Ołowiana pieczęć (bulla) papieża
Gelazjusza II (1118-1119) 45 g.

Czternaście stuleci ołowianych pieczęci (bulli) papieskich.
Sławomir Fałek

Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Rzym
1778) Muzeum Uffici. - Veduta dell’insigne Basilica
Vaticana cool’ampio Portico, e Piazza adjacente.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Wprowadzenie:
Biskup Rzymu stał na czele Państwa Kościelnego (łac. Patrimonium Sancti Petri
tj. „Ojcowizna po świętym Piotrze”) utworzonego w wyniku donacji Pepina
Krótkiego w 756 r. nadającej prawo do władania państwem Stefanowi II z ziem
odebranych Longobardom.
Wraz z końcem panowania bizantyjskiego we Włoszech w 752 r. groźby króla Longobardów
Astolfa wobec Rzymu stawały się na tyle niebezpieczne, że papież Stefan II udał się do Galii, by
szukać wsparcia Pepina Krótkiego. W mieście Quierzy ( po łacinie Carisium ) Pepin obiecał
papieżowi, że po odzyskaniu terytoriów podbitych przez Longobardów przekaże je Stolicy
Apostolskiej. Akt ten znany jest obecnie jako Promissio Carisiaca (754). Koronowany król
Francji Pepin wysłał swoje wojska do Włoch w 755 i 756 roku. W obu starciach Frankowie odnieśli
zwycięstwo nad Longobardami.

Państwo Kościelne istniało do 1870 r.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Ewolucja Państwa Kościelnego
od darowizn karolińskich w
latach pięćdziesiątych VIII w.
do pontyfikatu Innocentego
III (1198-1216).
(za https://www.wikiwand.com/it/Stato_Pontificio).
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Molybdobule, chryzobulle.

W ślad za praktyką pochodzącą z Bizancjum, w VI wieku kancelaria papieska
zaczęła więc uwierzytelniać swoje dokumenty pieczęcią ołowianą (molybdobulla
lub bulla) dla dokumentów zwykłych. Bulle złote (bulle d'or lub chrysobulle)
lub srebrne (argyrobulle) były używane przez cesarzy bizantyjskich.
Zwyczaj ten przeszedł w ręce cesarzy Zachodu, którzy korzystali z niego
zwłaszcza od czasów Ottonów.
Pierwotnie termin bulla odnosił się do metalowej pieczęci, wykonanej z ołowiu
lub złota, dołączonej do dokumentu w celu ich uwierzytelnienia.
Od XIII wieku dokumenty opatrzone pieczęcią same nazywano bullami.
Od około XV w. ten zarezerwowany jest dla listów apostolskich opieczętowanych
łowianą pieczęcią. Sznury jedwabne lub konopne przeciągnięte przez otwory
pieczęci zamykały dokument.

Bulla papieska (bulle papale czy bulle apostolique) to zapieczętowany
dokument (z łac. bulla „ pieczęć ”), w którym papież ustanawia ważny akt prawny,
taki jak wskazanie roku świętego, biskupów, definicję dogmatyczną,
zwołanie soboru lub kanonizację.
Dokument adresowany jest do ogólnego grona wiernych, a czasem do pogan.
Jest zwykle określany nazwą poprzez jego incipit (=„początkowe wyrazy” formuła, która zawierała najczęściej imię autora i tytuł dzieła).
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Bulla Papieża Urbana VIII z roku 1627. Zapis George'a Powella z Nanteos na rzecz Uniwersytetu Walii w Aberystwyth w 1882 r.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Pieczęć ołowiana (molybdobulla lub w skrócie bulla) używana
do pieczętowania dokumentów papieskich była pieczęcią osobistą, na
której wygrawerowane jest imię papieża. Znajdują się na nim również wizerunki św.
Piotra (po prawej) i św. Pawła (po lewej). Na rewersie widnieje imię panującego papieża
(wraz z jego kolejnym numerem). Bullę można było również opieczętować pieczęcią
lakową oraz odciskiem Pierścienia Rybaka, symbolu św. Piotra . Za panowania papieża
pieczęć i pierścień były przechowywane przez Kancelarię Apostolską, a od 1973 r. przez
Sekretariat Stanu. Kiedy papież umierał lub zrzekał się urzędu, matryce pieczęci i pierścień
z jego imieniem były niszczone. Nowo wybrany papież elekt nie miał wyrytego swojego
imienia na pieczęci, dopóki nie został konsekrowany.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Matryce do odciskania pieczęci ołowianych.
W przeciwieństwie do pieczęci woskowych, w których odcisk uzyskuje się przez
proste dociśnięcie matrycy do masy woskowej, stemplowanie za pomocą b. ołowiu
wymaga użycia specjalnego narzędzia (praski do tłoczenia, zwanego po gr.
boullotérion), składającego się z dwóch części połączonych na kształt X za pomocą
szpilki, jak szczypce; krótszy wyposażony jest w szczęki, w których awers i rewers
matrycy znajdują się jeden nad drugim; najdłuższy służy jako uchwyt.

Prefabrykat (Pb-24 mm) pieczęci
z wypukłym kanalikiem. Gerard
Hirsch A.271 L.2680

Boulloterion bizantyński Leona cesarskiego kleryka XI w. z kolekcja Zacosa

Boulloterion
bez matryc.

Zachodnioeuropejski boulloterion i uzyskana pieczęć (oryginały z epoki).

7
Boulloteriony

Mocowanie
plomb polegało na przeciągnięciu sznurka mocowanego do
„

dokumentu przez kanalik krążka plomby a następnie jego zakleszczeniu nożycowym
zaciskiem z puncami właściciela. Wykonany z żelaza boulloterion (Βουλλωτήριον od
βούλλα - pieczęć i τηρω – przechowywać, strzec) posiadał również wymienne matryce z
wyrytymi na nich lustrzanymi wizerunkami i napisami. Zachowane boulloteriony
przechowywane są obecnie w muzeach Paryża, Sofii, Bostonu i Bazylei. Dla ułatwienia
zacisku uderzano młotkiem w wystające osiowo nad puncami elementy.
Po zaciśnięciu plomby dostęp do dokumentu uniemożliwiał zakleszczony ozdobny
sznurek (lniany, konopny lub wełniany w kolorze zielonym, czerwonym lub niebieskim).
Otwarcie dokumentu możliwe było po uszkodzeniu pieczęci albo przecięciu sznurka.
Czasami powtórnie wykorzystywano pieczęć przeciągając sznurek przez wydrążony
ponownie w krążku otwór, stąd liczne plomby z otworami po środku.
Ukierunkowanie awersu względem rewersu jest najczęściej zbliżone do 0 0 co wynikało z
konstrukcji przyrządu i techniki wybicia. Kanalik względem kierunku odcisku matrycy
przebiegał pod różnymi kątami.
.

Dokument bulla "Laetentur coeli" poł. XV w.
na lewo podpis i pieczęć (bulla) papieża
Eugeniusza IV: na prawo chrysobullon cesarza
Jana VIII.
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Tradycje emisji molybdobulli.
Cesarstwo Bizantyńskie:
W trudnej do sprecyzowania epoce, która zresztą wydaje się stosunkowo późna, zaczęto
umieszczać małe ołowiane pieczęcie na aktach lub listach, ale dopiero od wieku VI w.
mamy pierwszy, mniej rzadki i sporadyczny, dowód tego stosowania. Rzeczywiście,
dopiero od czasów Justyniana (527-565) bizantyjska kancelaria cesarska zaczęła
stosunkowo systematycznie posługiwać się pieczęciami, wcześniej prawie całkowicie
nieobecnymi w oficjalnych dokumentach. Od tego momentu stemplowanie akt dokonywane ołowiem, złotem i ewentualnie srebrem, w zależności od rangi aktu - stało się
jedną z najważniejszych cech bizantyjskiego dyplomaty cesarskiej, wkrótce także urzędów,
biskupów, instytucji religijnych i na ogół, wszyscy przedstawiciele klas rządzących
(dynatói) przyjęli zwyczaj stemplowania aktów i listów ołowiem.
Podział pieczęci na grupy emitentów: imperialne, administracji centralnej, administracji
prowincjonalnej, urzędników pałacowych, dygnitarzy, kościoła, patronimiczne, imienne,
anonimowe.
Pieczęcie imperialne cesarzy i ich najbliższych rodzin pod względem ikonografii i napisu
są często bardziej podobne do monet niż inne pieczęcie. Pieczęcie osób prywatnych, które
mogą obejmować imię właściciela i urząd albo tytuł (άξία διά βραβείου) - zaszczytny tytuł
na całe życie.
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Analogie:
Cesarstwo Bizantyńskie
Rodzaj materiału, z którego wytwarzano plomby:
• plomby ze złota - τό χρυσόβουλλον lub χρυσόβουλλον σιγίλλιον
= chrysobullon - bardzo rzadkie, wyłącznie cesarskie; od IX w.
umieszczane przy szczególnie ważnych dokumentach,
przywilejach zwanych χρυσόβουλλος λόγος.

Chrysobullon (2 solidi) Nicephorus
III Botaniates. (1078-1081) 8.86 g

„Bizantyńscy cesarze, gdy nadawali przydział ziemi, zwolnienie od podatków, albo inne dary dla
kogoś (dorea) pieczętowali ważne dokumenty (chrysoboullon) złotem; mniej ważne ale
wciąż urzędowe dokumenty (prostagmata) pieczęciami z ołowiu a zwykłe listy również
pieczęciami woskowymi. Złote pieczęcie miały znaczenie polityczne i dyplomatyczne. Typowa
Argyrobullon Michael II Komnenos
pieczęć złota miała masę 4.55 g i odpowiadała masie złotej nomisma (νόμισμα, pl. νόμισματα). Doukas (1230–1271)
Gdy cesarz chciał okazać znaczenie odbiorcy, używał cięższej pieczęci.
Pieczęć złota mogła być równowartością jednego, dwóch, trzech, czterech albo nawet pięciu
złotych monet (nomismata). XI wieku, Kalif w Bagdadzie albo w Kairze otrzymał imperialną
pieczęć wagi 4 nomisma (tzw. βούλλα χρυσή τετρασολδια), co było oznaką jego politycznego
znaczenia.” - CHEYNET +CASEAU .

• plomby ze srebra - τό άργυρόβουλλον, argyrobullon - unikatowe,
stosowane np. przez Despotę Epiru i Peloponezu XIII-XV w.
Presbyter iEkdikoi HagiI Sofii
• plomby z ołowiu. τό μολυβδόβουλλον, molybdobullon; najczęściej 64 mm. XII w.
emitowane - od V do XV w. stąd obecne częste określenie plomb - moly(i)bdobule
• plomby z wosku - τό κηρόβουλλον, kyrobullon - nie przetrwały do naszych czasów;
(według Johna Nesbitta) używane od co najmniej 1074 r. do pieczętowania niektórych
dekretów imperialnych (horismoi); ich stosowanie potwierdzone jest również np. w
dokumentach Aleksego I Komnena.
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Metrologia pieczęci bizantyńskich.

Bulle cesarzy bizantyńskich

Michał VI Bringas (1056–57) AV Bulla 27,0 mm. Dumbarton Oaks
BZS.1961.21

Konstantyn X. Doukas, 1059 - 1067 n. Chr. (23,03 g.), Gorny & Mosch
A.147 L.2482. Romanus IV Diogenes z Eudocją, Michałem VII,
Konstancjuszem i Andronikiem, 1068-1071. 29 mm, 24,11 g

Pieczęć imperialna cesarza Michała VII Dukasa 1071-1078 (41,37g),

Nikefor III Botaniates (1078-1081) AV Bulla wagi dwóch solidów 24
mm, 8.86 g.

Romanus IV Diogenes z Eudocją, Michałem VII, Konstancjuszem i
Andronikiem, 1068-1071. Uszczelnienie (ołów, 29 mm, 24,11 Leu
Numismatik Web Auction 20
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Nicefor Melissenus, uzurpator 1080-1081. Ołowiana pieczęć
34 mm, 19,75 g.
Analogie bulli z II poł. XII w.

Rejon dzisiejszych Włoch:
W Wenecji, prawdopodobnie od 1130, a w każdym razie od 1145, wprowadzono
system stemplowania w stylu bizantyńskim, który trwał do upadku Serenissimy w
1797 r. Od 1202 r. rząd wenecki używał także bulli złotych naśladując uprawnienia
cesarzy bizantyńskich, która to tradycja przetrwała do XIV wieku.
Wczesne pieczęcie dożów weneckich:

Wenecja, bulla doży Pietro Polani 1130-1148, Wenecja.
Rew: Inskrypcja w 6, a w każdym razie od liniach: .P.
etrus POL – Ani Del GRatia

Wenecja, bulla doży Orio Mastropiero (1178-1192) MASTROPET –
DeI GRatiA VENE-TIE DALMATI – E CHROATIE – DVX
Bolle dei dogi di Venezia sec. XII-XVIII.1888 . .

Wenecka bulla doży Enrico Dandolo, (1192-1205) 33,35g 38 mm
Aw.:v. Saint Mark, at right, standing, facing, holding gospels in his
left hand and the doge, at left, standing, facing. They hold between
them a long cross.Circular inscription, beginning at left: H.
DA(N)DOL., S. MARCUS. Rev. Inscription of six lines. HEN(ricus)
DA(n)DOLUS D(e)I [g]RA(tia) VENE(tiae) DALMAT(iae)
ATQ(ue) CHROAT(iae) DUX .Athen Numismatic Museum
Collections.BE 750a/1999.
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Analogie bulli z II poł. XII w.

Królestwo Sycylii:

Giglielmo II di Sicilia (Wilhelm II Dobry – król Sycylii w
latach 1166–1189, bulla ołowiana 47.90 g.
Gadoury Monaco, Online Auction 36 Lot 423.

Księstwo Kapui:

Giordano D'Aversa książę Kapui i Duka Gaety (…-1091)
postać króla z ojcem Riccardo 59.33 g.
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Analogie bulli z II poł. XII w.

Imperium Franków:

Karol III Wielki (768-814):, bulla - emisja maj 781 –
listopad 789 r.

Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego:

Fryderyk I Hohenstauf - bulla 1186 r. 57 mm

Awers: KAROLVS . (i)MP(erator) . A(u)G(ustu)S.
Rewers: RENO//VATIO // REGNI // FRANC(orum).

Królestwo Nawarry:

Sancho VII król Nawarry, zwany Silnym,
1194- 1234 ołowiana pieczęć 125.73 g

Królestwo Kastylii i Leonu:

Juan II król Kastylii i Leonu,
1406- 1454 ołowiana pieczęć 125.73 g
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Analogie bulli - IX - II poł.. XII w.

Pieczęcie papieskie
(około 615 – 1968 r.)
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Ołowiane pieczęcie papieży (bullae)

Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

datowane od VI do XX w. są ujednolicone ikonograficznie w poniższych grupach:

1. Pierwsza zachowana pieczęć ołowiana odpowiadająca pontyfikatowi Adeodatusa
Deusdedit I (615-618), na awersie z inskrypcją z liter Α-ω i sceną „Dobrego Pasterza”,
a na rewersie z tytułem papieża: „Deusdedid papae (=”Bóg dał papieża”).
2. Od VI (lub VII) w. do początku XI w.+ zawierają w otokach perełkowych:
na jednej stronie z imieniem w dopełniaczu, np. +HONORII w 2-3 rzędach
na drugiej z tytułem papieża, np. +PAPAE.
3. Od Benedykta III (855-858) do Leona IX (1049-1055): imię papieża umieszczono w otoku
wokół wewnętrznego otoku perełkowego z greckim krzyżem lub oktogramem w centrum.
4. W okresie pontyfikatu Wiktora II (1055-1057), Mikołaja II (1059-1061) i Aleksandra II
(1061-1073) kancelarie papieskie poszukują nowej formuły wizerunku pieczęci.
5 . Począwszy od Grzegorza VII (1073-1085), a w ostatecznej formie od Paschalisa, na
awersach bulli pojawiają się przedstawienia najpierw półpostaci a następnie głów
świętych Piotra i Pawła w otokach perełkowych:
awers: w ustawieniu 3/4 głowy świętych Piotra (po prawej) z opadającymi włosami i
długą bródką i Pawła (po lewej) z kręconymi włosami i krótką bródką; obie głowy
w dodatkowych półotokach perełkowych („globetti”), z umieszczonym po środku
krzyżem patriarchalnym i powyżej inskrypcją: SPA·SPE lub SPASPE =
S(anctus) Pau(lus), S(anctus) PE(trus);
rewers: z imieniem i skrótem tytułu PP w znaczeniu Pastor Pastorum tj. „pasterz
pasterzy” i kolejnym numerem imienia papieża, np. Alexander. PP. IIII.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

5. Za Pawła II (1464-1471) wyjątkowo emitowane są pieczęcie z całopostaciowymi
przedstawieniami św. Piotra i Pawła, a na rewersie tronujący papież w otoczeniu
hierarchów;
6. Począwszy od Sykstusa IV (1471-1484) następuje poprawa stylu wykonania (potem już
bez otoków perełkowych globetti):
awers: w ustawieniu 3/4 głowy świętych Piotra (po prawej) z opadającymi włosami i
długą bródką i Pawła (po lewej) z kręconymi włosami i krótką bródką z
umieszczonym po środku krzyżem patriarchalnym i powyżej inskrypcją: SPA·SPE
lub SPA SPE = S(anctus) Pau(lus), S(anctus) PE(trus) lub tylko PA, PE
rewers: z imieniem i skrótem tytułu PP w znaczeniu Pastor Pastorum, tj. „pasterz
pasterzy” i kolejnym numerem imienia papieża, np. Aleksander VI (1492-1503);
czasami towarzyszy im tarcza herbowa papieża.
7. Od Aleksandra VII (1655-1667) jw., ale głowy św. Pawła i Piotra w kreskowanym
koncentrycznym halo.
8. Od Piusa XI (1922-1939) typ podstawowy (bez halo) + zmiany epigraficzne.
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Pierwszy etap – początek emisji
pieczęci papieskich.
Bulle ikonograficzne.
Okres do 618 r. (?)
Pierwsza zachowana pieczęć ołowiana odpowiadająca pontyfikatowi Adeodatusa Deusdedit I
(615-618) na awersie z inskrypcją z liter Α-ω i sceną „Dobrego Pasterza”,
a na rewersie z tytułem papieża: „Deusdedid papae (=”Bóg dał papieża”).
Adeodatus I (615-618):

Według Larousse – Bulle, ed. 1930
– „najstarsze bulle, które do nas dotrwały to pieczęcie Leona I, papieża od 440 do 461 r.”.
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Drugi etap rozwoju pieczęci papieskich.
Faza I. Pieczęcie epigraficzne.
Okres 619(?) - 855 r.

Pieczęcie zawierają w otokach perełkowych inskrypcje w dwóch liniach:
na jednej stronie z imieniem w dopełniaczu, np. + HONORII w 2-3 rzędach, a na drugiej z tytułem papieża PAPAE.
Całość inskrypcji to: (SIGILLUM lub BULLA w domyśle) HONORII PAPAE = (Pieczęć) Honoriusza papieża. ;
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Ołowiane pieczęcie papieży (pierwsza faza – bulle epigraficzne):
Bonifacy (619-625):

Honoriusz (625-638):

Zachariasz (741-752):

Stefan II (III) (752-757):

Stefan IV (768-772) :

Hadrian I (771-795):

Paschalis I (817-824):

Sergiusz II (844-847) :

Leon IV (847- 855):

Benedykt III (855-858):

Benedykt III (855-858):

Benedykt III (855-858):
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Drugi etap rozwoju pieczęci papieskich.
Faza II. Pieczęcie epigraficzne.
Okres od 855 do 1055 r.

Od Benedykta III (855-858) do Leona IX (1049-1055): imię papieża umieszczono w otoku wokół wewnętrznego
otoku perełkowego z greckim krzyżem lub oktogramem w centrum.
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Ołowiane pieczęcie papieży (bulle ikonograficzne – poszukiwania nowego typu wizerunku):
Mikołaj I (858-867):

Hadrian II (867-872):

Formosus (891-894) :

Jan XI (931-935):

Agapetos II (946-955):

Jan XII (955-964):

Leon IX (1049-1055):
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Trzeci etap rozwoju pieczęci papieskich.
Poszukiwania nowej ikonografii.
Okres 1055 -1099 r.

Wiktor II umieszcza na awersie półpostać św. Piotra zwróconą w lewo, który otrzymuje
klucze z ręki (Boga) zstępującego z góry. Wokół inskrypcja: „Tu pro me navem liqnisti
suscipe Clayem” (=Porzuciłeś dla mnie handel rybami, odbierz klucz) na drugiej stronie:
„Wiktor Papież II”
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Ołowiane pieczęcie papieży (bulle ikonograficzne – poszukiwania nowego typu wizerunku):
Wiktor II (1055-1057) :

Mikołaj II (1059-1061):

Aw.: TIBI PETRE DADO CLAVES REGNI CELORVM”
(= Tobie, Piotrze, czy dam klucze królestwa niebieskiego)
Rw.: AVRE/A RO/MA, wokół: SECVNDI NICOLAI PAPAE.

Aw.: TV PRO MEN LIQVISTI SUSCIPE CLAVEM
(=Porzuciłeś dla mnie handel rybami, odbierz klucz).
Rw.: AVREA - RO/MA; wokół VICTORIS PAPAE II.

Grzegorz VII (1073-1085):

Aw.: S/PE/TR/VS • S/PAV/LV/S).
(=Sanctus Petrus, Sanctus Petrus
Rw.: GREGORII PAPAE.

Aleksander II (1061-1073):

Rw.: ALEXANDRI PAPAE w centrum: II

Urban II (1088-1099):

Aw.: VRBA/NVS • II • PP
Rw.: S/PE/TR/VS • S/PAV/LV/S (Sanctus Petrus, Sanctus Petrus).

Klemens III antypapież (1080-1100/10):

Aw.: AVREA ROMA
Rw.: TERCII CLEMENTIS PAPAE
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Czwarty etap rozwoju pieczęci papieskich.
Typ podstawowy.
Okres 1099 -1464 r.

Awers: w ustawieniu 3/4 głowy świętych Piotra (po prawej) z opadającymi włosami i długą bródką i Pawła
(po lewej) z kręconymi włosami i krótką bródką; obie głowy w dodatkowych półotokach
perełkowych („globetti”), z umieszczonym po środku krzyżem patriarchalnym i powyżej inskrypcją:
SPA·SPE lub SPASPE = S(anctus) Pau(lus), S(anctus) PE(trus);
Rewers: z imieniem i skrótem tytułu PP w znaczeniu Pastor Pastorum tj. „pasterz pasterzy” i kolejnym
numerem imienia papieża, np. Alexander. PP. IIII.
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Hybrydy pieczęci papieskich:
Paschalis II (1099-1118):

Gelazjusz, papież (1118-1119):

Emisja anonimowa, hybryda
(ok. 1099-1119 lub później):

Unfrido biskup Sarno, hybryda
(1180–1202), :

Jan XII, papież (955-964):

Unfrido biskup Sarno (1180–1202),
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Ołowiane pieczęcie papieży (ukształtowanie typowego wizerunku):
Paschalis II (1099-1118):

Gelazjusz (1118-1119):

Kalikst II (1119-1124)

Anakletus II (1130 – 1138) antypapież

Innocenty II (1130 -1143):

Eugeniusz III (1145-1153):

Anastazy IV (1153-1154):

Hadrian IV (1154-1159):

Aleksander III (1159-1181):

Urban III (1185-1187):

Klemens III (1187-1191):

:

Lucjusz III (1181-1185):
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Ołowiane pieczęcie papieży (podstawowy wizerunek – tradycja trwania):
Celestin III (1191-1198):

Innocenty III (1198-1216):

Honoriusz III (1216-1227):

Grzegorz IX (1227-1241):

Innocenty IV (1243-1254):

Aleksander IV (1254-1261):

Urban IV (1261-1264):

Klemens IV (1265-1268):

Grzegorz X (1271/1272-1276):

Innocenty V (1276):

Jan XXI (1276-1277):

Mikołaj III (1277-1280):
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Ołowiane pieczęcie papieży (typowy wizerunek – kontynuacja):
Marcin IV (1281-1285):

Honoriusz IV (1285-1287):

Mikołaj IV (1288-1292):

Celestyn V (1294):

Bonifacy VIII (1294-1303):

Benedykt XI (1303-1304):

Klemens V (1305-1314):

Jan XXII (1316-1334):

Benedykt XII (1334-1342):

Klemens VI (1342-1352):

Innocent VI (1352-1362):

Urban V (1362-1370):
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Ołowiane pieczęcie papieży (typowy wizerunek – kontynuacja):
Grzegorz XI (1370-1378):

Innocenty VII (1404-1406):

Eugenius IV (1431-1447):

Urban VI (1378-1389):

Jan XXIII (1410-1415) antypapież:

Mikołaj V (1447-1455):

Bonifacy IX (1389-1404):

Marcin V (1417-1431):

Kalist III (1455-1458):

Pius II (1458-1464):
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Piąty etap rozwoju pieczęci papieskich.
Wyjątek od reguły.
Okres 1464 - 1471

Paweł II (1464-1471)
Wyjątkowo emitowane pieczęcie z całopostaciowymi przedstawieniami śś. Piotra i Pawła na awersie
tronującym papieżem w otoczeniu hierarchów na rewersie.
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Szósty etap rozwoju pieczęci papieskich.
Powrót do typu podstawowego - ze zmianami stylu.
Okres 1471 – 1655 r.
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Ołowiane pieczęcie papieży (podstawowy typ - kontynuacja w nowym stylu):
Sykstus IV (1471-1484):

Pius III (1503):

Hadrian VI (1522-1523):

Paweł III (1534-1549):

Innocenty VIII (1484-1492):

Juliusz II (1503-1513):

Aleksander VI (1492-1503):

Leon X (1513-1521):

Klemens VII (1523-1534):

Juliusz III (1550-1555):

Paweł IV (1555-1559):
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Ołowiane pieczęcie papieży (podstawowy typ - kontynuacja w nowym stylu):
Pius IV (1559-1565):

Grzegorz XIII (1572-1585):

Klemens VIII (1592-1605):

Paweł V (1605-1621):

Grzegorz XV (1621-1623):

Urban VIII (1623-1644):

Innocenty X (1644-1655):

34

Siódmy etap rozwoju pieczęci papieskich.
Typ podstawowy + aureola (halo).
Okres 1655 – 1963 r.
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Ołowiane pieczęcie papieży (typowy wizerunek – kontynuacja – już z halo):
Aleksander VII (1655-1667):

Klemens X (1670-1676):

Innocenty XII (1691-1700):

Klemens XI (1700-1721):

Innocenty XIII (1721-1724):

Benedykt XIII (1724-1730) :

Klemens XII (1730-1740):

Benedykt XIV (1740-1758):

Klemens XIII (1758-1769):

Klemens XIV (1769-1774):

Pius VI (1775-1799):

Pius VII (1800-1823) :
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Ołowiane pieczęcie papieży (typowy wizerunek – kontynuacja – już z halo):
Leon XII (1823-1829):

Pius VIII (1829-1830):

Pius IX (1846-1878):

Leon XIII (1878-1903):

Benedict XV (1914-1922):

Grzegorz XVI (1831-1846):

Pius X (1903-1914):

Pius XI (1922-1939):
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Ósmy etap rozwoju pieczęci papieskich.
Typ podstawowy, zmiany epigraficzne.
Okres po 1922 r.

38

Pius XI (1922-1939) - Pb:

Pius XII (1938-1959) - Pb:

Jan XXIII (1958-1963) - Pb:

Emisje pamiątkowe Archivio Segreto Vaticana:
Jan Paweł II (1978-2005)

Benedykt XVI (2005-2013),

(argyrobulla - Ag ):

(argyrobulla - Ag ):

39

W pracy zbiorowej pt. Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach autorzy
usystematyzowali przedstawienia napieczętne. Według zaproponowanej klasyfikacji
ikonograficznej pieczęcie papieży to:
- dla drugiej fazy rozwoju można określić jako: napisowe (epigraficzne);
- dla typu podstawowego - czwartej, szóstej i siódmej fazy rozwoju można określić jako:
awersy: hagiograficzne – tj. zawierające wyobrażenie z postacią bądź postaciami albo
atrybutami świętych.
rewersy: napisowe – tj. zawierające napis (wskazujący na dysponenta, motto, dewizę itp.).
formie pełnych wyrazów bądź skrótów (sygli), będące głównym motywem
pieczęci.
Jedynie rewersy bulli Pawła II (1464- 1471) można uznać za:
tronowe – tj. ukazujące postać dysponenta, siedzącą na tronie, zazwyczaj odzianą
w ceremonialne szaty oraz wyposażoną w insygnia bądź atrybuty władzy.
Bulle papieskie ołowiane odciski dwustronne, w kształcie okrągłe, o średnicy krążka od 37 43 mm i masie od 34 do 58 g (pieczęcie Pawła II mają masę 62-66 g).
Należą do grupy pieczęci najwyższych zwierzchników kościoła (obok patriarszych i innych).
Inskrypcje w języku łacińskim pisanych majuskułą romańską (system tylko dużych liter);
typ liter pisma inskrypcji: kapitała.
Uszkodzenia pieczęci to najczęściej ukruszenia wokół otworów wylotowych kanalika na
sznurek i zmiany strukturalne na powierzchni (skorodowania) lub tylko przytarcia.

40

Inne pieczęcie papieskie.
Pieczęcie papieskiej kurii w Awinionie (1308-1394)
Pieczęcie soboru w Bazylei (1431-1449):
Pieczęcie apostolskiej kamery (XVIII w.):
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Pieczęcie papieskiej kurii w Awinionie (1308-1394)
Pieczęcie Komitatu Venanssin

Aw.: XSIGILLUM DOMINI PAPE
Rw.: XSIGILLUM IN COMITATV UENAISSINI :

Pieczęcie Kurii (II-ga połowa XIV w.).

Aw. XBVLLA CURIE DNI NRI PAPE.
Rw.:XD(omi)NI•CIVITAT:A VIHIOHIS.

Część Markizatu Prowansji
zwana hrabstwem Venanssin
była w latach 1274-1791
enklawą Państwa
Kościelnego we Francji, a w
latach 1317-1377 na jego
terenie rezydowali papieże,
którzy emitowali ołowiane
pieczęcie.

Bulla Soboru w Bazylei (1431-1449):
Bulla soboru w Bazylei
prezentuje Gołębicę (Ducha
Świętego) , który oświeca
zebranych na soborze
kardynałów i biskupów.

Pieczęcie apostolskiej kamery (XVIII w.):
(za Klemensa XII 1732 r.):

Aw. <…> XXXII.
Rw. CAMERA APOSTOLICA. 1732

(za Benedykta XIV 1752 r.):

Aw. <…> 1752.
Rw. CAMERA APOSTOLICA.
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Chryzobulle:
Papieże emitowali również złote pieczęcie (chrysobulle):
Klemens VII - 1523-1534; (chryzobulla z ok. 1530 r.):

Obiekty powiązane z bullami papieskimi:
Paweł II (1464-1471) - matryca do pieczęci woskowych(?)
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Fałszerstwa z epoki:

Tessery bulli papieskich:
Grzegorza III (731-741)

Zachariasza (741-752):
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Podsumowanie:
W okresie od co najmniej VI do XX wieku kancelaria papieska emitowała pieczęcie
ołowiane (molybdobulle), bardzo rzadkie - złote (chryzobulle) oraz pamiątkowe srebrne
(argyrobulle).
Ikonografia ołowianych pieczęci (bulli) papieskich jest stosunkowo monotonna i dzieli się
na dwie istotne grupy: - epigraficzne (napisowe), - ikonograficzne z przedstawieniem
świętych Piotra i Pawła, którym towarzyszy inskrypcja w trzech, czterech liniach z
imieniem papieża w mianowniku.
Obie grupy poprzedzone są emisjami pieczęci o zróżnicowanym wizerunku (np. z
przedstawieniem Dobrego Pasterza, papieża w otoczeniu hierarchów).
Emitowany od 1099 r. podstawowy typ z głowami świętych Piotra i Pawła zmienia styl
wykonania dopiero po 1471 r. Od połowy XVII wieku głowy świętych otoczone zostały
kreskowaną koncentrycznie aureolą (halo). Takie przedstawienie kontynuowane było do
początku XX wieku. Od papieża Piusa XI zrezygnowano z halo i dokonano zmian
epigraficznych.
Dziękuję za uwagę Sławomir Fałek
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Słowa podziękowania za możliwość wykorzystania zdjęć pieczęci w powyższej prezentacji.
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