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IX. Bulla papieża Benedykta XI

Wśród znalezisk z Nowego Targu słusznie uwagę 
przyciąga bulla Benedykta XI (1303–1304), krótko wła-
dającego papieża, wywodzącego się z Zakonu Kazno-
dziejskiego, ostatniego przed tzw. niewolą awiniońską. 
Oto opis zabytku (ryc. 652):

Av.: napis uncjalny BENE / DICTUS / PP⁝XI (nad 
literami PP znak kontrakcji).

Rv.: napis kapitałą SPASPE, niżej rozdzielone krzy-
żem na długim trzonku dwa medaliony ze zwróconymi 
¾ ku sobie brodatymi głowami męskimi: lewą z włosa-
mi gładkimi i prawą z kędzierzawymi.

Ołów, średnica maks. 36,5 mm. Ar 54, js. 19, z hał-
dy, 117,45–117,35 m n.p.m., nr inw. 2881/11.

Bulla jest w znakomitym stanie, kompletna, z dwie-
ma tylko rysami na awersie. W kanaliku zachowała się 
resztka sznura mocującego ją niegdyś do dokumentu. 
Lekkie wybrzuszenie rewersu przy dolnym wylocie ka-
nalika zdaje się sugerować, że była przywieszona tą stro-
ną do większego przedmiotu i podległa raz w tej pozycji 
nieco większemu naciskowi. Ponieważ jednak bulle zwy-
kle przywieszano do dokumentów pionowo, powodem 
wybrzuszenia był raczej węzeł na sznurze pod pieczęcią.

Mimo przyciągających powszechną uwagę w ostat-
niej dekadzie odkryć polskich bull książęcych (m.in. 
Suchodolski 2009; Dębski 2011) problematyka tych in-
cydentalnie dotąd spotykanych w polskiej archeologii 
zabytków nie skłaniała do ogólnych refleksji, którym 
poddać by należało także bulle duchowieństwa (nie 

tylko papieskie, ale np. również łacińskiego patriarchy 
Jerozolimy z zamku w Cieszynie, zob. Kietlińska 1955) 
oraz wschodnich książąt, znajdywane w Polsce nie 
tylko na wschodzie (zob. Baranowski 1998, s. 51–52), 
a ostatnio nawet we Wrocławiu (niepublikowane bada-
nia przy ul. Szewskiej, 2017 r.). Jeszcze Andrzej Żaki 
w swym fundamentalnym dziele wyszczególnił „pie-
częcie ołowiane (bulle), znane w Małopolsce jedynie 
z okazów typu bizantyńskiego”, mimo że nieco dalej zi-
lustrował znalezioną w Krakowie bullę papieską (Żaki 
1974, s. 314–315, 361). Bulle papieskie w materiale 
archeologicznym jako problem badawczy dostrzegły 
przy okazji opracowania nowo odkrytego zabytku Be-
ata Ceynowa i Ewa Trawicka (2006). Kolejną analizę 
i nowe zestawienie materiału z Polski przedstawił od-
krywca dwu dalszych okazów, Zbigniew Misiuk (2013).

Znaleziska zabytków tego rodzaju uchodzą za wy-
jątkowe, co przestaje już odpowiadać rzeczywistości. 
W zestawieniu Misiuka mieściło się osiem znalezisk 
ośmiu bull papieskich i jednej – analogicznej – sobo-
rowej w Polsce, głównie z badań archeologicznych (Mi-
siuk 2013, s. 160–161):

– Gdańsk, Stare Miasto, warstwa destrukcji budyn-
ków, Grzegorz IX (1227–1241);

– Gdańsk, Stare Miasto, Kanał Młyński, Mikołaj V 
(1447–1455);

– Kołbacz, opactwo, Sobór Konstancjeński (1414–
1418);
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– Kraków, Wawel, grobowiec królowej Jadwigi, 
Bonifacy IX (1389–1404), 2 bulle167;

– Kraków, Wawel, przy dawnym kościele św. Michała,
 Aleksander IV (1256–1257);

– Kunowice (gm. Słubice, pow. słubicki), poza osadą, 
Bonifacy IX (1389–1404);

– Poznań, Ostrów Tumski, Kalikst III (1455–1458);
– Środa Śląska, pole pod miastem, Klemens VI 

(1342–1352), dwie połówki jednej bulli znaleziono 
w pewnym oddaleniu168 (ryc. 653).

W krótkim czasie od publikacji Misiuka liczba 
znalezionych bull wzrosła lawinowo (co, niestety, suge-
ruje, że wcześniej bulle zwykle nie były rozpoznawane 
w materiale archeologicznym). Dopisać trzeba bowiem 
13 następujących:

– Brzezie (gm. Opatów, pow. opatowski), 2014, Jan 
XXIII (1410–1415)169;

– Człuchów,  zamek, 2014, Grzegorz XI (1370–         
    1378)170;
– Grodno, zamek (gm. Walim), 2017, Benedykt 

XIII (1394–1417)171;
– Grzybowo (gm. Kołobrzeg), 2016, Jan XXII 

(1316–1334)172;
– Kraków, Wawel, przy Wieży Złodziejskiej, 1976, 

Marcin V (1417–1431)173;
– Lidzbark Warmiński, zamek, 2015, Marcin V

 (1417–1431)174;
– Lubawa, zamek, 2016, Sykstus IV (1471–1484)175;
– Mielnik lub okolica, 2015, Marcin V (1417–
   1431)176;
– Poznań, Ostrów Tumski, przy kanonii, 2014, 

Marcin V (1417–1431)177;
– Przypust (gm. Waganiec, pow. aleksandrowski), 

grodzisko, 2008, Klemens III (1187–1191) (ryc. 
654)178;

– Stare Miasto (gm. loco, pow. koniński), 2012, 
Innocenty III (1198–1216)179;

– Stawiec (część wsi Kaźmierzewo, gm. Lubanie,
 pow. włocławski), domniemany dwór, Mikołaj V 
(1447–1455)180, przed 2013;
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167 Obie pęknięte i silnie zniszczone, zob. Bochnak 1968, 
s. 158–159.

168 Uściślenie na podstawie danych z: http://odkrywca.pl/
bulla-,403486.html (dostęp: 1.02.2015 r.).

169  Giergiel et al. 2015.
170 http://www.czluchow.eu/pl/news/zabytkowa-bulla-pa-

pieska-w-cz%C5%82uchowie (dostęp:  1.02.2015 r.);http://
naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400335,bulle-pa-
pieska-odkryli-archeolodzy-na-zamku-w-czluchowie.
html (dostęp: 20.06.2016 r.).

171 Badania Pawła Konczewskiego (dziękuję za wiadomość 
panu Pawłowi Milejskiemu).

172 http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/sensacyjne-zna
- le z i sko-w-kosza l insk im-muzeum.13392 .ht m l 
(12.01.2016r.); http://www.grzybowo.biz/index.php?
option=com_content&task=view&id=1147&Itemid=1 
(dostęp: 5.02.2016 r.).

173 Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. archeol. 
24549/76; Matusiak 2012, s. 83; zob. też http://wawel.kra-
kow.pl/pl/op/17/Zabytki-archeologiczne (dostęp: 2.02. 
2015 r.).

174 http://www.olsztyn24.com/news/27680-muzeum-war-
mii-i-mazur-koczy-ii-etap-konserwacji-i-restauracji-
-zamku-biskupow-warmiskich-2.html; http://muzeum.
olsztyn.pl/4318,Dzieje-budowlane-zamku-biskupow-w-
-Lidzbarku-Warminskim.html (dostęp : 20 czerwca 2016 r.).

175  http://ziemialubawska.blogspot.com/2016/04/w-luba-
wie-znaleziono-bulle-papieza.html, publikacja z 27 IV 
2016 r. (dostęp: 20.06.2016 r.). Cytowana jest publika-
cja Kuriera Lubawskiego: „Lubawa. Odkrycia na zamku. 
Ołowiana bulla”, jednak bez wskazania daty.

176 http://allegro.pl/stara-plomba-medalion-ciekawy
-i5940050226.html#thumb/1 (dostęp: 29.01.2016 r.); za 
zwrócenie uwagi na tę wiadomość dziękuję panu Pawło-
wi Milejskiemu, a za dodatkowe informacje panu Grze-
gorzowi Śnieżce. Zabytek został potem przejęty przez 
policję, co było szeroko komentowane w mediach.

177 http://www.tvn24.pl/poznan,43/bulla-marcina-v-znale-
ziona-na-ostrowie-tumskim,442782.html (dostęp: 01.02.
2015 r.).

178 Przy imieniu zachowały się tylko cyfry II, teoretycznie 
mogliby więc być to też: papież Klemens II (1046–1047), 
Klemens IV (IIII, 1265–1268) lub antypapież Klemens 
VII (1378–1394). Pontyfikat tego pierwszego upłynął 
jednak przed uformowaniem się stereotypowej formy 
bulli za Paschalisa II (1099–1118). Nie stosowano jesz-
cze wtedy numeru porządkowego ani krzyża pomiędzy 
apostołami. Klemens VII jest wykluczony ze względu na 
kształt liter, niestosowany na bullach z XIV w. W kompo-
zycji stempla domyślać się można miejsca na jeden znak 
pomiędzy słabo widocznym trzykropkiem a cyframi II. 
Nie był to zatem Klemens IV, a Klemens III nie powi-
nien budzić wątpliwości. Wiadomość zawdzięczam panu 
Grzegorzowi Arkuszewskiemu.

179 http://konin24.info/konin.php/a,151,n,8197/Aktualnosci/
Archeologiczna-sensacja-w-Starym-Miescie (dostęp: 
01 .02.2015 r.). Fotografii bulli nie opublikowano, ale iden-
tyfikacji dokonano w Muzeum Okręgowym w Koninie.

180 Wiadomość prywatna. Identyfikacja niepotwierdzona.
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– Wrocław, Nowy Targ, 2011, Benedykt XI (1303–
1304).

Dodać też należy bullę Bonifacego IX (1389–1404) 
z nieznanej miejscowości (ryc. 655), najprawdopodob-
niej znalezioną w Polsce i złożoną w 1953 r. w zbiorach 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Ło-
dzi181. Co zaskakujące, znacznie rzadsze są znaleziska 
bull nowożytnych i możemy wskazać tylko jedną bullę 
Piusa V (1566–1572), znalezioną w 2015 r. w nieznanej 
miejscowości182. Ta wyraźna zmiana częstości wystę-
powania sugeruje również zmianę okoliczności kultu-
rowych, toteż nasze porównania ze znaleziskiem wro-
cławskim ograniczymy do zabytków średniowiecznych.

IX. Bulla papieża Benedykta XI

181 W inwentarzu muzealnym oprócz daty akcesji (19.04.
1953 r.) umieszczono zagadkowy zapis „nauczycielka 
syna profesora” – niewątpliwie Konrada Jażdżewskiego, 
dyrektora muzeum. Wiadomość zawdzięczam panu Pio-
trowi Chabrzykowi.

182 http://odkrywca.pl/bulla-papieska,745895.html (dostęp: 
20.06.2016 r.).

Ryc. 652. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Bulla Benedykta XI. Fot. B. Paszkiewicz, rys. N. Lenkow

Fig. 652. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Papal bull of Benedict XI. Phot. B. Paszkiewicz, 

drawing N. Lenkow

Ryc. 653. Bulla Klemensa VI spod Środy Śląskiej, 36,5 mm, za: 
http://odkrywca.pl/bulla,403486.html [dostęp: 01.02.2014 r.]

Fig. 653. Papal bull of Clement VI found near Środa Śląska, 
36,5 mm. Source: http://odkrywca.pl/bulla,403486.html, 

[access 01.02.2014]

Ryc. 654. Najstarsza zarejestrowana w Polsce bulla papieska 
Klemensa III z Przypustu pod Nieszawą 
(pow. aleksandrowski). Fot. B. Zgłobicki

Fig. 654. The oldest papal bull of Clement III recorded in 
Poland – Przypust, near Nieszawa (Aleksandrów district). 

Phot. B. Zgłobicki

Ryc. 655. Bulla Bonifacego IX (1389–1404) z nieznanej 
miejscowości, 38,05 mm, 45,72 g. Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi, nr MAEŁ-N-N 4461

Fig. 655. Papal bull of Boniface IX (1389-1404), provenance 
unknown, 38,05 mm, 45,72 g. Collection: Archaeological and 

Ethnographic Museum in Łódź, cat. no. MAEŁ-N-N 4461 
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IX. Bulla papieża Benedykta XI

Oczywiście bulle nie przestają być przez ten przy-
rost materiału wyrazistymi i kuszącymi do interpreta-
cji zabytkami. Przeciwnie, dzięki niemu możemy pró-
bować odszukać prawidłowości w ich występowaniu. 
W interpretacji znaleziska bulli papieskiej natural-
nym punktem wyjścia jest założenie, że każdy taki 
przedmiot, z racji swego przeznaczenia, przywędrował 
z dokumentem, do którego był przymocowany i który 
uwierzytelniał. Ten dokument trzeba próbować wska-
zać, aczkolwiek w przypadku polskich znalezisk bull, 
jak zobaczymy, udaje się to tylko wyjątkowo. Drugim 
etapem interpretacji winno być postawienie hipotezy 
na temat okoliczności oddzielenia bulli od dokumentu 
i dostania się do warstwy archeologicznej. Przybliżyć to 
może stan bulli i jej kontekst.

Wystawca bulli z Nowego Targu, Benedykt XI, 
przed objęciem tronu (22 października 1303 r.) był – 
jako biskup Ostii Mikołaj – legatem Bonifacego VIII 
na Węgry i do sąsiednich krajów (Regesten 1868–1930, 
nr 2642). Zajmował się przy tej legacji też sprawami 
Kościoła wrocławskiego. Odnosił się do tego jego pa-
pieski już dokument, wydany na Lateranie 12 grudnia 
1303 r. Skierowany był wprawdzie do biskupa lubuskie-
go (prawdopodobnie Jana, skoro jego następca, Fryde-
ryk, został prekonizowany dopiero 10 stycznia 1305 r.), 
ale dotyczył sporu między Walterem, synem Eberhar-
da, a Henrykiem z Pogorzeli o scholasterię i kanonię 
we Wrocławiu (Regesten 1868–1930, nr 2770), i można 
być pewnym, że co najmniej jedno pismo w tej sprawie 
trafiło także do wzmiankowanego w dokumencie bi-
skupa wrocławskiego, Henryka z Wierzbna. W miesiąc 
później papież w piśmie do arcybiskupa Jakuba Świnki 
odniósł się przychylnie do skargi archidiakona głogow-
skiego Mirosława, którego biskup wrocławski pozbawił 
jego kościelnej dostojności (Regesten 1868–1930, nr 
2775). Po kolejnym miesiącu bez mała, 11 lutego 1304 
r., Benedykt XI mianował Bonaiuta de Casentino kolek-
torem dziesięciny i świętopietrza na Węgrzech, w Cze-
chach, na Morawach i w Polsce, wyposażając go w różne 
pełnomocnictwa (Regesten 1868–1930, nr 2779–2781). 
Już 19 lutego papież zwrócił się do kilku czeskich do-
stojników kościelnych, by na kanonię wakującą przy 

praskiej katedrze wprowadzili scholastyka głogowskie-
go i kanonika od Świętego Krzyża we Wrocławiu, Lutol-
da (Regesten 1868–1930, nr 2783). Dnia 18 marca Be-
nedykt XI zezwolił księciu Henrykowi I głogowskiemu 
na założenie w jego państwie dwu klasztorów klarysek 
(Regesten 1868–1930, nr 2788). Po dwóch miesiącach 
zwrócił się do dziekana kolegiaty świętokrzyskiej we 
Wrocławiu, by ten przywrócił cystersom z Kamieńca 
pewne dobra – ten jednak dokument zachował się do 
dziś wraz z bullą we wrocławskim Archiwum Państwo-
wym (Regesten 1868–1930, nr 2796; Urkunden Kamenz, 
s. 59, nr LXXX; Stelmach 1991, nr 59). Już 7 lipca pa-
pież zmarł. Jak widzimy, mimo krótkiego pontyfikatu 
Benedykt XI zostawił sporo dokumentów odnoszących 
się do Śląska; z pewnością też w tych samych sprawach 
powstały i inne, skierowane do zaangażowanych stron, 
a o wielu działaniach Kurii nie wiemy. Szacunkowo oce-
nia się ogólny zasób znanych dziś dokumentów średnio-
wiecznych jako dziesiątą część ich pierwotnej liczby. Nic 
dziwnego zatem, że nie udało się nam dopasować do-
kumentu do bulli, ale z przytoczonej listy możemy się 
domyślać, jakich spraw dokument ów mógł najłacniej 
dotyczyć: beneficjów kościelnych lub kolekt.

Znaleziska bull spotykamy w małych miejsco-
wościach o wczesnej metryce lub tylko w ich sąsiedz-
twie, ale skupienia obserwujemy w ośrodkach władzy, 
zwłaszcza kościelnej (Kraków, Wawel –cztery; Poznań, 
Ostrów Tumski – dwie; zamki w Człuchowie, Grodnie, 
Lubawie i Lidzbarku Warmińskim). Najstarsza bulla 
pochodzi z kujawskiego Przypustu, z lat 1187–1191. 
Najliczniejsze są pieczęcie z czasów Wielkiej Schizmy 
Zachodniej i następnych pontyfikatów aż do Sykstu-
sa IV w 2. poł. XV w. Jedynie bardzo szczególny, nie-
anonimowy przypadek grobowca królowej Jadwigi 
umożliwił Adamowi Bochnakowi próbę wskazania, 
z których dokumentów pochodziły znalezione tam bul-
le Bonifacego IX183. Miały to być, jego zdaniem, nieza-

183 O bulli z Lubawy wspomniano ciekawą opinię ks. dr. 
Marcina Staniszewskiego, że prawdopodobnie towarzy-
szyła ona dokumentowi z 14 lipca 1482 r., wydanemu dla 
arcybiskupa Rygi, Stefana (Grubena). Nie znamy jednak 
uzasadnienia tego przekonania. Zob. wyżej, przyp. 175.
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chowane, znane tylko z odpisów listy papieża do królo-
wej: pierwszy z 29 grudnia 1391 r., w którym Bonifacy 
wśród pochwał i wyrazów życzliwości skierowanych ku 
monarchini wskazuje Piotra Wysza z Radolina jako po-
ufnego pośrednika między nimi (Długosz 2009, ks. X, 
sub anno 1399), i drugi z 3 maja 1399 r., równobrzmią-
cy z zachowanym listem do Władysława Jagiełły, gdzie 
papież gratuluje mającego się narodzić potomka i pro-
si o nadanie mu drugiego imienia Bonifacy lub Boni-
facja (Kodeks Katedry Krakowskiej 1883, s. 235–236, 
nr CCCCXXXVII (2); Bochnak 1968, s. 158–159). Oba 
dokumenty w zasadzie nie dotyczyły spraw material-
nych, lecz duchowych, nieobojętnych dla kwestii pod-
stawowej w chrześcijańskim pochówku, mianowicie 
dla zbawienia duszy zmarłej.

Z. Misiuk interpretował bulle papieskie jako zło-
żone do ziemi w zasadzie intencjonalnie: bądź jako 
element wyposażenia grobowego, bądź też dla celo-
wego niszczenia archiwaliów (np. z powodu zmiany 
stosunków własnościowych), czy wręcz niszczenia 
symboli władzy papieskiej. Po przypadkach celowego 
niszczenia zazwyczaj pozostają obiekty uszkodzone. 
Takie ujęcie szczególnie przekonuje na tle ogólnoeu-
ropejskim: trudno np. nie skojarzyć powszechnego 
występowania papieskich bull w znaleziskach luźnych 
w Anglii z licznymi pozostałościami skasowanych 
przez Henryka VIII klasztorów. W Polsce jednak na ra-
zie nie widać zależności między zasięgiem Reformacji                      
a występowaniem bull: 11 znalezisk z 21 odnotowano 
na obszarze katolickiej Korony lub katolickich części 
Prus Królewskich, a 12. – na obszarze ekspansji kato-
licyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim (toteż bullę 
z rejonu Mielnika należałoby zestawić z tamtym kontek-
stem184). Czy dlatego, że przemiany religijne w XVI w. 
nie miały u nas zazwyczaj tak gwałtownego charakte-
ru? Na razie nie znamy żadnej archeologicznej – czy-
li wyrwanej z archiwalnego kontekstu – bulli z Prus 

Książęcych i znamy tylko dwie z Pomorza Zachodnie-
go, gdzie reformacja miała charakter najbardziej po-
wszechny (acz na Pomorzu Zaodrzańskim, w Gryfii, 
odnotowano nader wymowny przypadek aż czterech 
bull Bonifacego IX w średniowiecznej latrynie budyn-
ku uniwersyteckiego; Misiuk 2013, s. 161). Na Dolnym 
Śląsku widzimy dopiero drugi przedmiot tego rodzaju 
(trzeci znaleziono później na zamku Grodno). Tylko 
w Gdańsku obie znalezione bulle dają się umieścić w re-
formacyjnych okolicznościach. Miejsca wskazane jako 
centra władzy były również – jak klasztory – siedzi-
bami archiwów, trzeba więc i tam domyślić się takich 
okoliczności, w których opatrzony bullą akt opuszcza 
archiwum. Może to być unieważnienie dokumentu lub 
zdarzenie nadzwyczajne, jak zagrożenie żywiołowe czy 
wojenne albo kradzież. Pozostałe znaleziska wyglądają 
na dość przypadkowe: np. okazy znalezione we wsiach 
lub w polach bywają zniszczone – jak w Kunowicach, 
pod Środą czy w Brzeziu – lub dobrze zachowane, jak 
w Przypuście i Starym Mieście (zauważmy jednak, że 
obie ostatnie miejscowości to średniowieczne miasta!). 
Na uwagę zasługuje sugestia Z. Misiuka, że bulle mo-
gły trafić w taki kontekst w wyniku rabunku, zwłaszcza 
wojennego. Dotyczy to szczególnie bull spoza współ-
czesnego kontekstu kulturowego, jak kunowicka i może 
średzka, które jednak mogły też zostać wywiezione 
w pole w nawozie. Wnikliwa analiza znaleziska z Brze-
zia, dokonanego w sąsiedztwie dworu, doprowadziła 
T. Giergiela, M. Florka i D. Wróbla (nieznających, nie-
stety, pracy Misiuka) do dwu niekonwencjonalnych 
hipotez dotyczących konkretnych osób związanych 
z dworem w Brzeziu: współwłaściciela majątku, ks. 
Aleksandra Brzeskiego, dyplomaty z 1. poł. XVII w., 
który mógł przetrzymywać dokument papieski z któ-
regoś z archiwów krakowskich w związku ze swą dzia-
łalnością publiczną, oraz ks. Karola Targowskiego 
z Opatowa z 1. poł. XX w., bliskiego krewnego wła-
ścicieli dworu, archeologa-amatora, który pod koniec 
życia wskutek choroby umysłowej poniszczył wiele za-
bytków (Giergiel et al. 2015, s. 42–44). Obie propozycje 
mają jednak raczej charakter sugestii niż odniesienia 
do konkretnych wydarzeń i dokumentów.

IX. Bulla papieża Benedykta XI

184 Udało się dotrzeć tylko do wiadomości o znalezieniu 
bulli Marcina V w guberni witebskiej: http://arheolog.by/
gallery/image_page.php?album_id=27&image_id=1354 
(dostęp 20.06.2016 r.; dziękuję panu Iwanowi Sinczukowi 
za zwrócenie uwagi na tę wiadomość).
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Wszystkie te konteksty i interpretacje zdają się 
nie przystawać do okoliczności, w których znaleziono 
bullę wrocławską. Jej znakomity stan – brak korozji 
metalu – jest najprawdopodobniej przypadkowym re-
zultatem przebywania w sprzyjającym środowisku, ale 
brak uszkodzeń mechanicznych i chronologia warstwy 
– praktycznie współczesnej zabytkowi – nie wskazują 
na blasfemię. Wobec braku śladów destrukcji bulla albo 
trafiła do ziemi wraz z domniemanym dokumentem, 
który następnie zniszczał, albo została od niego odcię-
ta. Nie była jednak wtórnie użytkowana w innej funk-
cji, gdyż nie ma śladów przystosowania do zawieszania 
ani otarć. Tymczasem miejscem złożenia w ziemi nie 
była katedra (jak w przypadku bull z grobowca kró-
lowej Jadwigi), lecz plac targowy, i to w okresie swego 
rozkwitu, stosunkowo odległy od kościołów, z których 
najbliższy był kościół dominikanek św. Katarzyny na 
południowym wschodzie i kompleks klasztorów poło-
żony na północ od ul. Pańskiej (potem pl. Rycerskiego, 
dziś pl. Nankiera). Z pewnością znalezisko nie ma nic 
wspólnego nie tylko z Reformacją, ale także z innymi 
przypadkami późniejszych kasat dawnych dokumen-
tów. Niezwykłe okoliczności znalezienia podsuwają 
niezwykłe okoliczności utraty bulli, wraz z przypusz-
czeniem, że dokument opatrzony pieczęcią Benedykta 
XI nie zdążył dotrzeć do archiwum.

Być może właściwego klucza interpretacyjne-
go dostarczy nam bulla cieszyńska, dotychczas nie-
uwzględniana w tym kontekście, ponieważ pozostała 
po duchownym stojącym o szczebel niżej w hierarchii 
od papieża. W dodatku, ze względu na swe wschodnie 
pochodzenie i grecki napis rewersu, cieszyński zabytek 
kojarzony był błędnie z bullami ruskimi (wspomnie-
liśmy o tendencji do ich oddzielnego traktowania), 
gdy tymczasem należy par excellence do Kościoła ła-
cińskiego. Bulla patriarchy jerozolimskiego Monacha 
(Haimara) dei Corbizzi (1194–1202), z pochodzenia 
florentczyka, włoskiego poety, zachowała się rów-
nież w bardzo dobrym stanie, bez wyłamania sznura. 
Miejscem swego wystąpienia – na zamku – wpisuje się 
oczywiście w grupę bull z Krakowa, Poznania, Grodna, 
Lubawy, Lidzbarka i Człuchowa (może też Mielnika, 

Przypustu i Stawca) i nie przypomina bulli z Wrocła-
wia. Gdy jednak Alina Kietlińska poszukiwała doku-
mentu, od którego ta bulla mogłaby odpaść, zwróciła 
uwagę na pismo z archiwum miechowskich bożogrob-
ców, w którym patriarcha Monach przyjmuje do brac-
twa kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozo-
limie dobroczyńców miechowskiego kościoła Bożego 
Grobu – w tym gronie Mieszka Władysławica, księcia 
raciborskiego i pana Cieszyna (Kietlińska 1955, s. 103). 
Choć łacinnik, Monach nie miał w Polsce do rozda-
nia ziemskich beneficjów, lecz tylko dobra duchowe. 
Byłaby to więc (jeśli przypuścimy, że książę Mieszko 
otrzymał własny egzemplarz tego pisma lub podobne, 
adresowane osobiście) reprezentantka wyróżnionej 
przez Misiuka kategorii bull związanych z osobistymi 
przywilejami o charakterze duchowym, których nie 
przechowywano po śmierci pierwszych właścicieli w 
celach dowodowych, lecz – jak w przypadku królowej 
Jadwigi – chętnie wkładano do grobu, co jednakże bulli 
Monacha nie spotkało.

Taki też charakter, osobisty i duchowy, mogło mieć 
pismo uwierzytelnione bullą z placu, na którym odnale-
ziono również kilkadziesiąt znaków pielgrzymich. Naj-
prawdopodobniej pieczęć odpadła lub została odcięta 
od dokumentu tam, gdzie ją znaleziono. Ze względu na 
ten kontekst przypuszczalny związek bulli nowotarskiej 
z pielgrzymkami i odpustami wydaje się najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem zagadki185.

Borys Paszkiewicz

IX. Bulla papieża Benedykta XI

185 Za dyskusję nad tekstem i sugestie dziękuję panu dr. 
Pawłowi Dumie.


