, nr 368

bp Włodzimierz (1282-1284)

Brak informacji o pieczęciach.

bp Konrad (1284-1299)

9.  Pieczęć portretowa, 1296
Ostroowalna, 58x35 mm, odciśnięta w naturalnym wosku.
W polu pieczęci stojący na konsoli biskup w stroju pontyfikalnym, w 

lewej ręce trzyma pastorał zakrzywiony na zewnątrz, prawą podniesioną 
błogosławi. Po prawej stronie biskupa dwie pięcioramienne gwiazdy uło-
żone jedna nad drugą, po lewej dwa półksiężyce leżące jeden nad drugim. 
Napis oddzielony od pola otokiem z perełek: CONRADVS DEI GRA 
LVBVCENSIS EPS.

Kor. nieznana.
Org. AP Wrocław, Henryków nr 27.
Znana tylko z opisu w BSuW, prawdopodobna data dzienna dokumen-

tu to 2 kwietnia 1296 (wg Wohlbrücka). U Stenzla jest wzmianka o pieczęci 
bpa Konrada zawieszonej przy dokumencie z 14 października 1290, po któ-
rej zostały tylko jedwabne zielone sznury; autor podaje jednak tekst legendy 
taki sam jak na pieczęci z 1296 – była to więc zapewne ta sama pieczęć. 
Dokument ten znajduje się w AAW (sygn. C. 42 a).
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Lit. BSuW, s. 108, G. A. Stenzel, Urkunden zur Geschichte des Bisthums 
Breslau im Mittelalter, Breslau 1845, nr CCLIV; WG, t. 1, s. 65.

bp Mikołaj (1299–1300)

Brak informacji o pieczęciach.

bp Jan (1300–1305?)

Brak informacji o pieczęciach.

bp Fryderyk (1305–1317)

10.  Pieczęć portretowa, 1312
Ostroowalna, 67x45 mm, odciśnięta w zielonym wosku
W polu pieczęci stojący na konsoli biskup w ornacie i mitrze, prawą 

podniesioną ręką błogosławi, w tak samo podniesionej lewej ręce trzyma 
pastorał zakrzywiony na zewnątrz i wchodzący w otok legendy. Napis od-
dzielony od pola otokiem z perełek, przerwany przez krzywaśnię pastorału: 
S FREDERIC DEI GRA EPI ECCE LVBVCNS.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Pieczęć znana tylko z opisu w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze 

zbioru Vossberga.
Lit. BSuW, s. 108.

bp Stefan (1320-1345)

11.  Pieczęć portretowa, po 1320
Ostroowalna, 50x29 mm, kolor wosku nieznany.
W polu pieczęci stojący na konsoli biskup w stroju pontyfikalnym, pra-

wą podniesioną ręką błogosławi, a w lewej trzyma pastorał zwrócony krzy-
waśnią do siebie. Napis oddzielony od pola i od krawędzi pieczęci otokiem 
z perełek: S’ STEPHANI EPI ECCE LVBVCENSIS.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga, 

publikowana również w Kunstdenkmäler.
Lit. BSuW, s. 109; KDM, Bd VI 1 (Kreis Lebus), s. XXV, Abb. VII.
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12.  Pieczęć portretowa, 1321
Ostroowalna, 62x36 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci na konsoli stojący biskup w stroju pontyfikalnym, 

prawą podniesioną ręką błogosławi, w lewej trzyma pastorał zwrócony 
krzywaśnią do siebie. W polu z prawej strony postaci biskupa dwie ułożone 
jedna nad drugą gwiazdy sześcioramienne, z lewej dwa leżące półksiężyce. 
Napis oddzielony od pola podwójnym otokiem liniowym i z perełek: STE-
PHANVS DEI GRA LVBVCENSIS EPS.

Kor. nieznana.
Org. ze zbioru Vossberga.
Znana z opisu w BSuW, bardzo podobna do pieczęci bpa Konrada z 

1296 r.
Lit. BSuW, s. 109.

13.  Pieczęć portretowa, 1336
Ostroowalna, 65x40 mm, odciśnięta w zielonym wosku na podkładzie 

z naturalnego, zawieszona na pasku pergaminowym. W górnej i w dolnej 
części uszkodzona. Na odwrociu trzy wgłębienia zrobione palcem.

W polu pieczęci stojąca postać biskupa w stroju pontyfikalnym, w lewej 
ręce trzyma pastorał zakrzywiony na zewnątrz, prawą błogosławi. Nad nim 
gotycki baldachim wsparty na dwóch kolumnach. U stóp biskupa tarcza z 
herbem biskupstwa: dwa skrzyżowane bosaki i sześcioramienna gwiazda 
nad punktem ich przecięcia. Napis oddzielony od pola linią ciągłą, prze-
rwany w dole pieczęci przez herb, wyrazy rozdzielone od siebie kropkami: 
S. STEPHANI. DEI. GRA. – EPI. LVBVCEN.

Kor. In cuius rei testimonium nostrum sigillum est appensum (org.).
Org. AP Wrocław, Zbiór pieczęci luźnych, pud. 9, nr 118.
Znana z dokumentu z 29 maja 1336, w którym biskup lubuski Stefan 

udziela 40 dni odpustu wszystkim odwiedzającym kościół św. Wawrzyńca 
w Żaganiu, a także biorącym udział w jego budowie. Kolejny egzemplarz tej 
pieczęci, opisany i reprodukowany w BSuW, ma się znajdować przy doku-
mencie z 6 grudnia 1338 w Stadtarchiv Frankfurt (Urkunden Nr 39); kopia 
gipsowa pieczęci znajdowała się w zbiorze Vossberga (nr 1263).

Lit. BSuW, s. 109, tabl. VIII, nr 4.

bp Apeczko z Ząbkowic (1345–1352)

14.  Pieczęć portretowa, 1349
Ostroowalna, 65x40 mm, odciśnięta w czerwonym wosku na podkła-

dzie z wosku naturalnego, zawieszona na jedwabnych czerwonych i bor-

Beata Marcisz-Czapla
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dowych sznurach. Brzegi pieczęci mocno wykruszone, całość popękana, 
obraz już nieco zatarty. Z tyłu pieczęć uformowana w ostry grzbiet z trzema 
nacięciami.

W polu pieczęci stojąca postać biskupa w stroju pontyfikalnym, w 
lewej ręce trzyma pastorał zakrzywiony na zewnątrz, prawą błogosławi. 
Biskup stoi pod baldachimem z kolumnami, zakończonym trzema ostrymi 
łukami, u jego stóp herb biskupstwa. Wolne pole wypełniają kropki. Napis 
oddzielony od pola i od krawędzi pieczęci linią ciągłą, przerwany przez 
herb, poszczególne wyrazy oddzielo-
ne kropkami, miejscami nieczytelny: 
(...) APE(...)CO(...) [D]EI – GRA. 
EPI. LVBVCEN(...).

Kor. In quorum omnium testimo-
nium et robur perpetue valiturum (...) 
nostro sigillo ac eciam sigillo civitatis 
Frankensteyn (...) sub appensione 
fecimus et mandavimus communiri 
(druk: CDS, t. 10, s. 174).

Org. AP Wrocław, Rep. 88, nr 
139 a.

Znana z dokumentu z 9 grud-
nia 1349, w którym biskup lubuski 
Apeczko potwierdza ugodę zawartą 
między Ząbkowicami Śl. i klasztorem 
cystersów w Kamieńcu w sprawie 
sporów o Bardo. Podobna do pieczęci 
bpa Stefana z 1336; niepublikowana, 
wzmiankowana tylko w CDS, zapew-
ne jedyna pieczęć tego biskupa.

Lit. CDS, t. 10, s. 174.

bp Henryk z Bancz (1353–1365)

15.  Pieczęć ze sceną dewocyjną, 1354
Okrągła, śr. 33 mm, odciśnięta w zielonym wosku.
W polu pieczęci w bogatym architektonicznie ozdobnym gotyckim 

portalu Matka Boża siedząca na ławie lewym ramieniem podtrzymuje sto-
jące na jej łonie Dzieciątko, prawą rękę trzyma pod sercem. Poniżej mała 
nisza z półpostacią adorującego biskupa w stroju pontyfikalnym, z profilu. 

Pieczęcie biskupów lubuskich

Pieczęć bpa Apeczki z 1349 r. 
(en face i profil)
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Wolne pole z lewej i prawej strony niszy wypełnione boniowaniem. Napis 
oddzielony od pola linią ciągłą zamkniętą, miejscami nieczytelny: S’ HI(...)I 
DE(...) GRA (...) LVBVCEN.

Kor. nieznana.
Org. 1354 März 14. in Crossen.
Znana z opisu w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Voss-

berga.
Lit. BSuW, s. 109.

16.  Pieczęć portretowa, 1355
Ostroowalna, 70x45 mm, odciśnięta w ciemnozielonym wosku na 

podkładzie z wosku naturalnego, na odwrociu dwa wgłębienia wyciśnięte 
palcem, w dolnej części uszkodzona (brak herbu), zawieszona na pasku 
pergaminowym.

W polu pieczęci biskup w stroju pontyfikalnym stojący w gotyckim 
portalu. W lewej ręce trzyma pastorał zakrzywiony na zewnątrz, prawą 
podniesioną błogosławi. U jego stóp herb biskupstwa. Napis oddzielony od 
pola otokiem z perełek, rozpoczęty znakiem krzyża, poszczególne wyrazy 
rozdzielone kropkami: + S’ HEYNRICI DEI GRATIA EPI LVBVCENSIS.

Kor. In cuius rei testimonium et evidentiam pleniorem idem transumtum 
per manus Bernardi, notari nostri infra scripti, scribi et publicari mandavimus 
nostrique sigilli quo causas utimur appensione muniri (druk: CDB, t. 20, nr 
LXVII).

Org. AA Wrocław, sygn. V. 50.
Pieczęć po raz pierwszy wzmiankowana w Kodeksie dyplomatycznym 

Wielkopolski przy dokumencie z 5 grudnia 1354, w którym biskup lubuski 
Henryk transsumuje dokument Pawła, biskupa poznańskiego. Oryginał 
znajduje się w AAW przy dokumencie tegoż biskupa z roku 1355 (data 
dzienna nieznana), w którym wybiera on miejsce swego grobu w katedrze 
wrocławskiej. Kolejny egzemplarz tej pieczęci (odciśnięty w wosku czerwo-
nym) pochodzi z dokumentu z 15 grudnia 1361 (Geh. StA. Urkunden Lebus 
Nr 11). Opisana również w BSuW, publikowana w Kunstdenkmäler.

Lit. KDWP, t. 3, nr 1326; BSuW, s. 109; KDM, Bd VI 1 (Kreis Lebus), s. 
XXIV, Abb. V.

bp Piotr z Opola (1365–1375)

17.  Pieczęć portretowa, 1367
Ostroowalna, 60x40 mm, odciśnięta w wosku naturalnym.

Beata Marcisz-Czapla
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W polu pieczęci gotycki baldachim wsparty na dwóch kolumnach, pod 
nim siedzący na ławie biskup w stroju pontyfikalnym, lewą ręką trzyma 
pastorał zakrzywiony na zewnątrz, prawą podniesioną błogosławi. Pod jego 
stopami herb biskupstwa. Napis oddzielony od pola linią ciągłą: S PETRI 
DEI GRACIA EPISCOPI LVBVCENSIS.

Kor. nieznana
Org. nieznany
Pieczęć znana z opisu w BSuW oraz publikowana w Kunstdenkmäler z 

datą dokumentu 20 września 1370, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze 
Vossberga.

Lit. BSuW, s. 110; KDM, Bd VI 2 (Stadt Frankfurt a/O), Berlin 1912, s. 
XV

18.  Pieczęć ze sceną dewocyjną, 1375
Okrągła, śr. 35 mm, odciśnięta w wosku czerwonym.
W polu pieczęci wypełnionym ukośnym kratkowaniem Baranek Boży 

z chorągiewką kroczący w prawo, z odwróconą do tyłu głową, pod nim 
tarcza z herbem biskupstwa. Napis w otoku, oddzielony od pola otokiem z 
perełek: S PETRI DEI GRATIA EPISCOPI LVBVCEN.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga, 

prawdopodobna data dzienna (wg Wohlbrücka) dokumentu, przy którym 
znajdował się oryginał pieczęci – 26 marzec.

Lit. BSuW, s. 110, WG, t. 2, s. 4.

bp Wacław z Legnicy (1375–1382)

19.  Pieczęć ze sceną dewocyjną, 1377
Ostroowalna, 65x42 mm, kolor nieznany, zawieszona na jedwabnych 

sznurach.
W polu pieczęci wypełnionym wicią roślinną bogato zdobiona gotyc-

ka arkada, w niej siedzący biskup w stroju pontyfikalnym, z aureolą wokół 
głowy, prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma pastorał zakrzywiony na ze-
wnątrz. Po bokach arkady dwie półpostacie trzymaczy z herbami: po lewej 
z herbem biskupstwa, po prawej z herbem rodowym biskupa (orzeł śląski). 
Pod arkadą mniejsza postać adorującego biskupa. Napis oddzielony od pola 
linią ciągłą, przerwany u góry i u podstawy pieczęci, wykonany majuskułą, 
miejscami nieczytelny: S WENNZESLAI. DE(...)IS. LV(...)EN(...).

Pieczęcie biskupów lubuskich
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Kor. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum 
(druk: CDB, t. 20, nr XX)

Org. nieznany
Opisana w BSuW oraz publikowana w Kunstdenkmäler z datą doku-

mentu 11 października 1377 r. 
Lit. BSuW, s. 110; KDM, Bd VI 1 (Kreis Lebus), s. XXIV, Abb. V.

20.  Pieczęć portretowa, 1377
Okrągła, śr. 36 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci w gotyckiej arkadzie popiersie en face biskupa w futrza-

nym płaszczu na ramionach (?), z mitrą na głowie; prawą podniesioną ręką 
błogosławi, w lewej trzyma pastorał zakrzywiony na zewnątrz. Poniżej dwie 
tarcze herbowe: po prawej z herbem rodowym, po lewej z herbem biskup-
stwa. Napis przechodzi przez arkadę i tarczę, oddzielony od pola otokiem z 
perełek, wykonany minuskułą gotycką: „S Wencieslai dei gra epi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. StA. Frankfurt a/O, 1377 October 25.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 110.

bp Jan Kietlicz (1382–1392)

21.  Pieczęć herbowa, 1385
Okrągła, śr. 38 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu obramowanym wieloma przecinającymi się łukami tarcza 

dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 
wypełnia herb rodowy biskupa (pole podzielone w prawo skos, w górnej 
części pół wołu, w dolnej trzy pasy). Napis oddzielony od pola otokiem z 
perełek, częściowo nieczytelny: (...)ISCOPI LVBVCENSIS.

Kor. In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium pre-
sentes literas nostras seu presens publicum instrumentum per Notarium infra 
scriptum scribi et publicari mandavimus nostri quoque sigilli appensione feci-
mus communiri (druk:CDB, t. 20, s. 242).

Org. Geh.StA. Urkunden Lebus nr 16, 1385 Mai 22.
Opisana w BSuW (kopia gipsowa znajdowałą się w zbiorze Vossberga); 

była przywieszona przy dokumencie z 22 maja 1385, w którym biskup lu-
buski Jan zatwierdził przykazane w 1372 przez swojego poprzednika bpa 
Piotra przeniesienie katedry z Lubusza do Fürstenwalde.

Lit. BSuW, s. 110.

Beata Marcisz-Czapla
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22.  Pieczęć ze sceną dewocyjną, 1391
Ostroowalna, 58x35 mm, odciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z 

wosku naturalnego (76x55 mm), zawieszona na jedwabnym zielonym sznurze.
W polu pieczęci pod gotyckim 

baldachimem stojąca Madonna z Dzie-
ciątkiem na lewej ręce, podtrzymująca 
je ręką prawą. Dzieciątko trzyma w 
rączce jabłko królewskie. Wokół głów 
Madonny i Dzieciątka koliste aureole. Po 
bokach postaci dwie tarcze herbowe: po 
prawej z herbem biskupstwa, po lewej z 
herbem rodowym biskupa jak w poz. 21. 
Napis oddzielony od pola linią ciągłą, 
przerwany przez baldachim i tarcze, wy-
razy rozdzielone kropkami, częściowo 
nieczytelny: S. IOHANNI – (...) – EPI. 
LVBV – CENSIS.

Kor. In quorum omnium testimo-
nium et evidentiam pleniorem (...) fieri 
mandavimus sigilli nostri appensione et 
infras scriptorum (org.).

Org. AA Wrocław, sygn. T. HH. 12 a b.
Zawieszona przy dokumencie z 9 czerwca 1391, dotyczącym prebend 

kanonickich przy katedrze wrocławskiej, wystawionym przez bpa Jana, nie-
publikowana.

bp Jan Mraz (1392–1397)

23.  Pieczęć herbowa, 1394
Okrągła, śr. 40 mm, odciśnięta w zielonym wosku.
W polu pieczęci obwiedzionym czterema łukami zakończonymi krzyży-

kami wchodzącymi do otoku legendy znajduje się tarcza dzielona w krzyż na 
cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, a 2 i 3 wypełnia herb rodowy 
biskupa (stojący pionowo słup). Napis oddzielony od pola otokiem z perełek, 
wyrazy rozdzielone krzyżykami, wykonany minuskułą gotycką: + Sigillum + 
iohannis + episcopi + lvbvcensis.

Kor. nieznana
Org. Geh. StA. Urkunden Niederjesar nr 1, 1394 Juni 2
Lit. BSuW, s. 111.

Pieczęcie biskupów lubuskich

Pieczęć bpa Jana Kietlicza z 1391 r.
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24.  Pieczęć ze sceną dewocyjną, 1396
Ostroowalna, 65x45 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci wypełnionym gotycką arkadą stojąca postać świętego 

biskupa (św. Wojciech) w stroju pontyfikalnym, lewa ręka położona na piersi, 
w prawej trzyma pastorał, zakrzywiony na zewnątrz. Poniżej w mniejszej pół-
kolistej arkadzie półpostać biskupa w ornacie i mitrze, z pastorałem w prawej 
ręce. Po lewej stronie arkady tarcza z herbem rodowym biskupa jak w poz. 23, 
po prawej z herbem biskupstwa. Napis oddzielony od pola linią ciągłą, prze-
rwany w górnej i dolnej części przez obraz napieczętny, wykonany minuskułą: 
„S iohannes dei gratia epi lvbvcens eccle”.

Kor. nieznana.
Org. StA. Frankfurt a/O, 1396 August 15.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 111.

bp Jan Borschnitz (1397–1420)

25.  Pieczęć herbowa, 1407
Okrągła, śr. 40 mm, odciśnięta w czerwonym wosku. 
Pieczęć podobna do pieczęci bpa Jana Mraza z 1394 (poz. 23), zmieniony 

jest tylko herb rodowy biskupa, który tutaj przedstawia szachownicę. Napis 
również pozostał niezmieniony, wykonany minuskułą gotycką: „Sigillum io-
hannis episcopi lvbvcensis”.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Pieczęć opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się zbiorze Vossber-

ga.
Lit. BSuW, s. 111.

26.  Pieczęć herbowa, 1414
Okrągła, śr. 27 mm, odciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z wosku 

naturalnego (śr. 35 mm), zawieszona na pergaminowym pasku, uszkodzona 
przy prawej krawędzi.

W polu pieczęci tarcza herbowa dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole 
wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb rodowy biskupa (szachowni-
ca). Napis oddzielony od pola otokiem z perełek, rozpoczęty znakiem krzyża, 
wyrazy rozdzielone mniejszymi krzyżykami, wykonany gotycką minuskułą, 
częściowo nieczytelny: „+ Sigillum + iohannis + epi + lvbv[cens]is”.

Kor. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum 
(org.).

Beata Marcisz-Czapla
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Org. AA Wrocław, bez sygn./ nr 532.
Przywieszona przy dokumencie z 25 marca 1414 wystawionym przez bpa 

Jana. Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 111.

bp Jan von Waldau, senior (1420–1423)

Brak informacji o pieczęciach.

bp Jan von Waldau, junior (1423–1424)

Brak informacji o pieczęciach.

bp Krzysztof von Rotenhan (1424–1437)

27.  Pieczęć herbowa, 1430
Okrągła, śr. 35 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci obwiedzionym dwoma łukami tarcza dzielona w krzyż 

na cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb ro-
dowy biskupa (strumień płynący w prawo na skos, nad nim pięcioramienna 
gwiazda); nad tarczą mitra biskupia. Napis oddzielony od pola otokiem z 
perełek, wykonany minuskułą gotycką, miejscami nieczytelny: „cristofer’ 
s(...)scop (...)bvcensis”.

Kor. nieznana
Org. Geh. StA. Urkunden Frankf. Karthause nr 23, 1430 März 14
Lit. BSuW, s. 111

bp Piotr von Burgsdorf (1437–1439)

28.  Pieczęć herbowa, 1437
Okrągła, śr. 28 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypeł-

nia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb rodowy biskupa (dwie belki ułożone 
równolegle i jedna poprzecznie). Nad tarczą mitra biskupia ze zwisającymi po 
bokach tarczy wstęgami. Napis oddzielony od pola otokiem z perełek, wyko-
nany minuskułą gotycką: „sigillu Petri dei gra epi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. StA. Frankfurt a/O, Urkunden nr 201, 1437 März 18.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 111.

Pieczęcie biskupów lubuskich
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29.  Pieczęć herbowa, 1439
Okrągła, śr. 35 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypeł-

nia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb rodowy (jak w poz. 28). Nad tarczą 
mitra biskupia, po bokach tarczy dwie wici roślinne. Napis oddzielony od pola 
rządkiem perełek, wykonany minuskułą gotycką, rozpoczęty krzyżykiem: „+ 
Sigillum Petri dei gracia epi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA., Urkunden Frankfurt Karthause Nr 30, 1439 Juni 14.
Opisana w BSuW, gdzie znajduje się również jej reprodukcja; kopia gipso-

wa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 111, tabl. VIII, nr 3.

bp Konrad Kron (1440–1443)

30.  Pieczęć herbowa, 1443
Okrągła, śr. 36 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci wypełnionym ukośnym kratkowaniem i ujętym trzema 

łukami, których punkty przecięcia są zwieńczone krzyżykami o ramionach 
w kształcie płatków kwiatu – czteropolowa tarcza: 1 i 4 pole wypełnia herb 
biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb rodowy biskupa (kotwica wpisana w okrąg). 
Nad tarczą mitra biskupia ze wstęgami wijącymi się po bokach tarczy. Napis 
oddzielony od pola linią ciągłą, wykonany minuskułą gotycką: „S conradi dei 
gra epi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Urkunden Wernigerode nr 103, 1443 Januar 2
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 112.

bp Jan Deher (1443–1455)

31.  Pieczęć herbowa, 1444
Okrągła, śr. 45 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci obwiedzionym trzema łukami, których punkty prze-

cięcia są ozdobione krzyżykami o ramionach w kształcie płatków kwiatu, 
czteropolowa tarcza: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb 
rodowy biskupa (dwa bawole rogi?). Napis oddzielony od pola podwójną linią 
ciągłą, wykonany minuskułą gotycką: „s iohanis dei gracia epi lubucen”.

Kor. nieznana.

Beata Marcisz-Czapla
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Org. StA. Frankfurt a/O, Urkunden nr 209, 1444 März 17.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 112.

32.  Pieczęć herbowa, 1445
Okrągła, śr. 36 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
Pieczęć bardzo podobna do pieczęci bpa Konrada z roku 1443 (poz. 30), 

tylko mniej dokładna w wykonaniu; mitra trochę większa, jej wstęgi zwieszają 
się po bokach tarczy w dół, litery napisu źle rozdzielone. Napis wykonany 
minuskułą gotycką: „S johanis dei gra epi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga.
Lit. BSuW, s. 112.

bp Fryderyk Sesselmann (1455–1484)

33.  Pieczęć herbowa, 1458
Okrągła, śr. 30 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypeł-

nia herb biskupstwa, 2 i 3 wypełnia herb rodowy biskupa (leżący półksiężyc). 
Nad tarczą mitra biskupia ze zwisającymi po bokach tarczy wstęgami. Napis 
na wstędze z zawiniętym końcem wykonany minuskułą gotycką: „S friderici 
dei gracia episcopi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. StA. Müncheberg, 1458.
Pieczęć znana z opisu w BSuW, kopia gipsowa w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 112.

34.  Pieczęć herbowa, 1463
Okrągła, śr. 28 mm, odciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z wosku 

naturalnego (śr. 60 mm), zawieszona na pasku pergaminowym, na odwrocie 
pieczęci odcisk dwóch palców.

W polu pieczęci czteropolowa tarcza jak w poz. 33. Napis oddzielony 
od pola i od krawędzi pieczęci otokiem z perełek, poszczególne wyrazy 
rozdzielone gałązką kwietną, wykonany minuskułą gotycką: „S. frederici epi 
lubucensis”.

Kor. nieznana.
Org. AP Wrocław, Rep. 3, nr 320, pud. 38.

Pieczęcie biskupów lubuskich
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Zawieszona przy dokumencie z 11 kwietnia 1463, używana także wcze-
śniej, w latach 1457 i 1458. Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w 
zbiorze Vossberga.

Lit. BSuW, s. 112.

35.  Pieczęć herbowa, 1473
Okrągła, śr. 39 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci wypełnionym skośnym kratkowaniem tarcza dzielona w 

krzyż na cztery pola (jak w poz. 33), nad nią półpostać anioła trzymającego w 
prawej ręce pastorał zakrzywiony na zewnątrz, w lewej mitrę biskupią zwień-
czoną krzyżem i z długimi wstęgami, zwisającymi w dół po bokach tarczy, 
podtrzymywanymi przez dwa małe aniołki. Napis na wstędze zawiniętej na 
końcu, przerwanej przez tarczę i anioła, wykonany minuskułą gotycką: „S 
friderici dei gra – epi ecce lubucen”.

Kor. nieznana 
Org. Geh. StA., Urkunden Haussachen nr 40, 1473 März 8.
Wcześniejszy egzemplarz pochodzi z roku 1458, opisana i publikowana w 

BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 112, tabl. VIII, nr 5.

bp Liboriusz von Schlieben (1484–1486)

36.  Pieczęć herbowa, 1484
Okrągła, śr. 25 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci wypełnionym skośnym kratkowaniem tarcza dzielona 

w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 to herb 
rodowy biskupa (poziomy pas szachownicy pośrodku pola). Napis od-
dzielony od pola linią ciągłą, wykonany majuskułą: LIBORIVS D G EPVS 
LVBVCENS.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Urkunden Krossen Nr 22; 1484 August 5.
Lit. BSuW, s. 113.

37.  Pieczęć herbowa, 1486
Okrągła, śr. 44 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci anioł trzymający w lewej ręce czteropolową tarczę jak 

w poz. 36, w prawej mitrę biskupią z wijącymi się po bokach tarczy dwiema 
wstęgami. Napis na wstędze z zawiniętymi końcami, wykonany majuskułą: 
S LIBORY DEI GRA EPISCOPI LVBVCENS.
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Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Lit. BSuW, s. 113.

bp Ludwik von Burgsdorf (1487–1490)

38.  Pieczęć herbowa, 1488
Okrągła, śr. 27 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypeł-

nia herb biskupstwa, 2 i 3 to herb rodowy biskupa (dwa pasy ułożone rów-
noległe i jeden poprzecznie). Napis oddzielony od pola linią ciągłą, wykonany 
minuskułą gotycką: „S Ludowici dei gcia episcopi lubucen”.

Kor. nieznana.
Org. StA. Frankfurt a/O, Urkunden nr 256, 1488 März 1.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 113.

bp Dietrich von Bülow (1490–1523)

39.  Pieczęć herbowa, 1491
Okrągła, śr. 35 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci wypełnionym skośnym kratkowaniem tarcza dzielona 

w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 to herb ro-
dowy biskupa (kule ułożone poziomymi rzędami: 4-4-3-3). Napis oddzielony 
od pola i krawędzi pieczęci podwójną linią, wykonany minuskułą gotycką: „S 
theoderici dei gra epi lubucensis”.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Urkunden Henneberg nr 1, 1491 Juni 21.
Lit. BSuW, s. 113.

40.  Pieczęć herbowa, 1497
Okrągła, śr. 35 mm, odciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z wo-

sku naturalnego (śr. 55 mm), zawieszona na pasku pergaminowym obok 
pieczęci kapituły.

W polu tarcza dzielona w krzyż na cztery pola jak w poz. 39, wolne miej-
sce wokół tarczy wypełniają wici roślinne. Napis oddzielony od pola i kra-
wędzi pieczęci linią ciągłą, rozpoczęty znakiem krzyża, wykonany majuskułą, 
wolne miejsce w otoku wypełnia ornament roślinny: + S THEODERICI EPI 
ECCE LVBVCEN.



94 95

Kor. nieznana.
Org. AA Wrocław, bez sygn./1.
Pieczęć zawieszona przy dokumencie z 7 września 1497, w którym biskup 

lubuski Dietrich, za zgodą kapituły wyznaczył prokuratorów dla załatwienia 
sprawy wykupu wsi Pawłów należącej do „mensa episcopalis”. Jest ona rów-
nież opisana w BSuW, ale opis ten nie zgadza się z oryginałem, nastąpiła tu 
zatem jakaś pomyłka albo chodzi o inną pieczęć z tego samego roku. Kopia 
gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.

Lit. BSuW, s. 113.

41.  Pieczęć herbowa, 1503
Okrągła, śr. 28 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci czteropolowa tarcza jak w poz. 39, nad nią mitra biskupia 

ze zwisającymi po bokach tarczy dwiema wstęgami. Napis na wstędze zawi-
niętej na końcach, przechodzący przez tarczę i mitrę, wykonany minuskułą 
gotycką: „S theoderici epi lubucen eccle”.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga.
Lit. BSuW, s. 113.

42.  Pieczęć sygnetowa, 1512
W kształcie prostokąta o ściętych narożnikach, wym. 18x14 mm, od-

ciśnięta w czerwonym wosku, zawieszona na pasku pergaminowym, obraz 
pieczęci słabo czytelny.

W polu pieczęci, obramowanym otokiem z perełek, czteropolowa tar-
cza herbowa jak w poz. 39, nad nią trzy duże litery: „T E L” (eodoricus 
Episcopus Lubucensis).

Kor. nieznana
Org. AP Wrocław, Rep. 132 a, Namysłów nr 481.
Zawieszona przy dokumencie z roku 1512 (data dzienna nieznana), 

opis znajduje się w BSuW.
Lit. BSuW, s. 113.

bp Jerzy von Blumenthal (1524–1550)

43.  Pieczęć herbowa, 1525
Okrągła, śr. 39 mm, odciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z 

wosku naturalnego (śr. 55 mm), zawieszona pośrodku dokumentu na 
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pergaminowym pasku. Ubytki krawędzi pieczęci spowodowały częściowe 
uszkodzenie napisu.

W polu pieczęci renesansowy kartusz herbowy dzielony w krzyż na 
cztery pola: 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa, 2 i 3 to herb rodowy (kwiat 
na ulistnionej łodyżce); nad kartuszem mitra biskupia ze zwisającymi po 
bokach kartusza dwiema wstęgami. Wolne pola wypełniają wici roślinne. 
Napis oddzielony od pola linią ciągłą, przerwany przez mitrę i tarczę, wyko-
nany kapitałą renesansową, poszczególne wyrazy rozdzielone krzyżykami: S 
+ R + D + GEORGI EPISCOPI – [LVB]VCENSIS + ECCLESIE.

Kor. nieznana.
Org. AP Wrocław, Rep. 3, nr 321, pud. 38.
Pieczęć zawieszona przy dokumencie z 8 lutego 1525, opisana w BSuW, 

kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 114.

44.  Pieczęć sygnetowa, 1535
W kształcie prostokąta o ściętych narożnikach, wym. 19x14 mm, odci-

śnięta w czerwonej tekturze.
W polu pieczęci czteropolowa tarcza herbowa z tarczą w kształcie serca 

pośrodku; 1 i 4 pole wypełnia herb biskupstwa w Ratzeburgu (zwieńczona 
blankami wieża i wznoszący się nad nią pastorał), 2 i 3 to herb biskupstwa 
lubuskiego, w środkowym polu herb rodowy biskupa (kwiat). Powyżej na-
pis w postaci pięciu inicjałów: G E R V L (Georgius Episcopus Raceburgen-
sis Vnd Lubucensis).

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Rep. 59, 2; Brief von 1540.
Opisana w BSuW, kopia gipsowa znajdowała się w zbiorze Vossberga.
Lit. BSuW, s. 114.

45.  Pieczęć herbowa, 1538
Okrągła, śr. 40 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci czteropolowa tarcza z mniejszą tarczą w kształcie serca 

pośrodku (jak w poz. 44), nad nią pomiędzy dwoma trzymaczami skrzyżo-
wana mitra z pastorałem, po bokach tarczy wijące się wstęgi mitry. Napis na 
wstędze przechodzącej przez mitrę i dolny koniec tarczy, wykonany kapitałą 
renesansową: S R D GEORGI EPI RACEBVRG ET LVBVC ECCLAR.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga.
Lit. BSuW, s. 114.
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46.  Pieczęć sygnetowa, 1547
Owalna, 14x17 mm, odciśnięta w czerwonej tekturze.
W polu pieczęci czteropolowa tarcza z tarczą sercową pośrodku jak w 

poz. 44 i 45, powyżej napis w postaaci pięciu inicjałów: G E R V L (Geor-
gius Episcopus Raceburgensis Vnd Lubucensis). Pole pieczęci obwiedzione 
pojedynczą ciągłą linią.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA., Rep. 59, 2; Brief von 1547.
Lit. BSuW, s. 114.

bp Jan VIII Horneburg (1550–1558)

47.  Pieczęć herbowa, 1553
Okrągła, śr. 43 mm, odciśnięta w czerwonym wosku.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola: 1 i 4 pole wypeł-

nia herb biskupstwa, 2 i 3 to herb rodowy biskupa (głowa dzika zwrócona w 
prawo), nad nią mitra ze zwisającymi po bokach tarczy dwiema wstęgami. 
Napis oddzielony od pola linią ciągłą, wykonany kapitałą renesansową, czę-
ściowo nieczytelny: (...)NNES D G EPISCOPVS LVBVCENSIS.

Kor. nieznana.
Org. nieznany.
Opisana w BSuW na podstawie kopii gipsowej ze zbioru Vossberga.
Lit. BSuW, s. 114.

48.  Pieczęć sygnetowa, 1549
Owalna, 19x15 mm, odciśnięta w brązowej i w zielonej tekturze.
W polu pieczęci tarcza z herbem rodowym biskupa, z lewej strony ini-

cjały właściciela: „J. H.” (Johann Horneburg), pole obwiedzione pojedynczą 
linią.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Rep. 59, 4; an Briefen von 1549–1551.
Lit. BSuW, s. 114.

49.  Pieczęć sygnetowa, 1553
Owalna, 20x15 mm, odciśnięta w czerwonej tekturze.
W polu pieczęci czteropolowa tarcza herbowa dzielona w krzyż na 

cztery pola jak w poz. 47, powyżej mitra ze zwisającymi po bokach tarczy 
dwiema wstęgami oraz krzywaśń pastorału widoczna po jej prawej stronie. 
Pieczęć bez napisu i bez inicjałów właściciela.
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Kor. nieznana.
Org. Geh. StA., Rep. 59, 4; Brief von 1553.
Lit. BSuW, s. 114, tabl. IX, nr 2.

50.  Pieczęć sygnetowa, 1554
Owalna, 21x19 mm, odciśnięta w czerwonej tekturze.
W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż na cztery pola jak w poz. 49, 

powyżej między dwoma krzywaśniami skrzyżowanych pastorałów mitra ze 
wstęgami wijącymi się po bokach tarczy. Napis na wstędze w górnej części 
pola w postaci czterech inicjałów: „J B Z L” (Johann Bischof Zum Lebus). 
Pole pieczęci obramowane linią ciągłą.

Kor. nieznana.
Org. Geh. StA. Rep. 59, 4; Brief von 1554.
Lit. BSuW, s. 114.
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Sposoby przywieszania pieczęci w dokumentach biskupów lubuskich:
A) Pieczęć bpa Dietricha przy dokumencie z 1497 r. (poz. kat. 40)
B) Pieczęć bpa Jana przy dokumencie z 1336 r. (poz. kat. 26)
C) Pieczęć bpa Stefana przy dokumencie z 1336 r. (poz. kat. 13)
D) Pieczęć bpa Henryka przy dokumencie z 1235 r. (poz. kat. 5)
E) Pieczęć bpa Nankiera przy dokumencie z 1248 r. (poz. kat. 6)
F) Pieczęć bpa Konrada przy dokumencie z 1290 r. (poz. kat. 9)
G) Pieczęć bpa Apeczki przy dokumencie z 1349 r. (poz. kat. 14)


