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IKONOGRAFIA PIECZ CI KO CIOŁÓW
PARAFIALNYCH DEKANATU SZADKOWSKIEGO
Z PRZEŁOMU WIEKU XVIII I XIX
Uwagi o piecz ciach i o ikonografii piecz ci ko cielnych
Badania nad sfragistyk 1 polskich ko ciołów parafialnych
znajduj si w stadium pocz tkowym. W starszych opracowaniach
podr cznikowych odnale
mo na ogólne, cho prawdziwe,
stwierdzenia o dominacji wyobra e
religijnych (postacie
patronów, sceny kultowe) w ikonografii piecz ci polskich
ko ciołów parafialnych lub – posługuj c si terminologi
podr cznikow – piecz ci urz dów parafialnych2. Okoliczno ci, dla
których badania nad sfragistyk ko ciołów parafialnych nie zostały
– jak dot d – nale ycie podj te, wydaj si oczywiste. Wynikaj
one z dwóch przesłanek – pierwsz jest „...niezliczona ilo ...”3
tych e piecz ci, a drug – prze wiadczenie, e ogólna wiedza
o prawidłowo ciach konstruowania wyobra e napiecz tnych
piecz ci ko ciołów parafialnych całkowicie wypełnia postulat
badawczy sfragistyki ko cielnej. Przesłanka pierwsza skutecznie
zniech cała historyków do budowania olbrzymich zbiorów piecz ci
i ich szczegółowego analizowania, a druga – zakwestionowała sens
i potrzeb
pogł bionych poszukiwa , poprowadzonych na
pograniczu dyplomatyki4, sfragistyki, heraldyki, historii sztuki
i ikonografii religijnej.
*

Marek Adamczewski, dr, jest adiunktem w Zakładzie Nauk Pomocniczych
Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.
1
Sfragistyka – nauka pomocnicza historii, której przedmiotem poznania s :
geneza, tre ci i funkcje piecz ci.
2
M. Gumowski, Sfragistyka polska. Piecz cie ko cielne, [w:] Sfragistyka,
oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 217.
3
Tam e.
4
Dyplomatyka – nauka pomocnicza historii, opisuj ca funkcjonowanie kancelarii,
wyja niaj ca stanowisko prawne i zasady tworzenia dokumentów i dokumentacji
aktowej.
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Do podj cia bada , okre lonych w tytule, skłoniły mnie
dwie okoliczno ci. Jestem przekonany, i
rozpoznanie
przebogatych zbiorów piecz ci ko cielnych i wprowadzenie wiedzy
o ich ikonografii umo liwi zrekonstruowanie tzw. pejza u
heraldycznego. Zaw enie tematu do ko ciołów dekanatu
szadkowskiego wypływa z logiki i biegu bada , prowadzonych na
potrzeby długofalowego i interdyscyplinarnego programu
badawczego, którego celem jest mo liwie pełne poznanie regionu
szadkowskiego, w tym równie jego historii. Po tekstach,
wyja niaj cych zagadki herbu miasta Szadku5 oraz dekoracji
heraldycznej
fary
szadkowskiej6
nadszedł
czas
na
scharakteryzowanie ikonografii piecz ci ko ciołów parafialnych,
skupionych w dekanacie, którego centrum stanowił ko ciół pod
wezwaniem NMP i w. Jakuba w Szadku.
Zapisy partykularnego prawa ko cielnego na temat sposobów
uwierzytelniania
dokumentów
parafialnych
stworzono
w redniowieczu, cho twórcy tych uregulowa poło yli wówczas
nacisk na obowi zek posiadania piecz ci osobistej – piecz ci
proboszczów, rz dców, kierowników parafii7 – a nie na znaki
religijnej wspólnoty parafialnej, czyli na symbole ko cioła
parafialnego. Norma prawa i powszechne w redniowieczu
prze wiadczenie o nieomal fizycznej obecno ci patronów w yciu
doczesnym narzuciły schemat budowania piecz ci proboszczów
ko ciołów
parafialnych.
Ramy
poszukiwa
motywu
ikonograficznego wyznaczało wi c główne wezwanie ko cioła.
Z czasem rozwi zanie, wła ciwe dla konstruowania piecz ci
proboszczowskiej, zaakceptowano tak e przy projektowaniu
piecz ci urz du parafialnego. Wybór tre ci z istoty był
ograniczony, cho
w przypadku ko ciołów wzniesionych
5

M. Adamczewski, Herby i piecz cie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski”
2003, t. 3, s.7–34.
6
M. Adamczewski, Herby szlachty polskiej w ko ciele farnym pw. w.
Wniebowzi cia Naj wi tszej Panny Marii i w. Jakuba w Szadku, „Biuletyn
Szadkowski” 2005, t. 5, s. 47–65.
7
„...item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores teneantur habere sigilla sub
nomine ecclesiarum suarum, ut litteras que ad eos dirigentur restituant
sigillatas...” – zob. KDW, t. 1, Pozna 1877, nr 361; J. Pakulski, O najstarszych,
przedherbowych piecz ciach arcybiskupów gnie nie skich, [w:] Homines et
societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Pozna 1997, s. 443–444.

Ikonografia piecz ci ko ciołów parafialnych…

71

i konsekrowanych pod patronatem kilku wi tych istniała
mo liwo chyba swobodnego decydowania o tym, który spo ród
wielu opiekunów umieszczony zostanie w polu piecz ci parafialnej.
Zazwyczaj posta pierwszego patrona współtworzyła obraz
piecz ci, co nie znaczy, e nie mo na wskaza przykładów, gdy
z pomi dzy kilku wezwa
wybierano posta
bardziej
charakterystyczn , lepiej – z uwagi na rzadsze jej wyst powanie –
identyfikuj c lokaln wspólnot religijn , cho w hierarchii
zazwyczaj dalsz
pozycj . Drogi
opiekunów, zajmuj c
dokonywania wyborów postaci, współtworz cych narracj
sfragistyczn , nie s czytelne. Nie istniały chyba adne
szczegółowe wytyczne, a decyzje podejmowane był ka dorazowo
przez proboszcza, mo e po konsultacji z cz ci wiernych. Bez
w tpienia na ostateczny kształt komunikatu ikonograficznego
wpływ miał tak e grawer, wykonuj cy typariusz.
Stan zachowania piecz ci ko ciołów parafialnych i przede
wszystkim stopie ich naukowego rozpoznania utrudniaj dzi
formułowanie przes dzaj cych wniosków na temat rozwoju
i funkcjonowania piecz ci parafialnej i dekanalnej. Uprawniony
jestem jedynie do stwierdzenia, i zdecydowan wi kszo
odcisków piecz tnych, odci ni tych pod dokumentami, spisanymi
w kancelariach parafialnych w pierwszej połowie XIX w.,
wykonano tłokami z drugiej połowy XVIII w. i z pierwszej połowy
XIX w., czyli narz dziami, pochodz cymi w zasadzie z tego
samego okresu, co uwierzytelniane nimi dokumenty. Na tym etapie
bada mo liwe jest sformułowanie dwóch wykluczaj cych si
hipotez, obja niaj cych opisany fenomen. Według pierwszej, jak
s dz bardziej racjonalnej, zało y mo na, e na drug połow
XVIII w. przypadł czas kolejnej renowacji piecz ci8. Tłoki zu yte,
wcze niejsze
szesnastowieczne
lub
siedemnastowieczne,
konsekwentnie zast pione zostały nowymi. Za t hipotez – obok
wniosków płyn cych z tre ci niektórych legend otokowych9 –
8

M. Hlebionek, W połowie drogi do herbu. Ze studiów nad piecz ciami gmin
wyznaniowych na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Polska heraldyka ko cielna. Stan
i perspektywy bada , pod red. H. Skupie skiego i A. Weissa, Warszawa 2004,
s. 154.
9
Tak najprawdopodobniej nale y zrozumie tre cz ci legendy piecz ci ko cioła
parafialnego w K pnie, gdzie oprócz wskazania dysponenta (ko ciół w K pnie)
odnotowano fakt dokonania odnowienia piecz ci w latach siedemdziesi tych
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przemawia fakt odnalezienia w ród dziesi tków, a mo e nawet
setek piecz ci osiemnastowiecznych – przynajmniej kilku, których
archaiczna forma mo e wskazywa na ich siedemnastowieczn
metryk 10. Ponadto, co mo e dziwi np. badaczy piecz ci
miejskich, które pozostawały w słu bie kancelaryjnej nawet po
czterysta lat, typariusze ko ciołów parafialnych stosunkowo krótko
pełniły swe funkcje11 i szybko zast powane były nowymi12.
Drug hipotez , obja niaj c wyst powanie chronologicznie
jednorodnej sfragistycznej podstawy ródłowej w dokumentacji
z pierwszej połowy XIX w., formułowa mo na wokół
stwierdzenia, e na XVIII w., mo e na jego połow , przypadła
radykalna zmiana funkcji ko cioła parafialnego. Ko ciół w dalszym
ci gu był – co oczywiste – wspólnot religijn , ale z wolno stawał
si tak e „pa stwowym” urz dem stanu cywilnego, którego
niezb dnym wyposa eniem była piecz . Do skutecznego
wykonywania czynno ci prawnych na pograniczu kultu religijnego
i władzy pa stwowej nie wystarczała ju piecz
osobista
proboszcza. Literatura przedmiotu rozpoznała te przeobra enia,
cho jak dot d koncentrowała si na regulacjach pruskich
i ustawodawstwie Ksi stwa Warszawskiego.
Ograniczenie kwerend do archiwaliów z pierwszej połowy
XIX w. wynika z charakteru ródeł ko cielnych, sposobu ich
XVIII w. – zob. Archiwum Pa stwowe w Łodzi (dalej: APŁód ), Urz d Stanu
Cywilnego (dalej: USC) Szadek, sygn. 8 (alegata USC, a przechowywane
w APŁód nie zostały spaginowane, z tego powodu w przypisach nie podano
szczegółowej lokalizacji zabytków). M. Hlebionek opublikował informacje
o piecz ci parafii ewangelickiej w Czarnkowie, odnowionej – co po wiadcza tekst
legendy – w 1834 r. – zob. M. Hlebionek, W połowie drogi do herbu..., s. 171.
10
Wnioskowanie oparte o identyfikacje cech stylowych, o „archaiczno ”,
nieporadno rysunku wyobra enia napiecz tnego tudzie liternictwo legendy
mo e by zawodne. Znana jest bowiem piecz
ko cioła parafialnego
w Przespolewie, której forma wyobra enia i kształty liter wskazywałby na
siedemnastowieczn metryk , jednakowo element chronologiczny legendy
wskazuje na 1787 r. – zob. APŁód , USCZgierz, sygn. 19.
11
Chronologi nast pstwa piecz ci ko cioła parafialnego kompetentnie
zrekonstruowa mo na np. w oparciu o dwie kolejne piecz cie ko cioła w Ru ccu
– zob. ni ej.
12
Otwarte pozostaje pytanie o intensywno ci wykorzystania piecz ci ko ciołów
parafialnych, a ta po rednio wpływa mogła na ‘długowieczno ’ tłoków
piecz tnych. Archiwalia z przełomu XVIII i XIX w., a przede wszystkim
z pierwszej połowy XIX w. ujawniaj du aktywno kancelarii parafialnych.
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gromadzenia, a w konsekwencji tak e ich współczesnego
przechowywania i udost pniania. Obserwacji poddane zostały dwa
rodzaje wytworów ró nych kancelarii ko cielnych. B d to
dokumenty w dosłownym tego słowa znaczeniu, tworzone
suwerennie w kancelariach parafialnych oraz protokoły wizytacji
kanonicznych ko ciołów parafialnych, których formularze
przygotowywane były przez wizytatorów, a prawdziwo relacji
potwierdzano odciskami piecz ci, w tym tak e piecz ci
parafialnych.
Dokumenty, spisywane w kancelariach ko ciołów
osobistymi
parafialnych,
uwierzytelniane
mogły
by
piecz ciami proboszczów13 lub te – co wynika z dokumentacji
ródłowej z przełomu XVIII i XIX w. – przede wszystkim
piecz ciami ko ciołów parafialnych. Dotarcie wi c do
opiecz towanych dokumentów parafialnych uzna nale y – przy
tak zakre lonym temacie – za naczelny obowi zek poznawczy.
Praktyka
gromadzenia
dokumentów,
wpływaj cych
do
dziewi tnastowiecznych kancelarii parafialnych, jak i zakres spraw
załatwianych przez proboszczów spowodowały, i zebranie
potrzebnych danych sfragistycznych nie jest specjalnie kłopotliwe.
Kancelaria parafialna była i jest miejscem gromadzenia
dokumentów, wymaganych prawem kanonicznym, a okazywanych
duchownym przez przyst puj cych do kolejnych sakramentów, np.
mał e stwa. Na r ce proboszcza przekazywane były odpisy z ksi g
metrykalnych
innych
parafii,
po wiadczaj ce
zdolno
13

Wskaza mo na przykłady, gdy piecz , niegdy osobista proboszcza –
w wyniku całkowitego niezrozumienia jej pierwotnej tre ci i funkcji – stawała si
z czasem piecz ci ko cioła parafialnego. Taki proces miał miejsce w parafii
w Gozdowie – zob. APŁód , USCSzadek, sygn. 45. Piecz
z legend :
S(IGILLUM) P(AROCHUS) GOZDOWSCI FILIP IAKVER 1625 została
wykorzystana w 1822 r. do uwierzytelnienia dokumentu o formule sigillacyjnej
„[...] sigillo eccesiae gozdovienisi munio[...]”. Wykorzystanie osobistej piecz ci
proboszcza do uwierzytelnienia dokumentu nie zawsze mo na tłumaczy brakiem
piecz ci urz du parafialnego. W dniu 15 sierpnia 1805 r. dokument,
po wiadczaj cy mier Katarzyny z Woli skich Warmi skiej uwierzytelnił odcisk
osobistej piecz ci ksi dza Michała d enickiego, ale formuła sigillacyjna
informowała o odci ni ciu piecz ci ko cioła parafialnego w Szadku (zob. APŁód ,
USCSzadek, sygn. 4). Na przełomie XVIII i XIX w. w szadkowskiej kancelarii
parafialnej przechowywane były dwa typariusze – dekanatu i ko cioła
parafialnego.
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narzeczonych do zawarcia mał e stwa. Korespondencja ta zbierana
była przez proboszczów w poszyty, tytułowane Dowody, potrzebne
do zawarcia zwi zku mał e skiego wzgl dnie Aneksy do aktów
mał e stw, a obecnie przechowywane s one w dokumentacji
parafialnych urz dów stanu cywilnego jako tzw. alegata14.
Pojedyncze dokumenty, po wiadczaj ce podstawowe fakty
genealogiczne (narodziny, chrzest, lub lub zgon), odnale
mo na w szcz tkowo zachowanych archiwach podworskich,
gromadzonych przez wła cicieli maj tków ziemskich. Jednakowo
– z uwagi na przypadkowo
wyst powania dokumentów
parafialnych w tych zespołach – dokumentacja, budowana przez
rodziny szlacheckie, stanowi mo e wył cznie uzupełnienie
podstawy ródłowej, a nie jej fundament.
Protokoły wizytacyjne, spisane podczas wizytacji odbytej
w 1811 r.15, stworzyły – podobnie jak alegata – unikatow szans
sprawnego zgromadzenia wiedzy o piecz ciach ko ciołów
parafialnych, wykonanych w drugiej połowie i pod koniec
XVIII w., a u ywanych powszechnie w pierwszej połowie XIX w.
Protokoły, porz dkowane dekanatami, uwierzytelniane były
odciskami piecz ci – w tym równie bardzo cz sto piecz ciami
ko ciołów parafialnych.
Podczas ogl dania odcisku piecz tnego obserwator
zazwyczaj koncentruje sw uwag na rysunku wyobra enia
napiecz tnego. Odgaduje tre , zastanawia si nad kunsztem
plastycznego skomponowania dzieła, pod a za narracj ,
prowadzon j zykiem rysunku. Ikonografia piecz ci ko cielnych
ułatwiała identyfikacj urz du uprawnionego do wystawiania
dokumentów, ale na tym nie ko czyła si jej rola. Drug funkcj
ikonografii piecz tnej powi za nale y z miejscem obrazu
religijnego, wyznaczonego przez ojców ko cioła, w katechizacji
tych, którym obca była umiej tno czytania. Przekaz wizualny
utrwalał tajemnice wcielenia i propagował wzniosłe przykłady
zachowa , opisane w ywotach wi tych. Przede wszystkim obrazy
14

O liczbie alegat USC przekona si mo na przegl daj c cyfrow baz danych
Pradziad, wł czon do publikacji na płycie CD Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Pa stwowych (Po mieczu i po k dzieli, Warszawa 2003).
15
Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWłocławek), Wizytacje
kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej, ks. 135, s. 5–728.
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i rysunki miały pobudza pobo no wyznawców, a w tym były
one zdecydowanie lepszym, skuteczniejszym narz dziem ani eli
traktaty teologiczne16. Swobod
doboru motywu, wolno
tworzenia oraz komponowania wyobra e napiecz tnych ko ciołów
parafialnych – oprócz prawa i zwyczaju ko cielnego – ograniczały
schematy narracji ikonograficznej, akceptowane przez Ko ciół.
W literaturze przedmiotu17 odnale mo na opini , e ikonografia
chrze cija ska była i jest nauk o ci le okre lonych zasadach, od
których twórca „[...] dla dogodzenia swej wyobra ni nie mo e
odst powa [...]”. Utwory plastyczne, wypełniaj ce wn trza
wi ty , jak równie i pola piecz ci pełni miały funkcj
edukacyjn 18, katechetyczn , przeto tre ci ich musiały by poddane
kontroli, aby przekaz nie ró nił si od oficjalnego nauczania
Ko cioła. Przedmiotem twórczo ci artystycznej były nierzadko
dogmaty religijne, a wykorzystanie niewła ciwych przedmiotów do
ich graficznej prezentacji prowadzi mogło do zbudowania
obrazów „[...] przeciwnych wierze [...]”19.
Piecz cie dekanatu szadkowskiego
Dziekan w swej codziennej praktyce kancelaryjnej
posługiwał si niegdy , a i obecnie posługuje si piecz ci
dekanatu. Stanisław Librowski zauwa ył, e dokumenty dziekanów
w przeszło ci uwierzytelniane były odciskami piecz ci ko ciołów
parafialnych, przy których rezydował dziekan. Teza ta jest bez
w tpienia interesuj ca, ale niekoniecznie, a przede wszystkim nie
zawsze i wsz dzie prawdziwa. Wzajemne relacje pomi dzy
piecz ci dekanatu i piecz ci ko cioła parafialnego, stolicy
dekanatu, jak równie kompetencje ich stosowania wymagaj bez
w tpienia specjalistycznych, precyzyjnie ukierunkowanych bada .
Wystarczy zatem stwierdzenie, i osiemnastowieczna piecz
16

A. Brykczy ski, Podr cznik praktyczny ikonografii chrze cija skiej, Warszawa
1894, s. 12–13.
17
Tam e, s. 11.
18
„[...] niechaj malarstwo zapełnia ko cioły, aby ci którzy nie umiej czyta ,
mogli przynajmniej z murów pozna to, czego nie mog dowiedzie si
z manuskryptów[...]” – opinia w. Grzegorza Papie a, cytat za: A. Brykczy ski,
Podr cznik praktyczny…, s. 12.
19
Tam e, s. 14.
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dekanatu szadkowskiego, o której ni ej, uwierzytelniała dokumenty
z formuł sigillacyjn , wskazuj c na u ycie piecz ci ko cioła
parafialnego w Szadku. Proceder ten trwał, mimo e ko ciół
parafialny w Szadku wyposa ony był w swój własny typariusz
o wyobra eniu znacz co ró nym od ikonografii piecz ci dekanatu.
Identyczne obserwacje pochodz tak e i z innych kancelarii,
jednocze nie parafialnych i dekanalnych, gdzie tak jak w Szadku
równolegle
posługiwano
si
piecz ciami
parafialnymi
i dekanalnymi o całkowicie odmiennych ikonografiach. Przywołam
tu przykład dekanatu i parafii brze nickiej20. Bez trudu wskaza
mo na jednak i takie kancelarie parafialne i dekanalne, w których
w u yciu pozostawały dwie ró ne piecz cie – ko cioła parafialnego
i dekanatu – ale obie o identycznym albo o zbli onym wyobra eniu.
Pełna ich identyfikacja i rozró nienie kompetencji nast powało
dopiero po przeczytaniu legendy otokowej. Za przykład niech
posłu piecz cie ko cioła parafialnego w Rudzie21 i dekanatu
rudzkiego22, obie z wyobra eniem w. Wojciecha oraz piecz cie
ko cioła parafialnego w Brzezinach23 i dekanatu brzezi skiego24,
obie z krzy ami o ramionach oplecionych koron cierniow .
Wyobra enia i legendy piecz ci niektórych dekanatów
wskazuj ,
i
w
praktyce
ko cielnej,
przynajmniej
osiemnastowiecznej, funkcjonowało poj cie patrona dekanatu
i niejednokrotnie był on inny ani eli wi ci, wymienieni
w wezwaniu ko cioła parafialnego, przy którym rezydował dziekan.
Patronem dekanatu szadkowskiego był w. Michał Archanioł. Czas
i okoliczno ci dokonania takiego wyboru nie s mi znane. Warto
przypomnie , i ko ciół parafialny w Szadku konsekrowano pod
tytułem Wniebowzi cia NMP i w. Jakuba Apostoła. Ponadto
w ród tytułów ko ciołów parafialnych dekanatu szadkowskiego
pod koniec XVIII w. tylko w jednym przypadku (parafia w Łasku)
wyst pował w. Michał Archanioł, ale jako drugi patron ko cioła
20

Piecz dekanatu brze nickiego z wyobra eniem, w. Piotra; piecz ko cioła
parafialnego w Brze nicy z wyobra eniem w. Jana Chrzciciela – zob. APŁód ,
USCChabielice, sygn. 7.
21
APŁód , USCWygiełzów, sygn. 16.
22
ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej,
ks. 133, s. 129.
23
APŁód , USCZgierz, sygn. 17.
24
Kancelaria parafialna ko cioła w Sławnie, dokument dziekana brzezi skiego.
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po Naj wi tszej Marii Panie (Niepokalane Pocz cie NMP). Dopiero
w 1803 r. konsekrowany został nowy ko ciół parafialny
w Chabielicach, który otrzymał wezwanie w. Michała Archanioła.
Atrakcyjnie rysuje si wi c hipoteza, i patrona dekanatu
poszukiwano w ród tych wi tych, których imionami nie nazwano
jeszcze ko ciołów parafialnych. Tak obserwacj potwierdzi
mo na analizuj c patronaty ko ciołów parafialnych dekanatu
brze nickiego i zestawiaj c je z patronem całego dekanatu.
Jednakowo przywoła mo na tak e przykłady przecz ce tak
sformułowanej hipotezie.
W pierwszej połowie XIX w. w. Michał Archanioł, patron
dekanatu szadkowskiego, ust pi musiał miejsca w polu piecz ci
dekanatu w. Józefowi, patronowi diecezji. Otwarte pozostaje
pytanie, czy administracyjne narzucenie dekanatom (w tym
i dekanatowi szadkowskiemu) postaci w. Józefa (dotyczy to
zarówno motywu, jak i sposobu jego przedstawienia) odczytywa
nale y jako przemy lan unifikacj , uporz dkowanie symboliki
dekanatów, czy te jako plan podkre lenia scentralizowanej
struktury ko cioła, a wzorem mogła tu by np. sfragistyka miejska25
Ksi stwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.
Poszyty, utworzone z dokumentów dziewi tnastowiecznych,
współtworz cych spu cizn szadkowskiego USC, ujawniły fakt
istnienia piecz ci dekanatu (fot. 1), wykonanej – o czym
jednoznacznie za wiadcza element chronologiczny legendy
otokowej – w 1772 r.26 Odciski, wykonane t piecz ci ,
uwierzytelniały dokumenty wystawiane jeszcze w pierwszej
połowie XIX w. Najdalszy zasi g chronologiczny jej u ywania –
jak dot d – nie został precyzyjnie ustalony. Zadanie to – cho
interesuj ce – wykracza ju poza ramy czasowe podj tych
rozwa a . Piecz tu przywołan odnale mo na na dokumentach,
wystawionych jeszcze w 1828 r.27 By mo e została ona
25

Pola piecz ci władz miejskich od 1807 r. na obszarze Ksi stwa Warszawskiego,
a nast pnie od 1815 r. Królestwa Kongresowego wypełniało zawsze oficjalne
godło pa stwowe.
26
W celach dokumentacyjnych wska tylko na kilka poszytów z piecz ci
dekanatu szadkowskiego – zob. APŁód , USCSzadek, sygn. 4, 46, 50, 52a.
Rozproszone piecz cie dekanatu odnale mo na w poszytach USC wielu parafii,
do których migrowali mieszka cy Szadku.
27
APŁód , USCSzadek, sygn. 52a – piecz na dokumencie ze stycznia 1828 r.
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definitywnie wycofana z u ytku wraz z pojawieniem si
zunifikowanych, wykonywanych według wspólnego schematu
ikonograficznego, piecz ci dekanatów diecezji „kujawskiej, czyli
kaliskiej” z wyobra eniem w. Józefa z Dzieci tkiem.

Fot. 1. Piecz

dekanatu szadkowskiego

Pełny komunikat, płyn cy z piecz ci dekanatu
szadkowskiego z 1772 r., tworzyło kilka warstw informacyjnych.
Układały si w logiczny przekaz o tre ciach istotnych dla twórcy jej
programu. Pierwsz , potrójnie zło on warstw informacji – cho
nie dla wszystkich jednakowo dost pn – stanowiły napisy
łaci skie. Były to trzy teksty: pierwszy – identyfikuj cy instytucj ,
której piecz słu yła wraz ze wskazaniem momentu wprowadzenia
jej do słu by kancelaryjnej28, drugi – obja niaj cy tre cz ci
obrazu piecz tnego29, i trzeci – religijnie wzniosły, wyprowadzony
zarówno z ikonografii, jak i z pierwotnego znaczenia imienia
28

SIGILLUM ET PATRONUS DECANATUS SCHADKOVIENSIS 1772 –
w tłumaczeniu: „piecz i patron dekanatu szadkowskiego”.
29
S(ANCTVS) MICHAEL – w tłumaczeniu: „ wi ty Michał (Archanioł)”.
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patrona dekanatu, w. Michała. Poniewa trzeci tekst wyst pował
oddzielnie, faktycznie pełnił tak e rol pobo nego motta30.
Przekaz ikonograficzny tworzyły dwa zło one rysunki –
posta wi tego patrona i herb rodowy dziekana. Obraz główny
ukazywał w. Michała Archanioła, skutecznie zmagaj cego si
z szatanem. Powalony wróg, tu o ludzkiej, cho bez w tpienia,
odra aj cej postaci, le y u stóp wi tego, osłoni tego owalnym
puklerzem wiary i wznosz cego do ci cia miecz płomienisty.
W wolnej, lewej przestrzeni pola piecz ci umieszczona została
tarcza herbowa z rysunkiem sosny o trzech rosochach. Powy ej
tarczy, nad koron herbow dostrzec mo na posta zbrojnego m a,
wznosz cego do góry sosn o trzech rosochach, identyczn jak w
tarczy herbowej. Nie ulega w tpliwo ci, i lewa przestrze piecz ci
wypełniona została rozwini t
kompozycj
heraldyczn
szlacheckiego herbu Godzi ba.
Data roczna, wprowadzona w tekst legendy otokowej oraz
herb szlachecki w przestrzeni pola piecz ci, w intencji
projektuj cego piecz , upami tni miała powstanie typariusza oraz
kapłana, który przyczynił si do jej wykonania. Dzi ki badaniom
Stanisława Librowskiego31 oraz ustaleniom Piotra Szkutnika32 bez
trudu wskaza mo na na ksi dza Klemensa Godziemb Czy a,
proboszcza szadkowskiego od 1766 r. i dziekana szadkowskiego od
1769 r.
Wskazanie autora programu ikonograficznego przywołanej
piecz ci nie było trudne. Kłopoty pojawiaj si , dopiero wtedy gdy
chcemy odtworzy motywy, dla których autor wiadomie poł czył
w jednym polu piecz tnym symbolik religijn z własnym herbem
rodowym.
Najprostsze
rozumowanie
podpowiada,
aby
30

QVIS VT DEUS – w tłumaczeniu: „któ jak Bóg”. Napis tej tre ci zazwyczaj
umieszczany była na tarczy, któr w. Michał zasłaniał si podczas walki
z szatanem – zob. U. Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – aymbol, Pozna 1993,
s. 71–72. Zdobienia tarczy Michała Archanioła wi za nale y z pochodzeniu jego
imienia. Greckie imi Michael wywodzi si bowiem od hebrajskiego Myka-el, co
znaczy „któ jest jak Bóg” – zob. Słownik – konkordancja osób Nowego
Testamentu, oprac. P. C. Boska, Pozna 1991, s. 299–300.
31
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, cz. 1 Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we
Włocławku, Lublin 1974 (nadbitka z ABAK, t. 28–31), s. 378.
32
P. Szkutnik, ródła do dziejów Szadku, znajduj ce si w archiwach ko cielnych,
„Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 114.
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skoncentrowa si na motywach czysto osobistych dziekana: na
dumie z przynale no ci jednocze nie do stanu szlacheckiego i do
rodu herbowego Godzi bów. Alternatyw dla motywacji osobistych
mo e by poszukiwanie kancelaryjnie uzasadnionych powodów,
poł czenia znaku identyfikuj cego konkretnego kapłana
z religijnym symbolem dekanatu. Materiał sfragistyczny,
wytworzony przez ksi y parafialnych i dziekanów na przełomie
XVIII i XIX w., dowodzi, i cz sto dokumenty przez nich
wystawiane, tak e w sprawach parafii lub dekanatu,
uwierzytelniane były herbowymi piecz ciami kapłanów. Tak
osobist piecz ci -sygnetem posługiwał si m. in. Michał
d eniecki, proboszcz i dziekan szadkowski. Jego piecz u yta
została do uwierzytelnienia protokołu wizytacji parafii
szadkowskiej z 1811 r.33 oraz – z uwagi na pełnienie przez
d enickiego funkcji wizytatora dekanatu tuszy skiego – bardzo
cz sto pojawiała si
na protokołach wizytacji ko ciołów
parafialnych wizytowanego dekanatu34. W tym drugim przypadku
u ycie piecz ci osobistej ksi dza Michała było w pełni
uzasadnione, w pierwszym – mo na dyskutowa . S dzi nale y, e
intencj dziekana K. Czy a było stworzenie znaku, który
harmonijnie ł czyłby cechy typowej piecz ci ko cielnej
z osobistym sygnetem, potrzebnym ni szym duchownym w ich
codziennej pracy administracyjnej. Wykonuj c tak piecz , ksi dz
Klemens musiał mie wiadomo , e tworzy instrument, którego
moc uwierzytelniania dokumentów wyczerpie si wraz z jego
odej ciem z urz du. Wprowadzanie herbów osobistych do
ikonografii piecz ci urz dowych praktykowane było w sfragistyce
polskich s dów ziemskich i trybunalskich. Herby szlacheckie
informowały o osobie s dziego, pods dka, a najcz ciej pisarza
ziemskiego, sprawuj cego funkcje. Zmiana obsady urz du
zazwyczaj skutkowała wymian typariusza. Odej cie ksi dza
K. Czy a z Szadku nie poci gn ło za sob jednak zmiany piecz ci
dekanatu. Była ona dalej u ywana, nie bacz c, e jej tre
pozostawała w oczywistej sprzeczno ci z now rzeczywisto ci
prawn . Otwarte pozostaje pytanie, czy wynikało to
33

ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej, ks.
135, k. 665,
34
Tam e, ks. 136, passim.
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z nieznajomo ci zwyczajów sfragistycznych, czy z braku
zrozumienia tre ci wyobra enia napiecz tnego.
Pobie ne obserwacje pozwalaj
wst pnie wyznaczy
niedomkni te ramy chronologiczne, u ywania piecz ci autorstwa
ksi dza Czy a. Najprawdopodobniej pod koniec lat dwudziestych
XIX w. piecz osiemnastowieczna utraciła moc uwierzytelniania
dokumentów. Pozostawało to w zwi zku z wprowadzeniem
jednolitego wzoru35 dla wszystkich piecz ci dekanatów diecezji
„kujawskiej, czyli kaliskiej” (dioecesis vladislaviensis seu
calissiensis)36. Ich wyobra enie tworzyła zawsze posta patrona
diecezji – w. Józefa, Oblubie ca Matki Bo ej w ród obłoków
z Dzieci tkiem na r kach i z kwitn ca ró d k lub lili 37.
Oryginalny tłok piecz ci z Józefem i Dzieci tkiem, nale cy do
dekanatu szadkowskiego, przechowywany jest obecnie w kancelarii
dekanatu szadkowskiego. Sonda owo przeprowadzone badania
wskazuj , i te identyczne w tre ci symbolicznej piecz cie
dekanatów diecezji „kujawskiej, czyli kaliskiej” wykorzystywano
do piecz towania dokumentów zarówno w 1827 r.38, jak w 1889 r.
Faktyczny czas posługiwania si przez dekanat szadkowski
piecz ci z 1772 r. o indywidualnym znaku – ujawniony podczas
kwerend ródłowych – pozostaje w sprzeczno ci z uwagami,
sformułowanymi przez S. Librowskiego na temat powstania
zunifikowanych piecz ci dekanatów diecezji „kujawskiej, czyli
kaliskiej”. Stanisław Librowski zauwa ył bowiem, e identyczne
piecz cie z wyobra enia ze w. Józefem, patronem diecezji,

35

W 1813 r. ko ciół włocławski podj ł prób ujednolicenia piecz ci dekanatów.
W efekcie powstały piecz cie o zło onym wyobra eniu – pod koron , na płaszczu
herbowym m. in. skrzy owane dwa klucze, pastorał z krzy em. Jak dot d udało si
odnale
piecz cie dekanatu uniejowskiego (ADWłocławek, Akta kolegiaty
uniejowskiej, ks. 10, odcisk z 1824 r.) i lutomierskiego (APŁód , USCZgierz,
sygn. 11, odcisk z 1817 r.), wykonane według przywołanego tu wzoru.
36
W rozwa aniach tu prowadzonych warto wzi pod uwag czas reorganizacji
diecezji i moment utworzenia diecezji kujawsko-kaliskiej. Ta bowiem powstała
w 1819 r.
37
Ko ciół katedralny we Włocławku wzniesiony został pod wezwaniem
Wniebowzi cia NMP i jej wyobra enie wypełniało piecz ci kapituły (zob. –
S. Librowski, Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacja,
Warszawa 1949, s. 135–137).
38
Piecz dekanatu piotrkowskiego – zob. APŁód , USCGrocholice, sygn. 1826.
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wprowadzono na przełomie XVIII i XIX w.39 i zwi zał t reform
sfragistyczn z osob biskupa Józefa Rybi skiego. Legendy
piecz ci ze w. Józefem, u ycie w nich oficjalnej nazwy diecezji,
wskazuj jednakowo , i ich wykonanie mo liwe było dopiero od
1819 r.
Piecz cie ko ciołów parafialnych dekanatu szadkowskiego
Dekanat szadkowski na przełomie XVIII i XIX w. tworzyło
27 ko ciołów, z czego 26 w randze parafii, jeden był ko ciołem
filialnymi. Do tego doda nale y jeden ko ciół zakonny – klasztor
oo. Franciszkanów w Bełchatowie.
Kwerendy
ródłowe doprowadziły do zgromadzenia
stosunkowo obszernego zbioru (33 szt.) ró nych piecz ci, jakimi na
przełomie XVIII i XIX w. posługiwali si proboszczowie b d
administratorzy parafii lub ko ciołów filialnych dekanatu
szadkowskiego40.
Obok
piecz ci
ko cioła
parafialnego
proboszczowie, pełni cy równocze nie funkcje urz dników stanu
piecz ciami
urz dowymi
cywilnego,
posługiwali
si
z wyobra eniami symboli pa stwowych – herbu Ksi stwa
Warszawskiego, a nast pnie – herbu Królestwa Polskiego
(Kongresowego). Zasi g funkcjonowania piecz ci USC został
pomini ty w toku kwerend ródłowych, wykonanych na potrzeby
prezentowanego tekstu. Pragn jedynie wskaza szokuj cy wr cz
przypadek u ycia w 1826 r. piecz ci USC w Kaszewicach z herbem
Ksi stwa Warszawskiego, tj. tarcz dwudzieln w słup z herbem
Saksonii i Orłem Białym41, do uwierzytelnienia „wyci gu z ksi g
ko cioła filialnego kaszewickiego aktu urodzenia Jana
z nieprawego ło a spłodzonego [...]”.
39

S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji
kujawskiej i pomorskiej, t. I, opracowanie archiwalno- ródłoznawcze, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1964, t. 8, s. 75.
40
Kwerendy nie doprowadziły do odnalezienia piecz ci ko cioła parafialnego
w Rychłocicach.
41
APŁód , USCKrzepczów, sygn. 38. Cz
dokumentów – np. po wiadczenie
wydane w 1823 r. przez proboszcza Błeszy skiego, pełni cego obowi zki
urz dnika stanu cywilnego – opatrywano dwiema piecz ciami – ko cieln ,
stwierdzaj c zgodno wypisu z zapisami w ko cielnych ksi gach metrykalnych
i wieckiego urz du stanu cywilnego, umacniaj c wiarygodno wypisu – zob.
APŁód , USCParzno, sygn. 20.
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Ryc. 1. Ko cioły dekanatu szadkowskiego na przełomie XVIII i XIX w.
(opracował: Andrzej Kupski)

Najprawdopodobniej wi kszo tłoków piecz tnych, którymi
piecz towano dokumenty na pocz tku XIX w., powstała – o czym
sygnalizowałem wcze niej – w warsztatach złotniczych jeszcze w
XVIII w. Precyzyjnie – dzi ki datom, umieszczonym w legendach
otokowych – okre li mog czas powstania zaledwie siedmiu
piecz ci, w tym czterech z XVIII w. i trzech z XIX w. W 1771 r.
powstała piecz
ko cioła w Restarzewie42. Trzy lata pó niej
(w 1774 r.) wykonano piecz dla ko cioła w Widawie43. W 1779 r.

42

APŁód , USCSzadek, sygn. 45; APŁód , USCWidawa, sygn. 33.
APŁód , USCChabielice, sygn. 3; APŁód , USCDru bice, sygn. 10; APŁód ,
USCKorczew, sygn. 40; APŁód , USCRestarzew, sygn. 29.
43
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zakład złotniczy opu ciła piecz ko cioła w Ru cu44. W ostatnim
roku XVIII w., czyli w 1800 – wykonana została piecz dla
ko cioła w Wygiezłowie45. W 1804 r. zrobiono piecz dla parafii
w Po d enicach46. W 1814 r. powstały dwa ró ne tłoki piecz tne
dla ko cioła w Woli Wi zowej47, a pi lat pó niej (w 1819 r.)
jeszcze jeden typariusz dla ko cioła w Ru cu48. W jednym
przypadku, a dotyczy to piecz ci ko cioła parafialnego
w Szczercowie49, za spraw bardzo le odci ni tych piecz ci, nie
udało si ustali pewnej daty wykonania typariuszy. Odciski
piecz ci ko cioła w Szczercowie pozwalaj na odczytanie dwóch
pierwszych liczb z daty 17... Dalsze kwerendy mog doprowadzi
do uszczegółowienia odczytu.
Mimo braku elementu chronologicznego w legendzie
mo liwe jest stosunkowo dokładne datowanie momentu powstania
piecz ci ko cioła w Chabielicach. W tym przypadku punktem
odniesienia b dzie konsekracja drugiego ko cioła pod wezwaniem
w. Michała Archanioła, co nast piło w 1803 r. Piecz z wodzem
niebia skich zast pów powsta wi c mogła dopiero po tych
wydarzeniach.
Chronologi powstania pozostałych tłoków szacowa mo na
wył cznie na podstawie ich cech stylowych, cho nie jest to pewny
sposób wnioskowania. By mo e troch ponad 65% wszystkich
pozostałych piecz ci wykonano w XVIII w. Ustalenie to nale y
traktowa wył cznie jako hipotez , któr by mo e zweryfikuj
dalsze badania, szczególnie za
ujawnienie dokumentów
osiemnastowiecznych.
Daty na piecz ciach mogły okre la chronologi tak e
i innych zdarze , nie tylko czas wykonania typariusza. Mogły
44
ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej,
ks. 135, s. 571; APŁód , Archiwum Wawelskich z Tub dzina, sygn. 10, k. 161v;
APŁód , Archiwum Wawelskich z Tub dzina, sygn. 24, k. 297; APŁód ,
USCKaszewice, sygn. 10; APŁód , USCŁobudzice, sygn. 19.
45
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 21; APŁód , USCSzadek, sygn. 4; APŁód ,
USCSzadek, sygn. 8; APŁód , USCWidawa, sygn. 39; APŁód , USCWolbórz,
sygn. 11; APŁód , USCWygiełzów, sygn. 16.
46
APŁód , USCWygiełzów, sygn. 11.
47
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 29; APŁód , USCWidawa, sygn. 33.
48
APŁód , USCWygiełzów, sygn. 9.
49
APŁód , USCStro sko, sygn. 9a.
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informowa o wydarzeniach, istotnych dla małych wspólnot
religijnych. W dat roczn (1729 r.) wyposa ona została piecz
parafii w Korczewie50. Stanisław Librowski uznał, i data ta
okre lała moment wykonania tłoka piecz tnego51, a tym samym
prof. Librowski wskazał na istnienie jednej z najstarszych,
polskoj zycznych piecz ci ko cioła parafialnego. S dz , i prawda
jest
inna.
Tłok
piecz tny
ko cioła
w
Korczewie
najprawdopodobniej powstał w XIX w.52, a data umieszczona
w polu piecz tnym odczytywana powinna by jako sposób
upami tnienia wa nego momentu z dziejów parafii. W 1729 r.
wzniesiony został, staraniem ksi dza proboszcza Grzegorza
Ptaszkowskiego, nowy ko ciół parafialny53. Prawdopodobnie wi c
to do tego wydarzenia odwoływała si wspomniana data. Drugi
przypadek wykorzystania daty do zamanifestowania wa nych
informacji z dziejów parafii jest jeszcze ciekawszy.
Najprawdopodobniej w rok 1233 wyposa ona została
osiemnastowieczna piecz ko cioła parafialnego w Grocholicach54.
Oczywi cie ta data – podobnie jak w przypadku korczewskiej
piecz ci parafialnej – nie wskazywała na moment produkcji
typariusza, lecz upami tniała wydarzenie. Twórca programu
ikonograficznego grocholickiej piecz ci parafialnej chciał
pochwali si redniowieczn metryk parafii. Ta bowiem – według
tradycji – powstała w XIII w.55
50

APŁód , USCDru bice, sygn. 19; APŁód , USCKorczew, 36; APŁód ,
USCSzadek, sygn. 46, 52a, 58.
51
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, cz. 1: Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we
Włocławku, z. 4, sygnatury 90–144, Akta z lat 1797–1815, Lublin 1975, s. 608
(152).
52
Prze wiadczenie wynika z analizy cech stylowych piecz ci, u ycia j zyka
polskiego oraz – przede wszystkim – z cech epigraficznych pisma legendy i datacji
– APŁód , USCKorczew, sygn. 36; APŁód , USCSzadek, sygn. 52a, 58.
53
Katalog zabytków sztuki, t. 2: Województwo łódzkie, pod red. J. Z. Łozi skiego,
Warszawa 1954, s. 297.
54
APŁód , USCBełchatów, sygn. 6; APŁód , USCDru bice, sygn. 19; APŁód ,
USCGrocholice, sygn. 1818.
55
W literaturze odnale mo na ró ne daty roczne powstania parafii – 1223 r.
(Grocholice, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 812) lub ok. 1230 r.
(S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, cz. 4: Indeks geograficzno-historyczny, z. 1: Indeks do cz ci 1
(zasób włocławski), Lublin 1978, s. 45).

86

Marek Adamczewski

Zestawienie
liczby
ko ciołów
(27)56
i
ilo ci
57
zinwentaryzowanych tłoków piecz tnych (31) wskazuje, i w toku
bada ujawnione zostały urz dy parafialne, które w pierwszej
połowie XIX w. posługiwały si wi cej ni jedn piecz ci .
Zjawisko to dotyczy czterech, a wła ciwie pi ciu ko ciołów:
ko cioła w Ru cu, ko cioła w Szczercowie, ko cioła w Woli
Wi zowej oraz ł cznie ko ciołów w S dziejowicach i Marzeninie.
Do tej grupy hipotetycznie doł czy mo na parafi w Korczewie,
mo e
dysponowała
dwiema
piecz tkami
która
by
– polskoj zyczn
oraz łaci skoj zyczn , znan
jedynie
z dokumentów wystawianych w kancelarii ko cioła w Zdu skiej
Woli.
W dwóch pierwszych przypadkach fenomen posługiwania si
dwiema piecz ciami wi za nale y z okresow wymian tłoków,
z zast powaniem typariuszy zu ytych – nowymi. Na dokumentach
z ostatnich lat XVIII w. i z pierwszych lat XIX w. dostrzec mo na
jeszcze piecz cie osiemnastowieczne, podczas gdy na dyplomach
z lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. umieszczone były ju
piecz cie dziewi tnastowieczne. Dzi ki datom w legendach
otokowych dwóch piecz ci parafialnych z Ru ca proces ten mo na
opisa kompetentnie. Tłok piecz tny ko cioła w Ru cu z 1779 r.
wykorzystany
został
do
uwierzytelnienia
dokumentów
wystawionych m. in. w 1799 r.58, w 1811 r.59 i w 1817 r.60, podczas
gdy typariusz z 1819 r. u yty został do uwierzytelnienia
dokumentów m. in. z 182061, 1823 i 1826 r. Tłok
osiemnastowieczny nie został zniszczony w chwili wykonania
dziewi tnastowiecznego, ale dalej pozostawał w kancelarii
i okazjonalnie go wykorzystywano. Jego odcisk dostrzec mo na na
dokumencie z 1823 r.62

56

W szacunkach pomini ta została parafia w Rychłocicach.
W rozwa aniach pomini ta została piecz dekanatu szadkowskiego i konwentu
bełchatowskiego.
58
APŁód , Archiwum Wawelskich z Tub dzina, sygn. 24, k. 297.
59
ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej,
ks. 135, s. 571.
60
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 19.
61
APŁód , USCWygiełzów, sygn. 9.
62
APŁód , USCKaszewice, sygn. 10.
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O dwóch piecz ci ko cioła w Szczercowie powiedzie mo na
jedynie to, e tłok osiemnastowieczny pozostawał w słu bie
kancelaryjnej jeszcze w 1810 r.63, a w 1839 r. posługiwano si ju
nowym.
Inaczej tłumaczy nale y fakt wykorzystywania dwóch
piecz ci w kancelarii parafialnej w Woli Wi zowej. Ich
wyobra enia otokowe, a tak e teksty legend s identyczne. Obie,
o czym za wiadcza element chronologiczny legendy otokowej,
powstały w 1814 r. Ró ni si wielko ci oraz kształtem. Piecz
wi ksza mierzy ok. 50 mm rednicy, a mniejsza – owalna –
otrzymała wysoko 37 mm i szeroko 35 mm. Rodzi si wi c
uzasadnione pytanie o powody, dla których jednocze nie wykonano
a dwie piecz cie dla urz du parafialnego. By mo e celem tych
działa
było stworzenie prostego systemu sfragistycznego
z piecz ci du , słu c do piecz towania dokumentów
istotniejszych i piecz ci mniejsz – do codziennego u ycia.
Łatwiej – ni powody zło enia podwójnego zamówienia
w zakładzie grawerskim – wyja ni mo na chronologi ich
powstania, gdy jest ona ci le zwi zana z histori parafii. Wola
Wi zowa była miejscowo ci , wchodz c w skład parafii w
Ru cu, cho z własn kaplic publiczn . Istniała ona ju w 1763 r.,
a w 1781 r. nakładem Franciszka Ksawerego Walewskiego
wzniesiono ko ciół. Parafia w Woli ufundowana została
w 1810 r.64, ale – jak utrzymuje S. Librowski – jej pełne
erygowanie nast piło w 1815 r. Moment powstania piecz ci wi za
nale y z uznaniem ko cioła w Woli Wi zowej za parafi , zdoln do
dokonywania samodzielnych czynno ci prawnych.
Najtrudniej wytłumaczy przyczyny funkcjonowania dwóch
piecz ci, u ywanych w parafii w S dziejowicach. Cechy
zewn trzne wskazywałyby, i obie wykonano w XVIII w. Jedna
63

APŁód , USCStro sko, sygn. 9a.
W wizytacji kanonicznej parafii w Ru cu, przy okazji opisu wi tyni w Woli
Wi zowej odnotowano, i ko ciół ten znajdował si „[...] na drodze do
usamodzielnienia si [...]”, z czym proboszcz z Ru ca si nie zgadzał
i podkre lał, e w Woli funkcjonuje tylko kaplica publiczna – zob. ADWłocławek,
Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej, ks. 135, s. 571.
W formie zał czników do ogólnej charakterystyki ko cioła w Woli dodano kopi
dokumentu fundacyjnego parafii ze stycznia 1810 r., wystawionego przez
S. K. Walewskiego oraz opini Konsystorza Gnie nie skiego z maja 1811 r.
64
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z nich, u ywana cz ciej i pó niej, tak e w pierwszej połowie
XIX w., pozbawiona była legendy otokowej, a o tym, e słu yła
proboszczowi
s dziejowickiemu,
wiadcz
tylko
tre ci
dokumentów ni uwierzytelnionych. W tpliwo ci, czy ta piecz
faktycznie powstała dla tego ko cioła, mo e budzi sprzeczno
wezwania
ko cioła
z
ikonografi
piecz ci.
Ko ciół
w S dziejowicach wzniesiony został pod wezwaniem w. Marii
Magdaleny i w. Klemensa, podczas gdy na piecz ci beznapisowej
dostrzec mo na scen Wniebowzi cia NMP. W tpliwo ci,
podniesione wy ej, nie udało si rozwi za , wykorzystuj c do tego
ródłow ,
ci le
powi zan
z
omawianym
podstaw
zagadnieniem65. Szersze kwerendy doprowadziły do odnalezienia
przekazu, który w zupełnie inny sposób o wietla t zagadk .
W 1808 r. ksi dz Antoni Stankiewicz, proboszcz w Marzeninie
wystawił dokument66, którego formuła sigillacyjna informowała
m. in. o odci ni ciu „...piecz ci ko cioła parafialnego
marzeni skiego pod tytułem Wniebowzi cia NMP...”. Pod tym e
dokumentem widoczny był odcisk beznapisowej piecz ci, któr
w latach dwudziestych XIX w. uwierzytelniano dokumenty
w parafii s dziejowickiej. Logiczne powi zanie tych faktów
sprowadzi nale y do nast puj cego ci gu zdarze . Beznapisowa
piecz
z wyobra eniem Wniebowzi cia NMP powstała
w XVIII w. na zamówienie proboszcza z Marzenina i jej
ikonografia była w pełni zgodna z wezwaniem miejscowego
ko cioła. Słu yła w kancelarii parafialnej w Marzeninie w 1808 r.
i przez przynajmniej jeszcze kolejne dwa lata67. Pó niej –
w nieznanych okoliczno ciach – opu ciła kancelari parafii, dla
której j wykonano i odnalazła si w S dziejowicach. Tam e
w latach dwudziestych XIX w. za jej pomoc uwierzytelniano
dokumenty. W tym samym czasie proboszcz z Marzenina
posługiwał si ju nowym, dziewi tnastowiecznym typariuszem68,
cho o wyobra eniu podobnym do poprzedniego. Badania
sfragistyki parafii w Marzeninie i S dziejowicach ujawniły dziwne
65

W zbiorach APŁód nie ma alegat wytworzonych na potrzeby parafii
w Marzeninie, a alegata s dziejowickie obejmuj lata 1816 i 1822–1825.
66
APŁód , USCOporów, sygn. 2.
67
APŁód , USCOporów, sygn. 4 – piecz pod dokumentem z 1810 r.
68
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 38, 40; APŁód , USCSzadek, sygn. 50.
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zjawisko. Piecz osiemnastowieczna parafii w S dziejowicach,
najprawdopodobniej z wyobra eniem w. Marii Magdaleny69, po
zu yciu została zast piona równie osiemnastowieczn piecz ci
z „odzysku”, pierwotnie nale c do ko cioła w Marzeninie.
Piecz cie ko ciołów parafialnych wykorzystywane były do
uwierzytelniania
dokumentów,
wystawianych
przez
administratorów ko ciołów filialnych. Piecz
parafii Parzno70
znajdujemy na dokumencie, po wiadczaj cym wyci g z „[...] aktu
urodzenia Kacpra Muskały Młodziana z Ku nicy z ksi g ko cioła
parafialnego i filialnego w Kraszewicach [...]”. Obok piecz ci
ko cioła w Parznie, dokument po wiadczał podpis ksi dza
Błeszy skiego, w jednej osobie proboszcza w Parznie
i administratora jej filii kaszewickiej.
Konsekwentnie odciski piecz tne ko cioła parafialnego
w Grocholicach umieszczane były na dokumentach, dotycz cych
mieszka ców Bełchatowa, a przechowywanych w poszytach
bełchatowskiego USC71. Jednakowo obok tak uwierzytelnionych
o wiadcze woli, odnale mo na pojedyncze dokumenty, m. in.
wypisy z ksi g zmarłych „[...] ko cioła parafialnego (tak Or.)
bełchatowskiego72[...]”, uwierzytelnione w latach 1818–1823
odciskami piecz ci konwentu bełchatowskich franciszkanów73.
Zagadkowo – przynajmniej na pocz tku bada – rysował si
obraz sfragistyki ko cioła parafialnego w Chabielicach. Pod
dokumentami, wystawionymi w chabielickiej kancelarii parafialnej
w latach dwudziestych XIX w., odciskano przemiennie dwie
piecz cie. Pierwsza, znana np. z czterech dokumentów
wystawionych w 1824 r., nale ała bez w tpienia do parafii
Chabielice74. Natomiast na dwóch dokumentach, sporz dzonych
równie w Chabielicach – jednym z 1823 r., drugim z 1824 r. –
odnajdujemy „[...] piecz
ko cieln [...]”, ale z legend 75,
69

APŁód , USCStro sko, sygn. 9a.
APŁód , USCKaszewice, sygn. 6, 14; APŁód , USCParzno, sygn. 34; APŁód ,
USCSi dziejowice, sygn. 15; APŁód , USCWygiełzów, sygn. 13.
71
APŁód , USCBełchatów, sygn. 6.
72
Parafia w Bełchatowie ustanowiona została pod koniec XIX w. Do tego czasu
Bełchatów nale ał do parafii w Grocholicach.
73
APŁód , USCBełchatów, sygn. 8, 9, 21; APŁód , USCDru bice, sygn. 19.
74
APŁód , USCChabielice, sygn. 7.
75
APŁód , USCChabielice, sygn. 7; APŁód , USC Restarzew, sygn. 29.
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wskazuj c na ko ciół w Stró y. Wyja nienie tego fenomenu
mo liwe jest dzi dzi ki kwerendom ródłowym Piotra Szkutnika
i opracowaniu monograficznemu Erazma E. Wilczy skiego76. Piotr
Szkutnik odnalazł w wizytacji dzieka skiej ko ciołów dekanatu
brze nickiego zapis, pochodz cy z 1824 r., a charakteryzuj cy stan
kleru, rezyduj cego wówczas w Stró y77. Erazm E. Wilczy ski
zwrócił uwag , i upadek znaczenia parafii w Stró y ł czy nale y
z post puj c dewastacj zabudowa parafialnych. W konsekwencji
tego w latach 1815–1817, 1821 i 1825 parafia w Stró y nie
posiadała własnego proboszcza, a funkcje jego pełnił pleban
z Chabielic. W latach dwudziestych XIX w. w jednym miejscu,
zapewne w Chabielicach, przechowywane były ksi gi metrykalne
i piecz cie dwóch ró nych parafii. Proboszczowie b d rz dcy tych
dwóch
ko ciołów
nie
wykazywali
wi kszej
troski
o uwierzytelnienie dokumentu wła ciw piecz ci . Dokumenty
chabielnickie sporadycznie wzmacniano odciskami piecz ci
ko cioła w Stró y. Zgromadzony materiał dowodzi, i tak e przy
piecz towaniu dokumentów, dotycz cych parafian ze Stró y, nie
dochowywano nale ytej staranno ci. W 1831 r. spis sreber ko cioła
stró y skiego opiecz towany był odciskiem piecz ci ko cioła
w Chabielicach. Znamienne, e wezwania obu ko ciołów, a przez
to ikonografie piecz ci78, były tak ró ne, e adn miar – przy
minimalnym tylko stopniu uwagi – nie mo na ich było pomyli .
Drugi przypadek wykorzystywania piecz ci obcej do
uwierzytelniania dokumentu parafialnego zwi zany jest
z działalno ci kancelarii parafialnej w Zdu skiej Woli. Pod
protokołem wizytacji kanonicznej z 1811 r.79 oraz pod dokumentem
76

E. E. Wilczy ski, Pami tnik Stró y. Krótka monografia wsi i okolic od czasów
najdawniejszych do dzi , Cz stochowa 2000, s. 26–42.
77
„[...] od lat dziesi ciu [czyli od 1814 r. – M. A.] przy tym ko ciele [w Stró y –
M. A.] niemasz stałego proboszcza, w tych dobrach znajduj si dwa ko cioły,
Stró a i Chabielice, o wier mili jeden od drugiego. Dwory utrzymuj kapelana,
a gdy w Chabielicach zabudowania s w lepszym stanie to kapelan tam rezyduje
[...]” – AACz stochowa, Ksi gi dzieka skie, ks. 13, k. 116.
78
Ko ciół w Stró y otrzymał wezwanie w. Kazimierza i w. Józefa. W polu
piecz ci ko cielnej umieszczony został w. Józef z Dzieci tkiem i kwiatem lilii –
zob. APŁód , USCRestarzew, sygn. 29.
79
ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej,
ks. 135, s. 728.
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z 1827 r.80 odci ni te zostały bezsprzecznie zdu skowolskie
piecz cie parafialne. Natomiast pod dwoma wypisami z metryki
chrztów, wystawionymi przez ksi dza Wojciechowskiego
w 1825 r., umieszczona została piecz
najprawdopodobniej
81
ko cioła parafialnego w Korczewie . Tryb przypuszczaj cy wynika
z dwóch przesłanek. Pierwszej – niepewnego odczytu legendy
otokowej, który rekonstruowany w oparciu o dwa słabe odciski –
jak dot d – nie został w pełni odczytany, drugiej – zaledwie
domniemanej identyfikacji postaci wyobra enia napiecz tnego82.
Komunikat wi kszo ci piecz ci okresu staropolskiego
nadawany był dwoma kanałami –
tekstem legendy oraz
wyobra eniem napiecz tnym. Odczytane ł cznie dawały pełn
wiedz o osobie (fizycznej b d prawnej), upowa nionej do
podejmowania decyzji prawnych.
Funkcj legendy piecz tnej, najcz ciej otokowej, czasami
tak e i polowej, było i jest werbalne – a wi c dost pne jedynie
wyedukowanym warstwom społecze stwa – okre lenie dysponenta
piecz ci, wskazanie osoby, wzgl dnie urz du, uprawnionego do
wydawania decyzji. Tekst legendy był uzupełnieniem wypowiedzi,
poprowadzonej j zykiem ikonografii wyobra enia napiecz tnego.
Na ogóln
liczb
33 zaledwie jedna piecz
(u ywana
w S dziejowicach) pozbawiona była tekstu, co niezbicie wiadczy
o dominacji piecz ci, ł cz cych dwie formy przekazu informacji.
Tre legendy wynikała wprost z charakteru instytucji, do
której piecz
nale ała. Dobierano do niej słowa najlepiej
opisuj ce dysponenta. J zykiem legend parafialnych piecz ci
ko cielnych dekanatu szadkowskiego na przełomie XVIII i XIX w.
w zasadzie była łacina. Jedynie dwie piecz cie – ko cioła
w Buczku83 i ko cioła w Korczewie84 – wyposa ono w legendy
80

APŁód , USCSzadek, sygn. 52a.
APŁód , USCSieradz, sygn. 31.
82
Pewne zidentyfikowanie postaci, jako w. Katarzyny, patronki ko cioła
w Korczewie, stanowiłoby wsparcie hipotezy. Niestety, posta
–
najprawdopodobniej kobiety – nie została wyposa ona z atrybuty, jednoznacznie
charakteryzuj ce wi tego.
83
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 11, 27, 32; APŁód , USCSzadek, sygn. 52a. –
Legenda ko cioła w Buczku otrzymała brzmienie: KO CIOŁ BUDZKI lub
KO CIOŁA BUDZKIEGO. Komplikacje z odczytem wynikaj z miernej jako ci
odnalezionych odcisków.
81

92

Marek Adamczewski

polskoj zyczne. Schemat wypowiedzi, niezale nie od u ytego,
j zyka był zazwyczaj identyczny. Tre
zasadnicza legendy
okre lała dysponenta tłoka piecz tnego i czyniła to poprzez
wskazanie, i
był to ko ciół85, ecclesia, najcz ciej
z przymiotnikiem parafialny, parochialis. W odmienny od
standardowego tekst legendy wyposa ona została piecz ko cioła
parafialnego w Łasku, a to z uwagi na funkcjonowanie przy nim
kapituły, powołanej do ycia w 1525 r. przez Jana Łaskiego. Napis
wskazywał na kapituł ko cioła kolegiackiego, capitulum ecclesiae
collegiatis. Legenda piecz ci oo. Franciszkanów z Bełchatowa – co
oczywiste – zawierała okre lenie, akcentuj ce klasztorny,
conventus charakter zgromadzenia.
W dalszej kolejno ci podawana była informacja o lokalizacji
parafii, czyniono to poprzez podanie – w formie przymiotnikowej –
nazwy miejscowo ci, w której wzniesiony był ko ciół. W jednym
przypadku (Wola Wi zowa) oprócz nazwy miejscowo ci w tekst
legendy wprowadzona została informacja o przynale no ci parafii
do dekanatu szadkowskiego86.
Dla badaczy – co oczywiste – najbardziej interesuj ce s
wszelkie dodatkowe dane, wykraczaj ce poza zarysowany tu
schemat legendy otokowej piecz ci ko cioła parafialnego.
Historyków fascynuj np. zwroty, ułatwiaj ce identyfikacj
patrona ko cioła. Tylko dzi ki dopełnieniu słownemu,
anonimowego biskupa z piecz ci parafii w Dru bicach, nazwa
mo emy w. Mikołajem87. W kr g legendy otokowej piecz ci
parafii Grabno wprowadzono litery, wskazuj ce na w. Wacława
króla88. Zawił ikonografi , zło on z kilku b d kilkunastu postaci
i symboli na piecz ci parafialnej Grocholic, obja niła adnotacja,
84

APŁód , USCKorczew, sygn. 15; APŁód , USCSzadek, sygn. 46, 52a, 58 –
KATARZYNA
P(ANNA)
M( CZENNICA)
KOSCIOLA
S(WI TA)
KORCZEWSKIEGO R(OKU) P(A SKIEGO) 1729.
85
Twórcy piecz ci ko cielnych wykorzystywali – cho rzadko – rzeczownik
‘ wi tynia’ templum, na okre lenie miejsca, wokół którego organizowane było
zgromadzenie wiernych – APŁód , USCŁowicz, sygn. 24.
86
APŁód , USCŁobudzice, sygn. 29; APŁód , USCWidawa, sygn. 33.
87
APŁód , USCDru bice, sygn. 10, 11, 16; APŁód , USCRozprza, sygn. 5.
88
Skrót wprowadzony w tekst legendy najprawdopodobniej odczyta nale y:
Wenceslaus sanctus rex bohemiae, czyli wi ty Wacław, król Czech – APŁód ,
USCZgierz, sygn. 29.
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wskazuj ca, i ko ciół grocholicki wzniesiony został pod
wezwaniem Wszystkich wi tych89. Tajemnicz posta na piecz ci
ko cioła w Kociszewie łatwo jest zidentyfikowa , jako w. Teodora
m czennika, tylko dzi ki tekstowi legendy otokowej90.
O w. Katarzynie, pannie i m czennicy, wspomina legenda piecz ci
parafialnej Korczowa91. Dzi ki dopełnieniu werbalnemu rozpozna
mo emy posta biskupa, widniej c na piecz ci parafialnej
Krzepczowa. W tym przypadku był nim w. Wojciech92.
W kobiecie, stoj cej pomi dzy masztami statków lub okr tów,
a widocznej na stro skiej piecz ci parafialnej, dostrzec mo na
w. Urszul , a to dzi ki napisowi, umieszczonemu na chor gwi,
któr ta dzielnie dzier yła w r ku93.
Historyk pod wiadomie poszukuje modelu post powania,
przyczyn, najlepiej wynikaj cych z uwarunkowa prawnych, które
obja niłyby powody wprowadzania w przestrze sfragistyczn
adnotacji, identyfikuj cych postacie z wyobra e napiecz tnych.
S dz , i takich uwarunkowa nie było. Decyzje zapadały
w ka dym przypadku indywidualnie i były sum ustale
zamawiaj cego, tj. proboszcza i sugestii tudzie umiej tno ci
wykonawcy – grawera, sporz dzaj cego konkretny typariusz.
Mo na przyj i broni tezy, i identyfikator cz ciej pojawiał si
na tych piecz ciach, na których umieszczano wi tych mało
popularnych, wzgl dnie tych, których rozpoznanie było trudne
z uwagi na brak jednoznacznych, a tylko im przypisanych
atrybutów. Zespół piecz ci parafialnych jednego dekanatu nie daje
podstaw do udzielania kompetentnej odpowiedzi, cho sugerowa
mo e kierunki poszukiwa prawidłowo ci. Postaci w. Michała
Archanioła – bardzo charakterystycznej – towarzyszyło dopełnienie
werbalne na piecz ci dekanatu, a nie umieszczono go na piecz ci
ko cioła w Chabielicach. Na piecz ciach z wyobra eniami
patronów „egzotycznych”, a do takich zaliczy
mo na
w. Wacława (w Grabnie), w. Teodora (w Kociszewie),
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APŁód , USCBełchatów, sygn. 6; APŁód , USCGrocholice, sygn. 1823/III;
APŁód , USCKaszewice, sygn. 12.
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APŁód , USCGrocholice, sygn. 1829; APŁód , USCŁobudzice, sygn. 41a.
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APŁód , USCSzadek, sygn. 52a.
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APŁód , USCKrzepczów, sygn. 24, 34; APŁód , USCŁobudzice, sygn. 27.
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APŁód , USCStro sko, sygn. 3; APŁód , Archiwum Walewskich z Tub dzina,
sygn. 7, k. 354.
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w. Urszul (w Stro sku) oraz „mnogich”, czyli Wszystkich
wi tych (w Grocholicach), zamieszczono identyfikacj werbaln .
Mo na je tak e zobaczy
w trzech przypadkach, gdy
jednoznaczno
wykładu ikonograficznego została zachwiana.
Anonimowy, bo pozbawiony atrybutów – trzech złotych kul lub
trzech panien – biskup z Dru bic, okazuje si w. Mikołajem tylko
dzi ki stosownej adnotacji. Na piecz ci parafialnej Korczowa
w. Katarzyna przedstawiona została jako m czennica, ale – bez
p kni tego koła – czyli przedmiotu okre laj cego rodzaj jej
m cze stwa. W trzecim przypadku, a chodzi tu o w. Wojciecha
z piecz ci parafialnej Krzepczowa, grawer wykonał posta
wi tego biskupa (infuła na głowie, pastorał w dłoni), ale pozbawił
go wyobra enia wiosła i włóczni, czyli przedmiotów, okre laj cych
charakter misji w. Wojciecha (płyn ł łodzi w dół Wisły do
Gda ska) i rodzaj jego m cze skiej mierci (uderzenie wiosłem,
pchni cie włóczni ). Tym samym odbiorca komunikatu mógłby
długo poszukiwa
po ród licznych biskupów wyznawców
wła ciwego odniesienia. Imi , umieszczone w kr gu legendy
skutecznie rozwiało w tpliwo ci.
Bez tekstów identyfikacyjnych wykonano piecz cie
opatrzone wyobra eniami jednoznacznie czytelnymi dla chrze cijan
– w. Stanisława, pochylonego nad wskrzeszonym komesem
Piotrem, w. Jana Chrzciciela podczas ceremonialnego chrztu
Chrystusa w nurtach rzeki, w. Wawrzy ca z palm m cze stwa
i rusztem, w. Barbary z kielichem, w. Andrzeja z krzy em
uko nym, w. Józefa z Dzieci tkiem, w. Marcina z ebrakiem oraz
NMP.
Dziwi mo e brak identyfikacji werbalnej na piecz ci
z wizerunkiem w. El biety (w Ru ccu) i na piecz ci ze
w. Rochem (w Woli Wi zowej), gdy mniejsza popularno tych
dwóch kultów czyniła rysunki ich bohaterów mało
komunikatywnymi. Pozbawiona legendy została tak e piecz
parafialna Wygiezłowa, poniewa
opisanie tak zło onego
wyobra enia napiecz tnego wymagałoby wi kszej przestrzeni
i przynajmniej dwóch zda .
Zasadniczym kanałem informacyjnym, stosowanym przez
twórców piecz ci doby staropolskiej, była jednak ikonografia.
W sposób jasny miała informowa o dysponencie piecz ci.

Ikonografia piecz ci ko ciołów parafialnych…

95

Czytelnym i przy tym prostym sposobem prezentacji patrona
w sfragistycznej przestrzeni parafialnej było umieszczenie jego
statycznego „portretu”, wzbogaconego o atrybuty, czyli
przedmioty, umo liwiaj ce prawidłow identyfikacj postaci. Do
pełnego odkodowania komunikatu, zawartego w takim
wyobra eniu napiecz tnym, potrzebna była aktywna identyfikacja
rysunków oraz zestawienie ich z najwa niejszymi, najcz ciej
kulminacyjnymi wydarzeniami, opisywanymi w tekstach
hagiograficznych.
wi ta Katarzyna z piecz ci ko cielnej
Korczewa przedstawiona została jako dostojna matrona, z palm ,
wiadcz c o jej m cze skiej mierci i z koron na głowie (fot. 2).
W tym przypadku – mimo i grawer nie dodał połamanego koła –
to jednak palma m cze stwa, korona królewska oraz dopełnienie
werbalne w legendzie otokowej, jednoznacznie wskazywały na
w. Katarzyn Aleksandryjsk , pann , dziedziczk królewskiego
rodu, a tak e m czennic za wiar . wi ty Wojciech, biskup praski
w stroju pontyfikalnym i w pozie udzielania błogosławienia, stał si
ikonograficznym dopełnieniem piecz ci ko cioła w Krzepczowie
(fot. 3). Bez atrybutów „sportretowano” na piecz ci parafii
w Dru bicach w. Mikołaja, biskupa Miry. W tym przypadku
rozwa ania komplikuje fakt, i ko ciół dru bicki w XVIII i na
pocz tku XIX w. nosił wezwanie w. Marcina, biskupa Tours.
Identyfikacja postaci wi tych z piecz ci konwentu Franciszkanów
w Bełchatowie94 nie byłaby mo liwa bez wiedzy o fascynacjach
religijnych bełchatowickich braci mniejszych. Twórca piecz ci
umie cił bowiem dwóch, anonimowych wi tych, zwróconych ku
sobie, prowadz cych dysput teologiczn (fot. 4). Klasztor
bełchatowski
otrzymał
wezwanie
Narodzenia
NMP,
w. Bonawentury i w. Jacka. W połowie XIX w. w tym e ko ciele
franciszka skim znajdował si ołtarz z obrazem NMP i figurkami
wi tych Bonawentury i Jacka. Gdy do tych dwóch przesłanek
(wezwanie ko cioła klasztornego i funkcjonowanie kultów)
dodamy wiedz o działalno ci, jak równie znajomo sposobów
przedstawiania obu wi tych z Encyklopedii katolickiej, mo na
sformułowa ostro n hipotez , i to wła nie ich wyobra enia –
w. Bonawentury i w. Jacka – wykorzystano do stworzenia
94
J. Piaseczki, Opisanie klasztorów i ko ciołów ksi y franciszkanów prowincji
polskiej, „Pami tnik Religijno-Moralny” 1844, t. 6, s. 59.
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piecz ci konwentu. Wykorzystanie w. Bonawentury, zwi zanego
z Franciszkanami i w. Jacka, zafascynowanego religijno ci
dominika sk dla opisania konwentu bełchatowskiego, odczyta
mo na tak e jako zaszyfrowan histori klasztoru. Pierwotnie
bowiem w Bełchatowie osiedli si mieli dominikanie, ale
odmówili przyj cia ofiary, a ta przekazana została franciszkanom95.
Zofia z Bykowskich Kowalewska, fundatorka ko cioła i zabudowa
klasztornych, zaakceptowała Franciszkanów tylko dlatego, e we
nie ukazał si jej w. Jacek i powiedział „wzgardzili twym darem
dominikanie, oddaj go tedy franciszkanom”. Jednakowo
zakwestionowanie powy szego wywodu oraz sformułowanie
alternatywnej tezy wydaje si równie proste. Znale mo na dwóch
minorytów, czczonych w Bełchatowie (ołtarze im dedykowane),
którzy tak e mogli zosta „sportretowani” przez grawera. S to
w. Franciszek – zało yciel zakonu oraz w. Antoni z Padwy –
patron franciszkanów i pierwszy profesor uniwersytetu w Bolonii,
zwi zany z zakonem braci mniejszych. Obie propozycje
wywiedzione zostały w drodze wnioskowania po redniego, zatem
funkcjonowa mog wył cznie na prawach hipotez.

Fot. 2. Piecz
95

ko cioła parafialnego w Korczewie

A. Zawilski, Bełchatów i jego historyczne awanse, Łód 1967, s.19–20.
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Twórca typariusza parafii w Grocholicach stworzył statyczny
portret zbiorowy Wszystkich wi tych. Konstrukcja narracji
ikonograficznej kieruje wzrok obserwatora ku trzem wyobra eniom
– goł bicy Ducha wi tego, pot nej postaci z koron (mo e
z tiar ) na głowie i nieco mniejszej – z krzy em w r ku. Te trzy
centralne wyobra enia tworz Trójc wi t , otoczon z prawej,
z lewej i od dołu postaciami Wszystkich wi tych, których
indywidualna identyfikacja z uwagi na rozmiary zabytku jest
zwyczajnie niemo liwa.

Fot. 3. Piecz

ko cioła parafialnego w Krzepczowie

Twórcy piecz ci do ich zdobienia wykorzystywali tak e
popularne schematy ikonograficzne, jednoznacznie identyfikuj ce
patronów. Czynili to poprzez ł czenie wyobra e wi tych z ich
atrybutami, wzgl dnie tak konstruowali narracj , e ukazywała ona
wa ne, a przede wszystkim charakterystyczne epizody z ycia
patronów. wi ty Wawrzyniec m czennik na potrzeby piecz ci
ko cioła w Łobudzicach „sportretowany” został w stroju
liturgicznym, przysługuj cym diakonom, z charakterystycznym
rusztem i palm m cze stwa w r kach (fot. 5).
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Fot. 4. Piecz

Fot. 5. Piecz

konwentu Franciszkanów w Bełchatowie

ko cioła parafialnego w Łobudzicach
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W tym przypadku ruszt w formie elaznej kraty przypomina miał
o m cze skiej mierci diakona Wawrzy ca w ogniu, poniesionej
w 258 r. podczas prze ladowa , wznieconych za panowania cesarza
Waleriana. wi ty Andrzej m czennik, rozpi ty na uko nym krzy u
(krzy u w. Andrzeja), znalazł si w polu piecz ci ko cioła
w Restarzewie (fot. 6). Warto w tym miejscu zauwa y , e
tradycyjna ikonografia w. Andrzeja, tu powielona poprzez
wprowadzenie w pole piecz ci, fałszuje prawdziwy obraz
m cze skiej mierci Andrzeja. Ten bowiem ukrzy owany został na
krzy u uko nym głow
w dół. Na piecz ci ko cioła
w Po d enicach, konsekrowanego pod wezwaniem w. Kazimierza
królewicza i w. Barbary, widoczne s postacie obojga patronów.
Królewicza Kazimierza wskaza mo na dzi ki mitrze na głowie.
wi t Barbar zdradza kielich z Hosti , upami tniaj cy przyj cie
przez ni Komunii wi tej, przyniesionej przez anioła do wi zienia
w wie y (fot. 7). Drugi patron ko cioła w Ru ccu – w. El bieta
królowa – a nie główny NMP (Ofiarowanie NMP), wprowadzony
został w przestrze osiemnastowiecznej piecz ci parafialnej. Pole
piecz ci wypełnia kl cz ca kobieta w habicie zakonnym, a u jej
kolan zło one zostały: korona królewska i berło. El bieta była
królewn w giersk (córk Andrzeja II). Po mierci m a,
Ludwika, landgrafa Turyngii zrezygnowała z ycia dworskiego
i przywdziała habit – została tercjark franciszka sk (fot. 8).
Czytelne przesłanie ikonograficzne odnajdujemy na piecz ci
ko cioła w Stro sku, wzniesionego pod wezwaniem w. Urszuli
i towarzyszek. Poniewa m cze ska mier Urszuli, córki króla
Bretanii, i jej 11 towarzyszek od strzał poga skich Hunów
powi zana była z ich wypraw
statkami do Rzymu
i z przechwyceniem pielgrzymuj cych w drodze powrotnej podczas
eglugi po Renie, wyobra enie królewny Urszuli na stro skiej
piecz ci parafialnej umieszczono pomi dzy masztami i aglami
dwóch statków. Patronem ko cioła w Woli Wi zowej został
w. Roch i jego wyobra enie w stroju pielgrzyma (kapelusz i laska)
wypełniało piecz
parafialn . Aby nie pomyli pielgrzyma
w. Rocha z innym pielgrzymem – w. Jakubem Wi kszym, w pole
piecz ci Woli Wi zowej wprowadzone zostało wyobra enie psa
z bochenkiem chleba w pysku (fot. 9).
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Fot. 6. Piecz

ko cioła parafialnego w Rostarzewie

Fot. 7. Piecz

ko cioła parafialnego w Po d enicach
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Fot. 8. Piecz

Fot. 9. Piecz

ko cioła parafialnego w Ru cu

ko cioła parafialnego w Woli Wi zowej
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Bardzo mało mo na powiedzie o ikonografii osiemnastowiecznej
piecz ci parafii w S dziejowicach. Najprawdopodobniej tu po
1810 r., mo e z uwagi na stopie zu ycia, jej tłok został wycofany
ze
słu by
kancelaryjnej.
Stan
zachowania
jedynego
zinwentaryzowanego dot d odcisku pozwala przypuszcza , i pole
piecz ci wypełniała posta kobiety, zwróconej w stron krzy a. Tak
– co potwierdza przykład parafii w Działoszynie96 – konstruowano
wyobra enie w. Marii Magdaleny.
Na uwag zasługuj tak e wysiłki twórców, zmierzaj ce do
ikonograficznego opisania NMP, do wskazania wzgl dnie wybrania
takich motywów, które wyj tkowo czytelnie symbolizowałyby
Mari . Najprawdopodobniej97 w najbardziej prosty sposób zadanie
dla ko cioła
to zrealizował rytownik, wykonuj cy piecz
w Szczercowie. W praw dło kobiety, wypełniaj cej pole piecz ci,
wło ona została gał zka z kwiatem lilii, kwiatem symbolizuj cym
czysto , dziewictwo, a tak e i inne wzniosłe cnoty NMP. Stan
zachowania odnalezionych odcisków nie pozwala na okre lenie
kształtu ro liny. Ikonografia chrze cija ska mocno podkre lała
potrzeb rysowania lilii o trzech kwiatach, co oznacza jej potrójne
dziewictwo – przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa98. Motyw
mo emy na piecz ci
Matki Bo ej Apokaliptycznej99 odnale
ko cioła w Parznie (fot. 10), wzniesionego pod wezwaniem
Wniebowzi cia i Nawiedzenia NMP. W tym przypadku NMP – po
cz ci w zgodzie z tekstem Apokalipsy według w. Jana – stała na
kuli (spekulowa mo na, czy na kuli ziemi, czy na sferze
niebia skiego uniwersum), zł czonej z sierpem ksi yca
i oplecionej ciałem w a-sztana. Jej głow otaczał nimb, utworzony
z siedmiu, a nie z dwunastu gwiazd, jak wskazywał tekst
96

ADWłocławek, Wizytacje kanoniczne dawnej archidiecezji gnie nie skiej,
ks. 118, s. 19; APŁód , USCDziałoszyn, sygn. 30; APŁód , USCSzadek, sygn. 17,
24.
97
Stan zachowania zinwentaryzowanych odcisków nie pozwala na formułowanie
jednoznacznych i przes dzaj cych s dów, jednakowo wezwanie ko cioła
konsekrowanego w 1647 r. – Narodzenia NMP i w. Jana Chrzciciela – wskazuj ,
i pojawienie si NMP na piecz ci ko cielnej było ze wszech miar
prawdopodobne.
98
T. Brykczy ski, Poradnik praktyczny…, s. 77.
99
„[...] Potem wielki znak si ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w sło ce
i ksi yc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu [...]” –
Apokalipsa, XII, 1.
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Apokalipsy. Kłopotliwym motywem zarówno do zaprojektowania,
jak i do wprowadzenia w przestrze piecz ci była religijna scena
Wniebowzi cia NMP.

Fot. 10. Piecz

ko cioła parafialnego w Parznie

Pole piecz ci ko cioła parafialnego w Marzeninie (ko ciół
pod wezwaniem Wniebowzi cia NMP) i pole piecz ci ko cioła
w Szadku (ko ciół pod wezwaniem Wniebowzi cia NMP
i
w. Jakuba) wypełnione zostały prawie identycznymi
wyobra eniami. Tworzyły je: posta NMP (pełna lub popiersie)
w otoczeniu aniołów, unosz cych j wprost do nieba (fot. 11).
Warto w tym miejscu zauwa y , i dogmat o Wniebowzi ciu NMP
ogłoszony został dopiero w 1950 r., cho faktycznie wi to znane
było w Jerozolimie ju od połowy V w., a po decyzji papie a Leona
IV z 847 r. obecne było w kalendarzu całego ko cioła rzymskiego.
NMP widoczna jest tak e na piecz ci Ko cioła w Zdu skiej Woli,
konsekrowanego pod wezwaniem Matki Boskiej
nie nej.
Wyobra enie piecz ci bez w tpienia tworzy posta NMP
z Dzieci tkiem na r kach oraz dwa anioły po obu stronach motywu
głównego, podtrzymuj ce koron zamkni t , ulokowan tu nad
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postaciami Matki z Synem. Sceny tej nie sposób uzna za koronacj
NMP, ta bowiem dokonywała si w obecno ci Boga Ojca, Syna
Bo ego i Ducha wi tego. Mo e wi c nale ałoby wyobra enie to
odebra jako wizualizacj królewskiej pozycji NMP w ród aniołów
i wi tych.

Fot. 11. Piecz

ko cioła parafialnego w Szadku

Wyobra enie NMP królowej, przebywaj cej w niebie u boku
swego Syna, spogl daj cej zza obłoków na dramatyczn przemian
Szawła w w. Pawła, pojawiło si w polu piecz ci ko cioła
w Wygiezłowie (ko ciół pod wezwaniem Nawiedzenia lub
Wniebowzi cia NMP i Nawrócenia w. Pawła Apostoła). Scena
zwi zana z Pawłem zbudowana została z wykorzystaniem trzech
istotnych elementów narracji – budowli, symbolizuj cej ko ciół, ale
równie mury Damaszku, do którego zmierzał przyszły apostoł,
konia w galopie oraz m czyzny, le cego na ziemi. Twórca
piecz ci uchwycił wi c najistotniejszy moment nawrócenia Szawła,
chwil , w której z prze ladowcy chrze cijan przemienił si
w apostoła.
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Identyfikacja patronów poprzez sceny, wywołuj ce
skojarzenie z ich działalno ci , znajdowała uznanie projektuj cych
wyobra enia napiecz tne. Na piecz ciach ko cioła borszewickiego,
wzniesionego pod wezwaniem
w. Stanisława Biskupa,
dostrzegamy scen wskrzeszenia komesa Piotra. Biskup Stanisław
w stroju pontyfikalnym, w infule na głowie i z pastorałem w r ku
pochylił si nad grobem Piotra i skutecznie wezwał go, by ten
osobi cie zło ył wiadectwo przed s dem królewskim, wiadectwo
które oczy ci miało biskupa z podejrzenia o przeprowadzenie
nielegalnej transakcji nieruchomo ciami. W polu piecz ci
ko ciołów pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela w Brzykowie
i Buczku dostrzec mo na sceny chrztu Chrystusa. wi ty Jan
Chrzciciel z krzy em w r ku wznosił prawic nad nieco mniejsz
ni on postaci Chrystusa. wi ty Michał Archanioł, patron
ko cioła chabielickiego, na piecz ci parafialnej tego ko cioła, jak
zwykle skutecznie walczył z szatanem (fot. 12). Na piecz ci
ko cioła w Grabnie dostrzec mo na króla Wacława, miejscowego
patrona, w otoczeniu innych, nieco mniejszych postaci, z pewno ci
poddanych. Stan zachowania odcisków nie pozwala na
stwierdzenie, czy w. Wacława przedstawiono w trakcie nauczania
i przekonywania Czechów do obrz dku rzymskiego, czy te
podczas wspierania potrzebuj cych. wi ty Teodor, patron ko cioła
w Kociszewie, pojawił si na jego urz dowej piecz ci.
Najprawdopodobniej grawer obok postaci ołnierza rzymskiego,
umie cił wi tyni bogini Cybele, któr Teodor podpalił (fot. 13).
Podłu ny przedmiot, widoczny w r ku wi tego, by mo e jest
pochodni , od której zapłon
miała poga ska wi tynia.
W oderwaniu od wezwania i patronów (Niepokalane Pocz cie
NMP, w. Michała Archanioła, w. Jana Chrzciciela, w. Anny
i
w. Doroty) powstała piecz
ko cioła parafialnego
i kolegiackiego w Łasku. Jej wyobra enie tworz dwie kobiety,
rozmawiaj ce na progu domu. Komunikat ikonograficzny kieruje
uwag odbiorcy w stron nowotestamentowej sceny Nawiedzenia
NMP100, a nie Niepokalanego Pocz cia NMP. Przyjmuj c ten
100

„[...] Maryja wybrała si i poszła z po piechem [...] do pewnego miasta [...]
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła El biet . Gdy El bieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło si dzieci tko w jej łonie, a Duch wi ty napełnił
El biet [...]” – Łk, I, 39–45.
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kierunek identyfikacji motywu, mog precyzyjnie zidentyfikowa
obie postacie – kobieta z lewej strony, w długiej szacie, z głow
nakryt nimbem kolistym, to bez w tpienia NMP, ta druga za ,
z woli artysty wypełniaj ca praw przestrze piecz ci, stoj ca na
progu murowanego domu, równie w długiej szacie, to El bieta,
matka Jana Chrzciciela. R ce splecione w u cisku, głowy
pochylone ku sobie ka przypuszcza , i prócz zwykłej kurtuazji
obie kobiety poł czyły tak e prze ycia duchowe. W chwili
spotkania i w momencie wzajemnego pozdrowienia Duch wi ty
„napełnił El biet ”, a dziecko w jej łonie drgn ło. I wreszcie,
ko cz c przegl d wyobra e piecz ci ko cielnych, wspomnie
nale y o w. Marcine, patronie ko cioła w Widawie, który
przedstawiony został jako kawalerzysta, rozcinaj cy mieczem swój
płaszcz ołnierski, by jego połow wspomóc półnagiego ebraka
z Amiens.

Fot. 12. Piecz

ko cioła parafialnego w Chabielicach
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Zako czenie
Historyczne piecz cie dekanatu szadkowskiego oraz jego
parafii traktowa nale y z szacunkiem, wła ciwym ródłom
poznania historycznego. Dzi – pod postaci odcisków na
dokumentach – s one wiadectwami aktywno ci osób, które je
projektowały, wykonywały, a wreszcie wykorzystywały do
wzmacniania powagi dokumentów. Cz sto piecz cie te s
najstarszymi zabytkami, trwale zwi zanymi z dziejami
poszczególnych parafii, zgromadze wiernych.
Dobór tre ci omawianych tu osiemnastowiecznych
wiadczy
i dziewi tnastowiecznych piecz ci ko cielnych
o zako czonej unifikacji, o wypracowaniu koncepcji budowania
napiecz tnego wyobra enia polskich piecz ci parafialnych.

Fot. 13. Piecz

ko cioła parafialnego w Kociszewie

Wykorzystanie wi tego patrona parafii lub dekanatu – cho nie
zawsze to samego z pierwszym wezwaniem wi tyni – stało si dla
projektuj cych piecz cie norm . Z tego te powodu wszystkie
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odst pstwa od tej reguły s niezwykle atrakcyjne, zaciekawiaj ,
pobudzaj do docieka nad ich przyczynami. W przestrzeni obj tej
badaniami to ostatnie stwierdzenie dotyczy głównie piecz ci
dekanatu szadkowskiego z 1772 r. Konstrukcja tej piecz ci –
niezwykła na gruncie polskiej sfragistyki ko cielnej – fascynuje.
Bez w tpienia informacja o niej wprowadzona zostanie do nowych
podr czników sfragistyki polskiej.
Literatura
Adamczewski M., Herby i piecz cie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2003,
t. 3.
Adamczewski M., Herby szlachty polskiej w ko ciele farnym pw.
w. Wniebowzi cia Naj wi tszej Panny Marii i w. Jakuba w Szadku, „Biuletyn
Szadkowski” 2005, t. 5.
Brykczy ski A., Podr cznik praktyczny ikonografii chrze cija skiej, Warszawa
1894.
Gumowski M., Sfragistyka polska. Piecz cie ko cielne, [w:] Sfragistyka, oprac.
M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960.
Grocholice, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881.
Hlebionek M., W połowie drogi do herbu. Ze studiów nad piecz ciami gmin
wyznaniowych na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Polska heraldyka ko cielna. Stan
i perspektywy bada , pod red. H. Skupie skiego i A. Weissa, Warszawa 2004.
Janicka-Krzywda U., Patron – atrybut – symbol, Pozna 1993.
Katalog zabytków sztuki, t. 2: Województwo łódzkie, pod red. J. Z. Łozi skiego,
Warszawa 1954.
Librowski S., Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacja,
Warszawa 1949.
Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, cz. 1: Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we
Włocławku, Lublin 1974 (nadbitka z ABAK, t. 28–31)
Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji
gnie nie skiej, cz. 4: Indeks geograficzno-historyczny, z. 1: Indeks do cz ci 1
(zasób włocławski), Lublin 1978.
Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej
i pomorskiej, t. I, opracowanie archiwalno- ródłoznawcze, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Ko cielne” 1964, t. 8.

Ikonografia piecz ci ko ciołów parafialnych…

109

Pakulski J., O najstarszych, przedherbowych piecz ciach arcybiskupów
gnie nie skich, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów,
Pozna 1997.
Piaseczki J., Opisanie klasztorów i ko ciołów ksi y franciszkanów prowincji
polskiej, „Pami tnik Religijno-Moralny” 1844, t. 6.
Po mieczu i po k dzieli, Warszawa 2003, [CD – wydawnictwo elektroniczne
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych].
Słownik – konkordancja osób Nowego Testamentu, oprac. P. C. Boska, Pozna
1991.
Szkutnik P., ródła do dziejów Szadku, znajduj ce si w archiwach ko cielnych,
„Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
Wilczy ski E. E., Pami tnik Stró y. Krótka monografia wsi i okolic od czasów
najdawniejszych do dzi , Cz stochowa 2000.
Zawilski A., Bełchatów i jego historyczne awanse, Łód 1967.

