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jest nauką pomocniczą hi−
storii,zajmująca się bada−
niem pieczęci. Pieczęcie
klasyfikuje się wg dwóch
kryteriów. Pierwsze z nich
dotyczy właściciela pie−
częci, wyróżniamy więc
pieczęci: monarchiczne,
książęce, biskupie.Dru−
gim kryterium jest typ
ikonograficzny. według
którego dzielimy je na:
piesze, konne, majestaty−
czne i kultowe.
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Najstarsza średniowieczna
pieczęć, która nie powstała
na bazie wzorów antycznych,
stworzona została na dworze
Karola Wielkiego.

Niestety nie przetrwała ona
do czasów współczesnych. Zna−
my ją z licznych naśladownictw,
powstałych w późniejszym cza−
sie. Sposób przedstawiania po−
staci zwany “pozą karolińs−
ką” był powszechnie stosowa−
ny także na pieczęciach uży−
wanych przez administrację
kościelną. Pieczęcie bisku−
pie, bo o nich mowa, były
ostroowalne, a ich kształt wy−
wodzi się z przedstawienia
Chrystusa w Mandorli. Za−
wierały one siedzącą postać
biskupa−namiestnika chrystu−
sowego, wykonującego gest
błogosławieństwa.

Nie można pominąć  zna−
czenia napisu znajdującego
się na otoku, zwanego legen−
dą pieczęci. Miał on bardzo
duże znaczenie prawne. Za−
wierał  bowiem w przypadku
władcy wszystkie tytuły oraz
poddane mu ziemie. Jeżeli
zmieniał się zakres władzy
władcy np.: w wyniku wojny
czy ożenku, zmiana ta naty−
chmiast umieszczana była na
tłoku pieczęci. Ponieważ na
pieczęci nie mieściły się wszy−
stkie potrzebne informacje  za−
częto stosować skróty, co dziś
bardzo utrudnia odczytanie
napisów.

W Polsce pieczęcie poja−
wiają się wraz chrystianizacją
i wprowadzeniem administra−
cji kościelnej. Najstarsza z
nich −  księcia Władysława
Hermana, przedstawia wład−
cę we wspomnianej wcześniej
“pozie karolińskiej”. W XII
wieku pojawiają się pieczęcie
majestatyczne piesze, których
używano przez cały okres pa−
nowania Piastów i Jagiello−

nów. Na Pomorzu występo−
wały także pieczęcie majesta−
tyczne konne. Istniały rów−
nież lokalne odmiany, np.:
Piastowie Mazowieccy wzo−
rując się na pieczęciach spo−
rządzonych w Europie Zacho−
dniej, przedstawiani byli w
walce z mitycznymi zwierzę−
tami. Początkowo przywilej
używania pieczęci zarezerwo−
wany był tylko dla monarchy
i stanu rycerskiego. Z czasem
także miasta i niektórzy urzę−
dnicy królewscy, np.: bur−
mistrz, mieli prawo używać
pieczęci. W XIII wieku poja−
wiają się pieczęcie korporacyj−
ne. Używane  były one m.in.
przez cechy rzemieślnicze. Za−
wierały wyobrażenia świętych
patronów danego cechu lub
symbole zawodowe np.narzę−
dzia pracy. Wraz z upływem
czasu, obok wielkich pieczę−
ci, których używano do po−
świadczania dokumentów naj−
wyższej rangi, zaczęto stoso−
wać mniejsze − zwane sekret−
nymi. Ich nazwa pochodzi od
sekretarza, który przechowy−
wał tłok do wyrobu pieczęci.
Używano ich na codzień, do
akt o mniejszym znaczeniu,
czy w prywatnej koresponde−
ncji. W miastach używano
tzw. sekretów miejskich. Słu−
żyły one do poświadczania
wydanych praw, wyroków czy
przywilejów kupieckich.
Obok sekretów miejskich wy−
stępowały także sekrety oso−
biste. Także kobiety z rodów
panujących używały własnych
pieczęci. Miały one ostroo−
walny kształt, podobnie jak
pieczęcie biskupie, jednakże
przedstawiały stojąca postać
kobiety. Na przełomie XII i
XIII w.  rycerstwo zaczęło
przyjmować pieczęcie herbo−
we. Miały one różne kształty
m.in.: rombu i tarczy. Znaj−

nie umieszczano go w puszce,
przez którą wcześniej przepu−
szczono sznury. Ponieważ był
to bardzo skomplikowany
proces, zastąpiono go metodą
opłatkową (nazwa ta funkcjo−
nuje od XVI wieku). Na
pergamin nakładano opłatek
lub wosk następnie przykry−
wano kolejną warstwą perga−
minu, na którym odciskano
pieczęć za pomocą tłoka. Naj−
doskonalszym materiałem
okazał się lak, wynaleziony
w XVI wieku w Hiszpanii.
Otrzymuje się go po zmie−
szaniu wosku z dużą ilością
kalafonii, a następnie pod−
grzaniu substancji w bardzo
wysokiej temperaturze. In−
nym, stosowanym na równi z
woskiem materiałem był
ołów. Znanym przykładem
pieczęci tego typu są bulle
papieskie. Wytwarza się je
podobnie jak monety. Kawa−
łek metalu wkłada się pomię−
dzy dwa stemple i wyciska

dujący się na otoku napis
z czasem zanikł i w tej formie
pieczęcie herbowe przetrwały
do czasów nowożytnych. Naj−
straszą pieczęcią tego typu jest
pierścień należący do Święto−
pełka II.

W czasach starożytnych
głównym surowcem służą−
cym do odciskania była gli−
na. Do wyrobu tłoków uży−
wano kamieni półszlachet−
nych: nefrytu, onyksu, agatu,
jaspisu. W średniowieczu tło−
ki wykonywano z metalu: sre−
bra, mosiądzu, stali. Odcis−
kano je w wosku lub ołowiu.
Pieczecie karolińskie wycis−
kane były w wosku czystym,
jednakże nie były one trwałe.
Następnie zaczęto stosować
wosk pieczętny, był on wzbo−
gacony o oleje, żywicę i bar−
wniki. Dzięki temu był on
bardziej trwały, a zarazem
elastyczny. Aby uformowac
pieczęć na tłok wciskano naj−
pierw plaster wosku. Następ−

pieczęć. Forma pieczęci uży−
wanej przez papiestwo pocho−
dzi z VI wieku. Z jednej
strony widnieją postacie św.
Piotra i Pawła, natomiast ste−
mpel górny zmieniany był
każdorazowo przez nowego
papieża. Ołowiane plomby sto−
sowane były także we wschod−
niej Europie w Bizancjum.
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