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O pieczęci średniej litewskiej Kazimierza Jagielończyka 
Przyczynek do dziejów sfragistyki  hospodarskiej XV wieku* 

Pamięci Mojej  siostry Małgorzaty 

Dorobek nauki polskiej w dziedzinie sfragistyki  litewskiej Kazimierza Jagiellończyka nie przed-
stawia się imponująco.  Publikacje Z. Wdowiszewskiego i K. Wyczańskiej1, poświęcone głównie pie-
częciom koronnym tego władcy, skorygowały w niewielkim, zakresie wcześniejsze ustalenia M. Gu-
mowskiego2 dotyczące  pieczęci litewskich Jagiellończyka. 

Wśród pieczęci słabo znanych M. Gumowskiemu znalazła się pieczęć średnia litewska (o średnicy 
32 mm). Jedyny znany temu badaczowi egzemplarz pieczęci pochodził z 1452 r.3, w związku  z tym 
M. Gumowski nie potrafił  nic powiedzieć o czasie pojawienia się tej pieczęci ani też o jej zastosowa-
niu4. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywał ów badacz m.in. w znacznym rozproszeniu materiału 
pieczętnego i trudnościach w korzystaniu z archiwów zagranicznych. Ponadto M. Gumowski stwier-
dził, że jakoby specyficzną  cechą  niektórych pieczęci litewskich jest zachowanie się ich tylko w poje-
dynczych egzemplarzach5. 

Należy stwierdzić, że ogrom zadań jakie postawił przed sobą  ten pracowity badacz nie pozwolił 
mu na bardziej szczegółową  kwerendę w zbiorach krajowych. Przykładowo w Bibliotece Ordynacji 

* Autor poczuwa się w tym miejscu do miłego obowiązku  podziękowania Zbigniewowi Mamli za wykonanie zdjęć pieczeci 
zamieszczonych w niniejszym artykule. 
1 Z. Wdowiszewski, Ze  studiów  nad  sfragistyką  Kazimierza  Jagiellończyka,  w: Ksiega  pamiątkowa  75-lecia Towarzystwa 
Naukowego  w Toruniu,  Toruń 1952, s. 229-236; K. Wyczańska, O zaginionych pieczęciach Kazimierza  Jagiellończyka,  Przegl. 
Hist. 49, 1958, z. 3, 530-537. 
2 M. Gumowski, Pieczęcie królów  polskich,  Kraków 1910-1920; tenże, Pieczęcie książąt  litewskich,  „Ateneum Wileńskie" 7, 
z. 3-4, 1930, s. 684-725. 
3 M. Gumowski, Pieczęcie książąt,  s. 20, tabl. XII rys. 33; tenże, Pieczecie książat,  s. 701, tabl. VIII rys. 59. Pieczęć 
przywieszono na gramocie z 3 I 1452 r., znajdującej  się w BCzart. w Krakowie, perg. nr 498, zob. W. Szelińska, J. Toma-
szewicz, Katalog  dokumentów  pergaminowych Biblioteki  Czartoryskich  w Krakowie.  Część I:  dokumenty  z lat  1148-1506, 
Kraków 1975, s. 236-237 nr 549. Pieczęć taką  zidentyfikował  wydawca ruskiego dokumentu Kazimierza Jagiellończyka 
z 2 marca [1458?], jednakże wskutek niewyraźnego odcisku poza wyobrażeniem napieczętnym napisu nie mógł odtworzyć, 
zob. R. Mienicki, Trzy  dokumenty  z wieku XV  dotyczące  ziemi połockiej,  „Ateneum Wileńskie" 7, z. 3-4, 1930, nr 1, s. 895. 
Warto zauważyć, że na podstawie analizy formuł  korroboracyjnych zawartych w dokumentach tego wystawcy stwierdzono 
istnienie tej pieczęci w 1449 r., zob. Z. Wdowiszewski, op. cit., s. 236, K. Wyczańska, op. cit., s. 536. 
4 M. Gumowski, loc. cit. 
5 M. Gumowski, Pieczęcie książąt,  s. 684-685. 
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Krasińskich w Warszawie znajdował się egzemplarz pieczęci średniej litewskiej Kazimierza Jagiel-
lończyka starszy o 10 lat od odcisku znanego Gumowskiemu6. 

Inną  przyczyną  osiągniętych  rezultatów było prowadzenie kwerendy głównie z wykorzystaniem 
pieczęci przywieszonych na dyplomach pergaminowych, chociaż już J. Lelewel stwierdził, że za 
czasów Kazimierza Jagiellończyka na dokumentach ruskich oprócz przywieszania stosowano rów-
nież wyciskanie pieczęci bezpośrednio na dyplomie7. Jest to charakterystyczna cecha kancelarii tego 
wystawcy, pojawiająca  się już w początkach  jego panowania w Wielkim Księstwie Litewskim8. Pie-
częcie wyciskano zarówno na papierowych jak i na pergaminowych gramotach9. Taki sposób umoco-
wywania pieczęci na gramotach nie był zasadniczo niczym nowym, choć niewątpliwie  na tak masową 
skalę stosowała go dopiero kancelaria Kazimierza Jagiellończyka10. Wyciskanie pieczęci na gramo-
tach pergaminowych przetrwało w kancelarii hospodarskiej przynajmniej do lat 30-tych XVI wie-
ku11, choć niewątpliwie  stosowano je rzadziej niż przywieszanie pieczęci. 

Do innych cech charakterystycznych kancelarii litewskiej Kazimierza Jagiellończyka wypada zali-
czyć wystawianie gramot przede wszystkim na papierze. Gramoty te z uwagi na swój skromny for-
mularz miały niewielkie rozmiary12. Warto zwrócić uwagę, że zachowane pergaminowe gramo-
ty w. ks. Witolda charakteryzują  się również niewielkimi rozmiarami13. 

Gramoty pergaminowe wystawiała ówczesna kancelaria litewska rzadziej niż papierowe a ich 
odbiorcami byli przeważnie bojarzy wołyńscy14. Wprawdzie inne kancelarie ruskie stosowały papier 
do wystawiania dokumentów już od połowy XIV wieku, to jednak można zaobserwować istotne 
różnice między dokumentami pochodzącymi  z tych kancelarii a gramotami litewskimi15. 

6 T. Czacki, O litewskich  i polskich  prawach o ich źródłach,  związku  i rzeczach zawartych w pierwszem statucie dla  Litwy 
w 1592 roku  wydanem,  t. I, Warszawa 1800, s. 73, przyp. K., pieczęć przywieszona została do pergaminowej gramoty dla 
Deniski Mukosiejewicza z 1442 r., w październiku 1944 r. spłonęła ona wraz z całą  biblioteką,  zob. W. Kamieniecki, Straty 
Biblioteki  Ordynacji  Krasińskich  w zakresie  zbiorów rękopiśmiennych  i A. Wolff,  Zniszczone  dokumenty  Bibiloteki  Ordynacji 
Krasińskich,  w: Straty  bibliotek  i archiwów warszawskich  w zakresie  rękopiśmiennych  źródeł  historycznych,  t. III: Biblioteki, 
Warszawa 1955, s. 147, 197.>. 
7 J. Lelewel, Dodatek  do  pisma Daniłowicza o katalogu  biblioteki  Tołstowa.  O dyplomatyce  ruskiej,  w: tegoż, Polska,  dzieje 
i rzeczy jej, t. V, Poznań 1863, s. 413. 
8 Zob. np. gramotę tegoż dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 11 I 1442 r., AGAD, Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR), 
suplement działu II, nr rob. 2 (A). Edycja W. Mikulski, Gramota wielkiego  księcia Kazimierza  Jagiellończyka  dla  wojewody 
wileńskiego  Dowgirda  z 1442 r., Przegl. Hist. 86, 1995, z. 1, s. 74. 
9 Interesujący  wydaje się fakt  przywieszenia pieczęci na dwóch dokumentach pergaminowych (ruskim i łacińskim) wystawio-
nych przez w. ks. Kazimierza Jagiellończyka 17 i 18 XI 1440 r. dla mieszczan wileńskich, zob. Zbiór  dawnych  dyplomatów 
i aktów  miast: Wilna,  Kowna,  Trok,  prawosławnych monasterów, cerkwi  i w różnych sprawach, część I, Wilno 1843 (tytuł 
również w jęz. ros.), nr 5, s. 6 i nr 6, s. 7. W przypadku dokumentu ruskiego przywieszenie pieczęci można chyba tłumaczyć tym, że 
formularz  jego wzorowany był na dyktacie przywileju łacińskiego. Z kolei na ruskim pergaminowym mandacie z poleceniem 
dla tywunów i namiestników z 15 VII 1443 r. (wg nru indykcji 1446) pieczęć wyciśnięto na dokumencie, ibid., nr 8, s. 10. 
1 0 Wśród zachowanych gramot wystawionych przez kancelarię Witolda tylko jedna, pergaminowa, ma ślady po wyciskaniu 
pieczęci, zob. J. Ochmański, Vitoldiana.  Codexprivilegiorum  Vitoldi  Magni  Ducis Lithuaniae1386-1430,  Warszawa-Poznań 
1986, nr 102, s. 96, dokument z 22 VIII 1424 r. Pieczęcie przywieszano również do papierowych gramot wystawianych 
w XIV-XV w. na terenie W. Ks. Lit., zob. np. dokument rozgraniczenia wystawiony przez kn. Lubarta z października 
1366 roku, W. Rozow, Ukrains'ki  hramoty. Tom  perszij XIV  w i persza polowina XV  w., Kyiw 1928, nr 7, s. 13-14. Pieczęć 
przywieszono również do gramoty kn. Fedora Daniłowicza namiestnika łuckiego [z 1386 r.], Archiwum książąt  Lubartowi-
czów Sanguszków  w Sławucie,  wydane  nakładem  właściciela,  pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy współudziale 
P. Skobielskiego i B. Gorczaka, t. I: 1366-1506,  Lwów 1887, nr VII, s. 7-8. Najprawdopodobniej przywieszano pieczę-
cie także do najdawaniejszych dokumentów ruskich, zob. H. Łowmiański, Dokumenty  i listy ruskie  do  początku  XIII  w., 
w: Słownik  starożytności  słowiańskich.  Encyklopedyczny  zarys kultury  Słowian  od  czasów najdawniejszych,  pod red. W. Kowa-
lenki, G. Labudy, T. Lehra-Spławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków, t. I, 1961, s. 365. 
11 Można przytoczyć dwa takie przykłady, w gramocie w. ks. lit. Aleksandra z 10 I 1501 r. i króla polskiego i w ks. litew-
skiego Zygmunta I z 17 V 1535 r., zob. B. Gorczak, Katalog  pergaminów znajdujących  się w archiwum XX  Sanguszków 
w Sławucie,  Sławuta 1912, nr 104, s. 54 i nr 186, s. 89. 
12 Zob. np. AR dz. XI, nr 9, s. 2-5. Dwie najstarsze gramoty w. ks. Kazimierza Jagiellończyka dla Radziwiłła Ościkowicza 
z 1445 i 1446 r., zostały napisane na paskach papieru o wymiarach 21,5 x 4,6 cm i 21, 5 x 6,2 z szerszego i 5,8 cm z węższego 
brzegu. Tamże inne papierowe gramoty tego wystawcy. 
13 M. Kosman, Dokumenty  wielkiego  księcia Witolda,  St. Zródł. 16, 1971, s. 165; tenże, Kancelaria  wielkiego  księcia Witolda, 
St. Zródł. 14, 1969, s. 115, przyp. 133. 
14 O zróżnicowaniu treści i formy  gramot dla bojarów wołyńskich i odbiorców z północnych terytoriów W. Ks. Litewskiego 
zob. W. Mikulski, op. cit., s. 69-71. 
15 Do różnic tych należy zaliczyć m.in.: przywieszanie pieczęci i większy format  — np. gramot moskiewskich oraz odmien-
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Częstsze stosowanie papieru oraz forma  papierowych gramot wystawianych przez kancelarię 
litewską  Jagiellończyka wiążą  się niewątpliwie  z wpływami kancelarii koronnej. Zapewne wzorowa-
no się na mandatach wystawianych przez kancelarię koronną  w XIV stuleciu, podobieństwo wyka-
zują  zarówno dyktat jak i wygląd  zewnętrzny16. 

Odciski pieczęci średniej litewskiej Kazimierza Jagiellończyka znajdują  się na papierowych gra-
motach przechowywanych w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów (AR). Prawdopodobnie najstar-
sza zachowana została odciśnięta na gramocie dla Dowgirda z 11 1 1442 r.17 Ponieważ Jagiellończyk 
jako pierwszy z władców polsko-litewskich używał odrębnych pieczęci dla Litwy i Korony18 byłby to 
zatem najstarszy znany odcisk pieczęci średniej litewskiej19. Omawiana pieczęć (śr. 32 mm), wyci-
śnięta została w czerwonym wosku, który odpadł wraz z papierem, przez który ją  wytłoczono. Unie-
możliwia to odczytanie napisu w legendzie, choć niewyraźne odbicie pieczęci pozwala dopatrzeć się 
wyobrażenia Pogoni z jeźdźcem zwróconym w heraldyczną  prawą  stronę. 

Oprócz gramoty dla Dowgirda pieczęć średnia litewska, lub jej ślady, znajdują  się na siedmiu 
gramotach w. ks. Kazimierza Jagiellończyka z lat 1445-147520. Wszystkie, poza jedną,  są  nadaniami 
hospodara dla Radziwiłła Ościkowicza. Wspólnymi cechami tych pieczęci są:  średnica wynosząca  od 
32 do 33 mm (niewyraźne odciski utrudniają  precyzyjny pomiar), oraz to że wyciśnięto je przez 
papier. Niedoskonała technika przykładania ówczesnych pieczęci, m.in. tłoczenie przez gruby sztyw-
ny papier, ma bezpośredni wpływ na ich czytelność i stan zachowania. Niestety większość tak przy-
łożonych pieczęci jest uszkodzona. Najczęstszym uszkodzeniem jest odpadanie papieru i wykrusza-
nie się części wosku, pękającego  pod wpływem odkształceń mechanicznych na jakie narażony jest 
papier, na którym pieczęć odciśnięto21. Nawet jeśli tak przyłożona pieczęć zachowała się bez więk-
szych uszkodzeń mechanicznych to i tak poza wyobrażeniem Pogoni, mniej czy bardziej wyraźnym, 
napis otokowy odbity jest w stopniu utrudniającym  jego odczytanie22. Zdarzają  się także wyciśnięte 
przez papier pieczęcie dobrze zachowane, ale zbyt słabo odciśnięte i dlatego nieczytelne23. 

Prawie wszystkie uszkodzone pieczęcie odciśnięto w czerwonym wosku, wyjątkiem  jest pieczęć 
na gramocie z 1446 r. barwy przypominajacej brunatną.  Warto podkreślić, że dwie spośród oma-
wianych pieczęci, w odróżnieniu od pozostałych, zostały przyłożone na stronach dorsalnych gra-
mot, a to celem ich zamknięcia przez zapieczętowanie24. Użyte w nich formuły  początkowe  ot weli-

ny dyktat, zob. Duchownyje i dogowornyje  gramoty  welikich  i udielnych  knjazej  XIV-XVI  ww., Moskwa-Leningrad 1950, nr 2 
z ok. 1350-1351 r., s. 11-13; nr 3 z 1353 r., s. 13-14 i inne. 
1 6 Dla przykładu porównać można — mandat Władysława Jagiełły dla sądu  ziemskiego krakowskiego z 1396 r. o wymia-
rach 19,5 x 8,5 z szerszego i 8 cm z węższego boku; zawierający  krótką  intytulację, adres oraz krótką  narrację i polecenie. 
Ślad po pieczęci wyciśniętej w czerwonym wosku na stronie dorsalnej, zamykającej  mandat, zbiór dok. papierowych AGAD, 
nr 907; mandat królowej Jadwigi z 1397 r. dla sądu  ziemskiego w Proszowicach z intytulacją,  adresem i dyspozycją,  o wy-
miarach 22 x 8 cm, ślad po pieczęci w czerwonym wosku pod dokumentem, AGAD dok. pap. nr 909 — z papierowymi 
gramotami Kazimierza Jagiellończyka z 1445 i 1446 r. zawierające  intytulację, adres oraz dyspozycję; obie gramoty zam-
knięte zostały pieczęciami a użyta w nich formuła  początkowa  ot welikoho  knjazja...  dodatkowo podkreśla mandatowy 
charakter dokumentu. AGAD, AR dz. XI, nr 9, s. 2-5. Za zwrócenie uwagi na koronne mandaty z kancelarii królewskich 
winien jestem podziękowanie dla p. dra Huberta Wajsa. 
17 Dokument znajduje się w opracowywanym suplemencie działu II AR pod sygnaturą  roboczą  2 (A). Prócz tego odcisk 
pieczęci średniej litewskiej (32 mm) znajduje się na mandacie hospodarskim z 31 VIII [1440-46 a prawdopodobnie 
z 1443 r.] powiadamiajacym łoszyczan  o nadaniu ich kn. Aleksandrowi Sanguszkowiczowi, AP Kraków, Teki rzymskie 
w Archiwum Sanguszków, t. I, nr 13. Edycja w Archiwum Sanguszków,  t. I, nr XLV, s. 43. Opis edytorski dokumentu 
wspomina o pieczęci wyciśniętej w czerwonej masie z widocznym przedstawieniem Pogoni. Napis otokowy ze względu na 
uszkodzenie pieczęci, nieodczytany. Ślad po jakiejś pieczęci (28 mm) znajduje się również na gramocie dla kn. Aleksandra 
Sanguszkowicza z 23 III 1443 r., przechowywany w tym samym zespole Tek rzymskich I, nr 11. Edycja ibid., nr XXIX, 
s. 38-39. Za dokonanie pomiarów pieczęci w AP Kraków dziękuję dr. Hieronimowi Grali. 
i® M. Gumowski, Pieczęcie królów,  loc. cit. 
19 Nie wiadomo jaką  pieczęć wyciśnięto na liście Kazimierza Jagiellończyka z 30 VII 1440 r. do rady miasta Gdańska, 
obecnie na odwrociu listu pozostały tylko ślady czerwonego wosku. Zob. A. L. Choroszkiewicz, Polockije  gramoty  XIII-na-
czala XVI  ww., t. I, Moskwa 1977, nr 55, s. 141-143. 
2 0 AR dz. XI, nr 9, s. 2-3, 4-5, 9, 15, 18, 24. 
21 AR dz. XI, nr 9, gramoty z lat: 1452, s. 15, 1455, s. 5, 1463, s. 7. 
22 Zob. choćby dokument z 1475 r., ibid., s. 18. Zob. fot.  C. 
23 Zob. np. gramoty z 1455 i [1458 lub 1475 r.], AR dz. XI, nr 9, s. 9 i 24. 
24 Są  to pieczęcie na dokumentach z lat 1445-1446, ibid., s. 3 i 5. 
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koho knjazj'a  wskazują,  że są  to wystawiane przez kancelarię hospodarską  gramoty w formie  man-
datów25. 

Osobną  sprawą  jest napis w legendzie pieczęci. M. Gumowski na przykładzie jednej pieczęci 
podaje dwie wersje odczytu: + S. KAZIMIRI DEI GRA... REGNI POLON26, druga wersja: 
S. KAZIMIRI DEI GRACIA REGENTIS (?) REGNI POLON27. W obu przypadkach nie do przy-
jęcia jest tytulatura królewska Kazimierza Jagiellończyka w napisach na pieczęciach pochodzących 
sprzed 1447 roku oraz brak w nich nazwy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tym bardziej, że pier-
wsze odciski tej pieczęci znajdują  się na dokumentach wystawianych w okresie zerwania unii pol-
sko-litewskiej28. 

Intersujace jest, że Gumowski dysponując  podobizną  innej pieczęci tego hospodara o średni-
cy 35 mm z wizerunkiem Pogoni, w oparciu o litewską  tytulaturę legendy wysunął  przypuszczenie 
o używaniu jej od początku  panowania Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli od 
1440 r. Choć pieczęć ta pochodzić miała dopiero z 1454 r.29 to K. Wyczańska na podstawie analizy 
formuł  korroboracyjanych dokumentów Jagiellończyka wysunęła przypuszczenie o wcześniejszym 
pojawieniu się pieczęci o średnicy 35 mm. Dla odróżnienia od omawianej pieczęci o średnicy 32 mm 
określono ją  jako średnią  litewską  „większą".  Według K. Wyczańskiej pieczęci „większej" użył 
Kazimierz Jagiellończyk w 1447 r. dla uwierzytelnienia przywileju ziemskiego nadanego Wiekiemu 
Księstwu Litewskiemu. Owa pieczęć „większa" była jak się zdaje używana i później przede wszy-
stkim do pieczętowania dokumentów państwowych30. W takim wypadku pieczęć ta pełniłaby, przy-
najminiej w latach 1440-1447, rolę pieczęci większej31. 

Na podstawie zachowanego materiału sfragistycznego,  szczególnie pieczęci na gramocie z 1463 r.32 

oraz przez analogię do publikowanej przez M. Gumowskiego pieczęci o średnicy 35 mm ze zrekon-
struowaną  przez tegoż legendą,  można by zaproponować, wykonany gotycką  minuskułą  napis oto-
kowy pieczęci średniej litewskiej mniejszej (32 mm) jako: + S. KAZIMIRI DEI GRA... MAGNI 
DUCIS LITHWANIE RUSSIE TC33. 

Reasumując  powyższe rozważania wypada stwierdzić, że pieczęci średniej litewskiej „mniejszej" 
(śr.32-33 mm) używał Kazimierz Jagiellończyk w ciągu  całego swojego panowania w Wielkim Księ-
stwie Litewskim, zarówno przed jak i po koronacji królewskiej. Prawdopodobnie najstarszy znany 
odcisk tej pieczęci pochodzi z początku  1442 r. Stosowano ją  do uwierzytelniania gramot i innych 
dokumentów o charakterze aktów nadań, tak papierowych jak i pergaminowych. Dotychczas wiado-
mo o co najmniej dwu pergaminowych gramotach, będących  aktami nadań hospodara uwierzytel-
nionymi tą  pieczęcią34.  Byłaby to zatem pieczęć mniejsza litewska w. ks. Kazimierza Jagiellończyka 
używana zapewne od 1440 r. 

2 5 Wprawdzie M. Kosman użył stwierdzenia o gramotach w formie  listów zob., tenże, Dokumenty  wielkiego  księcia Witolda, 
s. 162-163, należy jednak pamiętać, że określenie „list" ma w kancelarii litewskiej bardzo duże zastosowanie. Obok listów 
w typowym znaczeniu określano tym mianem ogół dokumentów, być może mandatowa forma  wielu dokumentów-aktów 
nadań przyczyniła się do określenia wszelkich gramot z kancelarii wielkoksiążęcej  tym mianem. 
26 M. Gumowski, Pieczęcie królów,  loc. cit. 
27 M. Gumowski, Pieczęcie książąt,  s. 701, wyraz regentis  sam Gumowski uznał za wątpliwy,  ponadto zastanawiał go brak na 
litewskiej pieczęci nazwy Wielkiego Księstwa. 
28 Sam M. Gumowski ponad trzydzieści lat później wycofał  się z tego, pisząc  o pieczęci średniej litewskiej Kazimierza 
Jagiellończyka, że przedstawiała Pogoń a w legendzie nie było tytulatury koronnej. Zob. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mi-
kucki, Sfragistyka,  Warszawa 1960, s. 181. 
29 M. Gumowski, Pieczęcie książąt,  s. 701, tabl. VIII rys. 60. 
3 0 K. Wyczańska, op. cit., s. 536-537. 
3 1 Zastosowanie pieczęci średniej „większej" (35 mm) jako pieczęci większej litewskiej mógłby poświadczyć fakt  ewentual-
nego przywieszenia jej na dwóch wspomnianych przywilejach dla mieszczan wileńskich z listopada 1440 r. i mandatu dla 
tywunów z [1446 r.], nic jednak nie wiadomo o rozmiarach tych pieczęci. Rozmiarów pieczęci na dokumencie z 18 XI 
1440 r. nie podał R. Jasas, Pergamentu  katalogas,  Vilnius 1980, s. 34, nr 49 (F-25). 
32 AR dz. XI, nr 9, s. 7. Fot. D. 
33 M. Gumowski, Pieczęcie książąt,  s.701, tabl. VIII rys. 60. 
34 Jedna z 14 I 1442 r. dla Deniski Mukosiejewicza, zob. M. Krupowicz, Zbiór  dyplomatów  rządowych  i aktów  prywatnych 
posługujących  do  rozjaśnienia dziejów  Litwy i złączonych  z nią krajów  (od  1387 do  1710), cz. I, Wilno 1858, nr 19, s. 21, 
i nadanie dla Mitka, krewnego Niemiry, z 3 1 1452 r. w BCzart. (opis zob. przyp. 3). 
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Pieczęci o średnicy 35 mm używał Jagiellończyk pewnie od początków  swego panowania na Li-
twie choć jej przeznaczenie było prawdopodobnie inne, pieczętowano nią  jak się zdaje dokumenty 
państwowe. Pełniłaby ona więc rolę pieczęci większej tego hospodara w początkach  jego władania 
Wielkim Księstwie Litewskim, choć pewnie używana była i później. 

Możliwe jest jednak i inne wyjaśnienie w sprawie pieczęci „większej". Niewielka różnica średnicy, 
t.j. 3 mm, mogła być spowodowana niedokładnym pomiarem, choćby z uwagi na wspomnianą  złą 
jakość odcisków. Wówczas chodziłoby o jedną  pieczęć państwową  Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Dodatkowo może przemawiać za tym przypuszczeniem to, że dotychczas nieznany jest egzemplarz 
pieczęci o średnicy 35mm, a Gumowski opisał ją  na podstawie wcześniejszych rysunków35. Jednak 
ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będzie możliwe dopiero po podjęciu szczególowych badań. 

35 Zob. przyp. 29. 


