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Jednym z determinantów postępu badań historycznych jest nieustanne wzbogaca-
nie podstawy źródłowej. Dokonuje się to m.in. dzięki systematycznej eksploracji nie 
w pełni wciąż wykorzystanych zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych. 
Poszerzają one perspektywy badawcze zwłaszcza w odniesieniu do czasów chro-
nologicznie nam bliższych, zdecydowanie obfitszych źródłowo, o czym przekonują 
choćby efekty pierwszych kwerend przeprowadzonych w ramach programu Dzie-
dzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja1, a także przynoszą, choć 
zdecydowanie rzadziej, cenne znaleziska dotyczące wcześniejszych epok, które z ra-
cji mniejszej liczby źródeł wydają się już dobrze rozpoznane. Nie inaczej jest w przy-
padku sfragistyki, której rozwój zależy od zgromadzenia kompletnego materiału 
poglądowego w postaci pieczęci (zarówno oryginalnych odcisków i tłoków pieczęt-
nych, jak i ich odlewów i rycin), udostępnianego albo w formie katalogowej, albo 
w studiach o charakterze analitycznym2.

Pieczęcie cystersów rudzkich były już omawiane w historiografii. Najstarszym spo-
śród nich, pochodzącym z doby średniowiecza i obejmującym łącznie dziewięć ty-
pów (sześć sigillów opackich i trzy konwentualne), poświęcił swą uwagę Marek L. 
Wójcik3. Badacz ten opracował także katalog pieczęci rudzkich opatów, zestawiając 
18 stempli należących do 14 przełożonych rudzkiego monasterium oraz jedną pie-
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