Bulle książąt polskich:
Bolesława Mieszkowica i Lestka Bolesławowica.
Sławomir Fałek
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Pieczęć Bolesława Mieszkowica († 1195 r.),

Pieczęć Lestka Bolesławowica († 1186 r.).

Wprowadzenie:
Odkrycie w 2002 r. przez poznańskich archeologów Małgorzatę i Mirosława Andrałojciów ołowianej
bulli księcia polskiego w miejscowości Głębokie stanowiło jedną z największych sensacji
archeologicznych ostatnich lat. W latach następnych doszły znaleziska następnych. Obecnie mamy do
czynienia z sześcioma bullami:
- bulla z Głębokiego (I)
- bulla poznańska (II)
- bulla gnieźnieńska (III),
- bulla mazowiecka (IV),
- bulla kujawska (V)
- bulla sandomierska (VI).
Znaleziska wywołały ożywioną dyskusję naukową na temat ustalenia ich emitenta.
Najpierw wskazywano na Bolesława Chrobrego, później Bolesława Śmiałego (czy Władysława
Hermana). Ostatecznie wskazywano na Bolesława Krzywoustego. Prof. Hlebionek sugerował osobę
księcia Bolesława Kędzierzawego.
Wskazywano na zgodność w niektórych przypadkach matryc bulli i wyróżniano przynajmniej trzy typy
matryc: bulla z Głębokiego, bulla poznańska i bulle: gnieźnieńska , mazowiecka i kujawska. Bulli
sandomierskiej jeszcze wtedy nie znano.
W prezentacji wydzielono dwa główne typy bulli : pierwszy - bulla poznańska, drugi – bulle pozostałe,
w ramach których wyróżniono dwa warianty różniące się zakończeniem inskrypcji awersu: P(olonie)
lub POL(onie): wariant A – bulla (I) z Głębokiego i wariant B – bulle I, IV, V i VI gnieźnieńska,
Przeanalizowano inskrypcję awersów bulli i zaproponowano inne rozwinięcie abrewiacji. co pozwoliło
na wskazanie emitentów pieczęci, innych niż dotychczas wskazywanych przez naukowców.
Według autora prezentacji byli nimi: Bolesław Mieszkowic (bulla II - poznańska) i
Lestek Bolesławowic (bulle I, III, IV, V i VI – z Głębokiego, gnieźnieńska, mazowiecka, kujawska, i
sandomierska).
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Bulla to termin określający pieczęć metalową używaną w niektórych obszarach
kulturowych lub w niektórych kancelariach do aktów pieczętowania, a tym samym
do potwierdzania ich autentyczności, funkcja pełniona w innych obszarach przez
pieczęcie lakowe. Określenie „bulla” pochodzi od łac. „bullire” („do wrzenia”) i
nawiązuje do tego, że zarówno wosk, ołów lub inne materiały tworzące pieczęć,
musiały być stopione w celu ich zmiękczenia dla odciśnięcia matrycy.
W szczególności zastosowanie bulli w celu przypieczętowania aktów
pontyfikalnych spowodowało rozszerzenie tej nazwy również na te ostatnie.
Nawet w czasach nowożytnych oficjalne akty papieży nadal oznaczane są jako
bulle, mimo że nie są już opatrzone metalową pieczęcią i są oznaczone jedynie
znakiem uzyskanym z pieczęci przekazanej atramentem, nadal odtwarzając
starożytną typologię. Metal użyty do bulli to na ogół ołów, ale złoto, a w
wyjątkowych przypadkach srebro mogło być również używane do aktów
szczególnie uroczystych; w bizantyjskiej kancelarii cesarskiej te dwa rodzaje
bulli nazywano je odpowiednio chrysóbulla i argyróbulla, podczas gdy wiodącą
nazywano molybdóbulla.
Również w tych przypadkach użycie terminów rozciąga się na same akty,
zapieczętowane lub „opieczętowane”.
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Bulla

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 bulli
ołowiu wymaga użycia specjalnego narzędzia (praski do tłoczenia, zwanego po
grecku 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).

Bouloteriony 4

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 papieża Eugeniusza IV:
na prawo chrysobullon cesarza Jana VIII.
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Mocowanie plomb

Bulle były szeroko stosowane w sferze śródziemnomorskiej, a pod wpływem bizantyjskim
także na Rusi. W Europie łacińskiej na północ od Alp występowały zaś dużo rzadziej.
Stosowali je cesarze, sporadycznie zaś niektórzy biskupi niemieccy w Xl w. (choć ostatni
przypadek pochodzi z 1206 r.), a także (pod wpływem Bizancjum) wcześni władcy
węgierscy. Ostatnia ołowiana bulla cesarska znana jest z czasów Henryka IV (1056-1106).
Potem stosowano już tylko pieczęcie woskowe i czasami bulle złote lub srebrne. Z biegiem
lat ugruntowywało się na Zachodzie przekonanie, że używanie ołowianej bulli jest cechą
zastrzeżoną pewnych kancelarii, zwłaszcza papieskiej.
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W 2002 r. odkrycie przez poznańskich archeologów Małgorzatę i Mirosława
Andrałojciów ołowianej bulli księcia polskiego stanowiło jedną z większych
sensacji archeologicznych ostatnich lat.
Odkryte w latach 2005–2021 kolejne pięć bulli księcia Bolesława (znalezionych
w Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Głębokie), Mazowszu (Susk) i na Kujawach
(okolice Brześcia Kujawskiego) i ostatnio w Ziemi Sandomierskiej (Trójca, koło
Zawichostu) przypisywano wcześniej księciu Bolesławowi Krzywoustemu, a
ostatnio również Bolesławowi IV Kędzierzawemu (książę mazowiecki od 1138,
śląski w latach 1146–1163 i sandomierski od 1166 i książę krakowski i książę
senior zwierzchni Polski w latach 1146–1173).
Zestawienie odkrytych ołowianych pieczęci:
- bulla (I) z Głębokiego
Wielkopolska
- bulla poznańska (II)
„
- bulla gnieźnieńska (III)
„
- bulla mazowiecka (IV)
Mazowsze
- bulla kujawska (V)
Kujawy (Mazowsze),
- bulla sandomierska
Ziemia Sandomierska

data znaleziska
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

2002 r.
2005 r.
2005 r.
2006 r.
2009 r.
2021 r.
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Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie, marmurowa cembrowina studzienki pochodząca z około 1000 roku.

Mapa Polski ok. 1138 r.
(gwiazdkami zaznaczono miejsca

znalezisk wszystkich bulli księcia
Bolesława).
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Bulla z Głębokiego (I):
Omawiany zabytek to odłamana umyślnie połówka
ołowianego krążka o średnicy 36 mm, zawieszonego
pierwotnie na sznurze.
Opis według prof. Hlebionka (2009):
Awers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z
perełek wyobrażono stojącą frontalnie postać,
odzianą w długi płaszcz, w prawej ręce trzymającą
włócznię. W poprzek tułowia biegną skośne pasy,
które należy interpretować jako zarys jakiegoś
elementu stroju. W zarysie głowy księcia widoczne
jest zwieńczenie (…) . Może to być zarys fryzury lub
mitry książęcej.
Inskrypcja: X LS [...]LAVI DV[C]IS POL,

Rewers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią
z perełek, wyobrażono stojącą postać, z lewą
ręką złożoną na piersi. Postać odziana jest w
szaty liturgiczne, z których czytelne są
fragmenty wyobrażenia humerału i być może
fragment paliusza. W górnej części
wyobrażenia widoczne jest zwieńczenie głowy
postaci (…) trudno jednoznacznie stwierdzić,
czy chodzi tu o mitrę biskupią, czy też fryzurę.
Inskrypcja: XS ADALBER[...].
Bulla (jw.) znaleziona w 2002 r. w miejscowości Głębokie.
(fot. K. Kucharska)
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Bulla poznańska (II)

Bulla II znaleziona z 2005 r., na Ostrowie Tumskim w Poznaniu podczas wykopalisk prowadzonych przez zespół pod
kierownictwem Hanny Kóčki-Krenz. Opis bulli według prof. Hlebionka:
Awers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą frontalnie postać, odzianą w długą,
sięgającą kolan szatę (nie płaszcz). W prawej ręce trzyma ona włócznię z trójsferowym proporcem. Poniżej grotu
widoczna jest poprzeczka. W lewej zgiętej w łokciu, ręce postać trzyma tarczę. Postać ma odkrytą głowę z wyraźnie
zaznaczoną rozczesaną na boki fryzurą. Szata została spięta pasem, zaś na wysokości szyi postaci widoczna jest mocno
zaznaczona pozioma kreska. [może to typowy dla ikonografii bizantyńskiej torques, tork, maniakon (μανιάκιον) naszyjnik z pojedynczego zakrzywionego pręta z końcami na karku, czasami z dekoracyjnym nodusem].
Inskrypcja: XDVX BOLEZLAVS,
Rewers: W polu pieczęci oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą na tęczy (pagórku) postać, w długiej,
sięgającej do kostek szacie. W lewej ręce trzyma ona pastorał, zwrócony krzywaśnią ku środkowi wyobrażenia, prawą ma
wzniesioną ku górze, w geście błogosławieństwa. Postać wyobrażono z odkrytą głową .
Inskrypcja: XSCS ADALBERTVS
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Bulla gnieźnieńska(III).

Bulla III (zachowana w połowie) znaleziona przez zespół Tomasza Sawickiego podczas badań
wykopaliskowych w 2005 r. w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha (w warstwie z połowy XII w.). (fotografia i
opis bulli M. Hlebionek).
Awers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą frontalnie postać, odzianą w
długą, sięgającą kolan szatę. W prawej ręce trzyma ona zapewne włócznię, w lewej, zgiętej w łokciu
ręce, migdałowatą tarczę. Głowę postaci wieńczy mitra, lub specyficznie ułożona fryzura.
Inskrypcja X LS•IGI•L[...]S P
Rewers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą postać w powłóczystych szatach,
z lewą ręką uniesioną do wysokości piersi, w której trzyma nieokreślony przedmiot. U dołu widoczna jest
wystająca spod szaty obuta stopa. (…) Głowę postaci wieńczy trójdzielny czepiec (mitra biskupia).
Inskrypcja: X S ADAL[...]
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Bulla mazowiecka (IV)

Bulla IV znaleziona w 2006 r. Susku koło Sierpca. (fot. Daniel Pach).
Awers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą frontalnie postać w długiej,
sięgającej kolan szacie i narzuconym na ramiona płaszczu, którego zarys jest wokół postaci. W prawej ręce
trzyma ona włócznię. Poniżej grotu widoczna jest poprzeczka zakończona dwoma gałkami . W lewej, zgiętej
w łokciu ręce, trzyma ona niewielką, migdałową tarczę. Głowę postaci wieńczy trójdzielne nakrycie głowy
(mitra?) bądź specyficznie ułożona fryzura. Inskrypcja: ...]G[.]L[...]ZLAVI DVCIS P,
Rewers: W polu pieczęci, oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą postać, w długiej szacie.
U dołu widoczne są wystające stopy. W lewej ręce postać trzyma pastorał, zwrócony krzywaśnią na zewnątrz
wyobrażenia. Laska pastorału zachodzi na wyobrażenie postaci . W prawej ręce, złożonej na piersi, postać
trzyma księgę. Głowę wieńczy trójdzielne nakrycie głowy (mitra biskupia) bądź specyficznie ułożona fryzura.
Inskrypcja: X S ADA[.]BERT[...] ET MR
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Bulla kujawska (V):

Bulla V znaleziona w 2009 r. na Kujawach (fot. Adam Fisz). Opis bulli według prof. Hlebionka:
Awers: W polu pieczęci oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą frontalnie postać, w długiej ,
sięgającej kolan szacie i narzuconym na ramiona płaszczu [?]. W prawej ręce trzyma ona włócznię . Poniżej
grotu widoczna jest poprzeczka, zakończona dwoma gałkami. W lewej, zgiętej w łokciu, ręce trzyma widoczną
fragmentarycznie, migdałowatą tarczę. Głowę postaci wieńczy trójdzielne nakrycie głowy (mitra?). (zob. aneks
analogie w mennictwie tzw. „niepewnych Bolesławów”
Inskrypcja: X LS • IGI • LLV • E BOLE[...]VCIS P
Rewers: W polu pieczęci oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą na łuku tęczy postać, w długiej
szacie. U dołu widoczne są wystające stopy. W lewej ręce postać trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią na
zewnątrz wyobrażenia. Laska pastorału zachodzi na wyobrażenie postaci. W prawej ręce, złożonej na piersi,
13
postać trzyma księgę o ozdobnej oprawie. Inskrypcja: X S AD [...] BERT[...]I ET [..]

Bulla sandomierska (VI):
Odkrycia w
Zawichoście
dokonała
Nadwiślańska
Grupa
Poszukiwawcza
Stowarzyszenia
SZANSA, która
przekazała
zabytek w ręce
specjalistów.

Średnica 42 mm,
grubość 4,6 mm ,
waga 52,94 g.

Bulla VI znaleziona 2021 roku w Trójcy koło Zawichostu . Fot. W. Rudziejewski-Rudziewicz, M. Florek.
Awers: W polu pieczęci oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą frontalnie postać, w długiej,
sięgającej kolan szacie i narzuconym na ramiona płaszczu [?]. W prawej ręce trzyma ona włócznię.
W lewej, zgiętej w łokciu, ręce trzyma widoczną fragmentarycznie, migdałowatą tarczę.
Inskrypcja: X LS • IGI […] E BOLE[...]VCIS P (podwójne przybicie).
Rewers: W polu pieczęci oddzielonym od legendy linią z perełek, wyobrażono stojącą na łuku tęczy postać, U dołu
widoczne są wystające stopy. W lewej ręce postać trzyma pastorał zwrócony krzywaśnią na zewnątrz
wyobrażenia. Inskrypcja: X S AD[...]LBERT[...]I ET MR
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Dyskusja naukowa na temat znaczenia
odkryć polskich bulli książęcych
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Rok 2006. Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć
- Bulla Bolesława księcia Polski.
Książka jest monografią pierwszej odkrytej polskiej bulli książęcej. Pieczęci
tej używano w kancelarii księcia Bolesława Krzywoustego w latach 20.
i prawdopodobnie na początku lat 30. XII wieku. Opracowanie zawiera
analizę zabytku z punktu widzenia sfragistyki, numizmatyki i archeologii
oraz wyniki specjalistycznych badań surowca, odcisków sznura, a nawet ze
względu na rangę zabytku, opis sposobu jego konserwacji.
Autorzy drogą eliminacji innych możliwości (krążek z odciskiem stempla
menniczego, plomba towarowa, znak pielgrzymi, pieczęć do pozwów)
dochodzą do wniosku, że musi to być bulla, pieczęć służąca do
uwierzytelniania dokumentów.
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Opracowania na temat bulli książęcych.

Rok 2006. Tomasz Jurek (Poznań) - Bulle
Polskich Książąt [W związku z książką:
Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andralojć Bulla Bolesława Księcia Polski. Eine Bulle
von Fürst Bolesław von Polen (Prace
Komisji Archeologicznej PTPN, t. 24).

Według Tomasza Jurka - Pieczęcie służyły także do zabezpieczania obiektów zamkniętych (skrzyń, relikwiarzy, drzwi
itp.). Dwunastowieczny kronikarz Ortlieb z Zwiefalten opowiada (na pewno na podstawie relacji naocznych
świadków), jak to mnisi z tego klasztoru odwiedzili w1138r. polską księżną Salomeę (wdowę po Bolesławie
Krzywoustym). W kościele w Małogoszczy sługa (Cubicularius) księżnej, „zabrawszy od zakrystianina klucze do
skrzyń swej pani, otworzył je wszystkie, choćby był opieczętowane (sigillata)” i pozwolił wybrać z nich ponad 80
cennych relikwii (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t . X. s. 91; Monumenta Poloniae Historica, t. II, s.
4). Powstała w Prusach trzynastowieczna relacja o translacji św. Barbary (też oparta najpewniej na słowach
naocznego świadka) opowiada, jak Krzyżacy w toku wojny ze Świętopełkiem pomorskim zdobywszy w 1242 r.
Sartawice odkryli tam„ zamkniętą podziemną piwnicę, którą otworzyli siłą i znaleźli między innymi pewną skrzynię
dobrze okutą żelazem, zamkniętą na dwa zamki i starannie oznaczoną pieczęcią księcia Świętopełka (sigillo ducis
Swantopolconis studiose consignatum)"; w środku znajdowała się puszka z relikwiami św. Barbary opatrzona w
karteczkę ze stosownym podpisem (Scriptores rerum Prussicarum, t. II, s. 407). Owej karteczki dotyczy zapewne
wzmianka w innym miejscu tego utworu (s.402), że relikwia spoczywała w zamkniętej skrzyni, „oznaczona
prawdziwymi pieczęciami, na znak. że jest to prawdziwa głowa św. Barbary”.
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Opracowania na temat bulli książęcych.

Rok 2009. Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć - Bulle księcia Bolesława Krzywoustego.
Roczniki Historyczne. Rocznik LXXV.

- „Z pewnością przed połową XII w., zapewne w drugiej
połowie rządów Bolesława Krzywoustego, pojawiają się na
krótko dwa wyjątkowe typy zabytków – bulle i brakteaty,
niosące niezwykle zbieżny program ikonograficzny i trudne
naszym zdaniem do oddzielnego zrozumienia i interpretacji.
Wyjątkowość tych drugich wynika z ich efemeryczności w
epoce denarowej – dwa typy brakteatów pojawiają się w
Polsce niedługo po ich pierwszych europejskich emisjach, a
kolejne brakteaty wybije dopiero Mieszko III Stary (1173-1202)
ponad 40 lat później. Przyczyn wybicia tych wyjątkowo dużych
monet, jednak o wadze odpowiadającej ówczesnym denarom,
należy szukać w potencjalnie większych możliwościach
przekazu treści ideowych i propagandowych, umieszczanych na
ich znacznych, choć jednostronnych powierzchniach.”.
Autorzy omówili „zbieżności między typem I bulli, a typem I
brakteatów oraz między typem II bulli, a typem II brakteatów”.
Zastanawiali się „nad różnicami między nimi, gdyż nie może
być wątpliwości, iż program ikonograficzny opracowany został
dla dwustronnych pieczęci, a dopiero później zaadaptowany
dla jednostronnych brakteatów. Program ideowy brakteatów
jest zatem wtórny, a więc o tyle ciekawy w zestawieniu z
podstawowym, że pozwalający wskazać dominujący element
tego przekazu. Jest nim z pewnością postać św. Wojciecha,
patrona metropolii gnieźnieńskiej i patrona władcy. Na I typie
książęcych brakteatów występuje wyłącznie św. Wojciech i
nazwa metropolii, brak natomiast nawet imienia i postaci
księcia – emitenta monet. Także na II typie brakteatów św.
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Rok 2008. Posiedzenie zwyczajne Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 19 maja 2008 r.

Czł. Stanisław Suchodolski wygłosił referat pt. Nowe (mazowieckie) znalezisko bulli Bolesława
Krzywoustego i problemy ołowianych pieczęci we wczesnośredniowiecznej Polsce.
Autor podaje, że „wszystkie bulle zbliżone są do siebie pod
względem rozmiarów (średnica 36- 40 mm) i typologii.
Na awersie noszą one wyobrażenie stojącego księcia z gołą
głową bez pancerza, trzymającego w prawym ręku włócznię,
a w lewym dużą tarczę. Na stronie odwrotnej przedstawiono
stojącego biskupa, również z gołą głową, w szatach
pontyfikalnych, trzymającego pastorał i księgę Ewangelii.
Jedynie na okazie poznańskim biskup pozbawiony jest
Ewangelii, a wolną rękę unosi do błogosławieństwa.
Z fragmentarycznie zachowanych legend wiemy, że biskupem
tym jest św. Wojciech (S.ADALBERT...). Trudniej jest
odczytać imię księcia, które w dopełniaczu zachowało się
tylko w końcowej części (-AVI DVCIS POL). Niemal w
całości czytelne jest w mianowniku jedynie na bulli
poznańskiej (DVX BOL[E]ZLAVS). Bolesław ten
identyfikowany jest przez odkrywców z Bolesławem
Krzywoustym (1102-1138). Temu samemu księciu
przydzielają teraz bullę I jej odkrywcy. Pierwotnie jednak
łączyli ją z Bolesławem Chrobrym. Atrybucję pośrednią –
do Bolesława Śmiałego (1058-1079) – zaproponował
Tomasz Jurek. Bulle III i IV uznane zostały przez Marcina
Hlebionka za najpóźniejsze, pochodzące dopiero z czasów
Bolesława Kędzierzawego (1146-1173).
Z powyższego wynika, że wszystkie 3 znane pary tłoków kazał sporządzić jeden tylko władca – Bolesław Krzywousty i
że nie ma potrzeby, aby nimi obdzielać również innych władców. Najstarsza pod względem typologicznym wydaje się
bulla II, poznańska. Za nią chyba idzie bulla I o bardziej rozwiniętych legendach. Młodsze z kolei od tej ostatniej są
bulle III i IV, które naśladują (z błędem!) jej tytulaturę”.
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Rok 2009. Profesor Stanisław Suchodolski w artykule
pt. Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem
ołowianych pieczęci w Polsce
wczesnośredniowiecznej.
Autor omówił cztery odnalezione ołowiane pieczęcie z
przedstawieniem władcy o imieniu Bolesław lub
Władysław (napisy częściowo nieczytelne), a na
rewersach wizerunek św. Wojciecha. Obiekty tego typu
nie były znane w Polsce przed tymi odkryciami.
Prof. Suchodolski zwrócił uwagę na podobieństwo
liternictwa i wizerunków z innymi zachowanymi
pieczęciami i monetami (przykłady piastowskich
denarów, w tym również Bolesława IV
Kędzierzawego). Powyższa analiza pozwoliła postawić
wniosek, że bulle mają być datowane na ostatnie 25 lat
panowania Bolesława Krzywoustego (okres: 1113-1138)
i wiązać je się z osłabieniem władzy księcia po
zabójstwie jego brata Zbigniewa. Zdaniem autora
Bolesław Krzywousty starał się umocnić swój autorytet
m. in. poprzez podkreślenie patronatu św. Wojciecha
nad jego osobą - patronem kraju. Omawiane bulle nie
są kopiami jednego zagranicznego wzorca, lecz
powtarzają różne motywy z różnych bulli, pochodzące
głównie z Włoch, Francji i (lub) południowych Niemiec.
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Rok 2009. Profesor Stanisław Suchodolski - Bulles de plomb et les
monnaies en Pologne au XIIe siècle, [w:] Proceedings of the XIVth
International Numismatic Congress : Glasgow 2009 / edited by Nicholas
Holmes. / Vol. 2.
- „W Europie Środkowej, w tym w Polsce, do niedawna (bulle) były nieznane. Jednak
w latach 2002-2009 podczas różnych interwencji archeologicznych odkryto pięć bulli
odciśniętych przez trzy pary różnych matryc.(…) Wszystkie przedstawiają z jednej
strony stojącego księcia, z odkrytą głową, bez napierśnika, trzymającego włócznię i
opartego o tarczę, a z drugiej postać św. Wojciecha, również z odkrytą głową,
trzymającego krzyż i Ewangelię (Suchodolski 2009).
Legendy są zróżnicowane, a jednocześnie trudne do rozszyfrowania. Jedynie kopia
znaleziona w Poznaniu w Wielkopolsce, prawdopodobnie najstarsza, nosi w całości
kompletne i czytelne napisy: + DVX BOLEZLAVS i SCS ADALBERTVS (typ I;
Dębska / Dębski / Sikora 2008). Na następującym okazie, znalezionym w
miejscowości Głębokie koło Gniezna, również w Wielkopolsce, można przeczytać
tylko: ...AVI DVCIS POL oraz +S ADALBE... (typ II; Andrałojć / Andrałojć 2006).
Trzy egzemplarze, ostatnio odkryte w Gnieźnie (Sawicki 2007), w miejscowości Susk
koło Płocka na Mazowszu (Hlebionek 2006) i wreszcie koło Brześcia Kujawskiego na
Kujawach (Hlebionek 2009) są uderzane tą samą parą stempli. Noszą nieco
zniekształcone napisy, które można zrekonstruować w następujący sposób:
S-IGI-L[LVM]-E BOLEZLAVI DVCIS P+L oraz +S ADALDERTV{S EPZ] ET MR
(typ III) (PI. I , 3, 4). Są to zatem pieczęcie księcia polskiego Bolesława i biskupa i
męczennika św. Wojciecha. Różni badacze proponują wszystkich książąt noszących to
imię, którzy panowali w XI i XII wieku, a mianowicie Bolesława Chrobrego (9921025), Bolesława Śmiałego (1058-1079), Bolesława Krzywoustego (1102-1138) i
wreszcie Bolesława Kędzierzawego (1146-1173). (…) znajdujemy bliskie
podobieństwa między monetami Bolesława Krzywoustego a pieczęciami. Dotyczą one
zarówno formy, jak i treści przedstawień, napisów i wreszcie epigrafii. Zwróćmy
uwagę przede wszystkim na kwadratową literę C i dość specyficzną literę R. To na
tych monetach po raz pierwszy widzimy w polskiej numizmatyce wyraz kultu św.
Wojciecha. Zarówno wcześniejsze, jak i późniejsze emisje bardziej odróżniają się od
naszych bulli. (…) właścicielem tych pieczęci był Bolesław Krzywousty. Wprowadził
je najwcześniej w 1113 r. Trzy pary matryc są więc umieszczone w ćwierćwieczu, który
trwa od 1113 do 1138 roku.(…) w tym czasie dokumenty pisane były bardzo rzadkie.
Bulle posłużyłyby zatem do zapieczętowania wszelkich skrzyń z cennymi
przedmiotami, a zwłaszcza relikwiami świętych (Jurek 2006).
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Rok 2009. Marcin Hlebionek - Pieczęć Bolesława
księcia Polski [w] Inne Oblicza Historii, 4 (18).
Autor podkreśla fakt, że wszystkie odciski znajdowane były
w pobliżu ośrodków administracyjnych ówczesnej Polski
(Poznań, Gniezno, Głębokie niedaleko Ostrowa Lednickiego,
Sierpc w pobliżu Płocka czy okolice Brześcia Kujawskiego),
może jednak wskazywać, że odgrywały one jakąś rolę
w ówczesnym systemie zarządzania państwem.

2009. Marcin Hlebionek - Metalowe pieczęcie książąt
polskich z XII wieku [w] Studia Źródłoznawcze, t.
XLVII.
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Rok 2011. Marcin Hlebionek - Pieczęcie Piastów
kujawskich. Inowrocław 2011
Najstarsza pieczęć książęca związana z Kujawami to tajemnicza
ołowiana bulla znaleziona niedawno w okolicach Brześcia
Kujawskiego, a przechowywana w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie. Należała ona do któregoś z panujących w
dwunastowiecznej Polsce książąt Bolesławów, choć nie jest pewne,
czy dysponował nią jeszcze Bolesław Krzywousty, czy też Bolesław
Kędzierzawy. Wiele zdaje się wskazywać, że jej właścicielem był
drugi z książąt. Odcisk ten jest identyczny z dwoma innymi,
odnalezionymi wcześniej w Gnieźnie i okolicach Sierpca.
Wszystkie one wyobrażają na awersie postać stojącego księcia,
w mitrze książęcej na głowie, w jednej ręce trzymającego włócznię,
niekiedy identyfikowaną z krakowską włócznią świętego Maurycego,
w drugiej zaś tarczę. Na rewersie zaś znajduje się podobizna św.
Wojciecha z pastorałem w prawicy, w lewej ręce trzymającego
wspartą na piersi księgę – symbol działalności misyjnej. do kogo
należały, ani jakie funkcje pełniły. Ponieważ jednak nie podobna ich
łączyć z dokumentami władców, prawdopodobne jest, że służyły
jako oznaka książęcych urzędników, bądź też zabezpieczały
należące do księcia przedmioty (skrzynie, relikwiarze). Miejsce
znalezienia interesującego nas odcisku może wskazywać, że bulla
należała do Piasta władającego Kujawami, jednak występujące w
legendzie imię właściciela – Bolesław– a także chronologia zabytku
pokazuje, że nie mamy do czynienia z przedstawicielem
kujawskiej gałęzi tej dynastii.
.
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Rok 2016. Zenon Piech - Studia nad legendą pieczęci Piastów.
- „Są one znane w pięciu egzemplarzach, przy czym dwa z nich zostały wybite
jednym tłokiem. Poszczególne egzemplarze są określane albo nazwą miejsca gdzie
zostały znalezione, albo rzymską numeracją. Są to: bulla z Głębokiego (I), bulla
poznańska (II), bulla gnieźnieńska (III), bulla mazowiecka (IV), bulla kujawska
(V). Jak powiedziano dwie bulle, gnieźnieńska (III) i mazowiecka (IV) zostały
odciśnięte jednym stemplem. Tym samym dysponujemy pięcioma egzemplarzami
pieczęci odciśniętymi czterema tłokami. Stan zachowania pieczęci jest
zróżnicowany, generalnie można go określić jako nie najlepszy. Dwie pieczęcie
(bulla z Głębokiego i bulla z Gniezna) zachowane są fragmentarycznie, w około
połowie, pozostałe są zachowane w całości, ale dwie z nich są uszkodzone w
środkowej partii (rewers bulli mazowieckiej, awers i rewers bulli kujawskiej).
W związku z tym, że długi czas leżały w ziemi, uległy procesowi korozji.
Zły stan zachowania pieczęci utrudnia odczytanie wyobrażeń, a w szczególności napisów. Są to pieczęcie odciskane w
ołowiu, dwustronne, okrągłe, o średnicy wahającej się pomiędzy 32–34 mm, średnica krążków ołowiu, w których są
odciśnięte wynosi 36–40 mm, a w przypadku bulli kujawskiej nawet 49 mm. Ikonografia pieczęci jest ustabilizowana.
Wszystkie bulle powtarzają wspólne wyobrażenie, różniące się jedynie detalami. Na awersie przedstawiono stojącą
postać księcia, z włócznią w prawej ręce (na bulli poznańskiej z proporcem) i tarczą w lewej ręce. Na rewersie ukazano
postać duchownego z pastorałem w lewej ręce, z prawą uniesioną w geście błogosławieństwa lub trzymającą księgę.
Napisy umieszczone na bullach zostały następująco odczytane:
Bulla z Głębokiego: av. + [...]AVI DV[.]IS POL, rv. + S ADALBER[...]
Bulla poznańska: av. DVX BOLEZLAVS, rv. SCS ADALBERTVS
Bulla gnieźnieńska: av. + L S.IGIL[...]S P, rv. + S ADAL[...]
Bulla mazowiecka: av. [...]G[.]L[...]ZLAVI DVCIS P, rv. + S ADA[.] BERT[...] ET MR
Bulla kujawska: av. + L S . IGI.LLV. E BOLE[...]VCIS P, rv. + S A[...] BERT[...]I ET MR.
Generalnie (zaznaczając pewne wątpliwości) uznano, że bulle należały do Bolesława Krzywoustego (M. M.
Andrałojciowie, S. Suchodolski, T. Jurek), jedynie M. Hlebionek zaproponował późniejszą ich datację, przypisując je
Bolesławowi Kędzierzawemu i Bolesławowi Mieszkowicowi, a tylko jedną z nich (bullę z Głębokiego) bądź to
Bolesławowi Krzywoustemu bądź Władysławowi Wygnańcowi. Wydaje się, że atrybucja przypisująca bulle Bolesławowi
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Rok 2019. Małgorzata Andrałojć, Mirosław
Andrałojć - Wędrówki ludów nad Małą
Wartą. Planowe badania archeologiczne z
wykorzystaniem wykrywaczy metali — szanse i
ograniczenia. w części pt. Kwestia znalezisk
„niemożliwych” – polska bulla książęca.
Autorzy zakwestionowali próbę podjętą przez
Tomasza Jurka, znalezienia dla nich innego, niż
uwierzytelnianie dokumentów, zastosowania —jako
plomb do pieczętowania np. relikwiarzy —
(…), brak bowiem ołowianych pieczęci innych
władców, które powinny się zachować przy takiej ich
funkcji. Ich zdaniem, miejsca odkrycia bulli w
Wielkopolsce, na Mazowszu i na Kujawach
wskazują, że mamy do czynienia z przejawem polityki
wewnętrznej Bolesława Krzywoustego, a nie z
aktywnością dyplomatyczną. (…) należy rozważyć
hipotezę, czy znaczna liczba bulli nie jest echem
ambitnej, acz nieudanej, bo przedwczesnej i
zaniechanej przez następców, próby uregulowania
stosunków wewnętrznych i organizacji państwa
opartej na wystawianych przez księcia dokumentach.
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Rok 2019. Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć cd.:
- Wędrówki ludów nad Małą Wartą. Planowe badania archeologiczne z wykorzystaniem wykrywaczy
metali — szanse i ograniczenia. - w części pt. Kwestia znalezisk „niemożliwych” – polska bulla
książęca.
Znalezienie kolejnych egzemplarzy bulli w trakcie badań wykopaliskowych w Poznaniu (Dębska, Dębski, Sikora
2008) i w Gnieźnie (Sawicki 2007) oraz luźno w okolicach Płocka (Hlebionek 2006; Suchodolski 2009:211 – 212) i
Brześcia Kujawskiego (Hlebionek 2009) spór przeniósł się na pole dyplomatyki. Jest ich już, jak twierdzi Tomasz
Jurek, za dużo jak na stan naszej wiedzy o aktywności kancelarii polskich władców w XI i 1. połowie
XII w., a więc i w czasach Bolesława Krzywoustego (Jurek 2006:163). Podjęta przez tego autora próba znalezienia
dla nich innego, niż uwierzytelnianie dokumentów, zastosowania —jako plomb do pieczętowania np. relikwiarzy
— nie wydaje się przekonująca, brak bowiem ołowianych pieczęci innych władców, które powinny się zachować
przy takiej ich funkcji. Wskazaliśmy natomiast (Andrałojć, Andralojć 2009:28 – 31) jako przykład plomby służącej
do kontroli zamknięcia pomieszczeń lub pojemników (np. skrzyń czy relikwiarzy) znalezisko z rejonu palatium
książęcego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (Kóčka-Krenz, Sikorski 2007). Jest to zachowana, bo przypadkowo
wypalona, gliniana buła ze śladem po wrzeciądzu, pokryta odciskami gemmy. Miejsca odkrycia bulli w
Wielkopolsce, na Mazowszu i na Kujawach wskazują, że mamy do czynienia z przejawem polityki wewnętrznej
Bolesława Krzywoustego, a nie z aktywnością dyplomatyczną.
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Uwaga:
Świat naukowy w prowadzonej ożywionej dyskusji dostrzegał w zestawie liter inskrypcji bulli: I, III,
IV i V (szósta została odnaleziona dopiero w 2021) typowe dla pieczęci słowo sigillum (=pieczęć),
pomijając znaczenie pierwszej litery L oraz znaki abrewiacyjne w postaci kropek międzyliterowych.
Podane imię księcia w dopełniaczu Bolezlavi Ducis Polonie przypisywano emitentowi, a nie ojcu
emitenta.
Prof. Hlebionek wskazał wprawdzie, że na jednej z bulli słowo SIGILLUM kończy się nie literami
VM ale VE i rozwijał je VE(ritas) lub VE(rum), a całą inskrypcję: SIGILLum VErum BOLEZLAI
DUCIS P+L wskazującą na prawdziwość pieczęci księcia. Pominął przy tym początkową literę L i
znaki abrewiacyjne, co dało błędną interpretację całości.
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Zestawienie bulli księcia Bolesława (?).
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Istotne różnice
w wizerunkach

2002 Głębokie,
ob. Ostrowa
Lednickiego

Włócznia
bez proporca.
Pastorał po lewej
stronie głowy św.

bulla (II)
poznańska

2005
Ostrów Tumski
w Poznaniu
prace
archeologiczne

Włócznia z
proporcem.Pastorał
po pr. stronie św.

+ DUX
BOLEZLAVS

bulla (III)
gnieźnieńska

2005
Gniezno, Góra
Lecha
prace
archeologiczne

Włócznia bez
proporca.
Pastorał po lewej
stronie głowy św.

+L.S.IGIL[…]S P
= + L(e)S(tco)
IGI(tur) L(L)egum
V(ocatus) E(st)
BOLEZLAVI
P(olonie).

bulle wielkopolskie

bulla (IV)
mazowiecka

bulla (V)
kujawska

bulla VI)
sandomierska

2006
Susk, koło
Sierpca, na
północ od
Płocka

2009
okolice Brześcia
Kujawskiego

2021
Trójca koło
Zawichostu

Inskrypcja rewersu

Waga

+S ADALBER[…]
=
+S(ANCTVS)
ADALBER[TVS
EP(ISCOPV)Ƨ] ET
M(ARTY)R

10,55
x 2=
ok. 21

+ SC Ƨ
ADALBERTVƧ
= S(AN)CT(V)S
ADALBERT[]VS …

+S ADAL[…]
= +S(anctus)
ADALBERT[VS
EP(iscopu)Ƨ] ET
M(ARTY)R

Włócznia bez
proporca.
Pastorał po lewej
stronie głowy św.

bulla (I)
z Głębokiego

+ […]AVI DV[…]IS
POL
= + L(e)S(tco)
IGI(tur) L(L)egum
V(ocatus) E(st)
BOLEZLAVI
POL(onie).

Data i miejsce
znaleziska

[..]G[.]L[…]ZLAVI
DUCIS P
= + L(e)S(tco) IGItur
L(L)egum V(ocatus)
E(st) BOLEZLAVI
P(olonie).

Włócznia bez
Włócznia bez proporca.
proporca.
Pastorał po lewej
Pastorał po pr. stronie
stronie głowy św.
głowy św.

Inskrypcja
awersu

Pieczęcie księcia
Bolesława
(data znal.)

+L SIGILLU V E
BOLE[…]VCIS P
= + L(e)S(tco)
IGI(tur) L(L)egum
V(ocatus) E(st)
BOLEZLAVI
P(olonie).
XLS • IGI […] E
BOLE[...]VCIS P+L
= + L(e)S(tco)
IGI(tur) L(L)egum
V(ocatus) E(st)
BOLEZLAVI
POL(onie).

Grubość
krążka
(mm)

Średnica
krążka
(mm)

Średnica
stempla
(mm)

Odchylenie osi
kanalika od osi
wizerunków

Obecne miejsce
przechowywania

00

270

Muzeum
Archeologiczne w
Poznaniu(
(nr inw. MAP 2003:1)

2,5

36

5

37

00

00

Instytut Prahistorii
UAM w Poznaniu

2,7-3,7

36-37

33

1800
Omyłkowo
odwrócona
jedna z
matryc.

100

Depozyt w Muzeum
Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie

+S
ADA{.}BERT{…}ET
MR
= +S(anctus)
ADALBERT[VS
EP(Ioscopu)Ƨ] ET
M(arty)R

4-6

40

32

00

900

Zamek Królewski w
Warszawie

+ S A[…]BERT[…]I
ET MR
= +S(anctus)
ADALBERT[VS
EP(iskopu)Ƨ] ET
M(arty)R

2-4

46-49
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00

brak danych

Depozyt w Muzeum
Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie

900

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w
Kielcach Delegatura
w Sandomierzu.

XS AD[...]LBERT[...]
ET MR = +S(ankctus)
ADALBERT[VS
52,94
EP(iscopu)Ƨ] ET
M(arty)R

42
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Kąt
pomiędzy
awersem a
rewersem

00

Rozwinięcie abrewiacji na bulli (II) poznańskiej:
Awers:

X DUX BOLEZLAVS
Rewers:

XSC Ƨ ADALBERTVƧ
= + S(an)C(tu)S ADALBERTVS.
Miejsce znalezienia (Poznań) i inskrypcja z imieniem księcia w mianowniku
wskazuje na emitenta w osobie księcia Bolesława lub, zgodnie ze zwyczajem
stosowanym na emisjach monetarnych, jego następca w linii wielkopolskiej o
nieustalonym imieniu.
Domniemywać można, że jest to Bolesław Mieszkowic, drugi pod względem
starszeństwa syn Mieszka III Starego, po zdradzie Odona uważany za następcę
tronu. Tym tłumaczy się brak wskazania wydzielonej dzielnicy.
Nie można wykluczyć jednak, że emitentem bulli poznańskiej był Bolesław
Kędzierzawy lub nawet Mieszko III Stary.
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Próba rozwinięcia abrewiacji na bullach: z Głębokiego (I), gnieźnieńskiej (III),
mazowieckiej (IV), kujawskiej (V) i sandomierskiej (VI):
Awers:

X LS • IGI • LLV •E BOLEZLAVI DVCIS POL (lub P)
X L(–e–)S(–tcus, –ticus , –tec, – tco, –co, –conus, itd ) • IGI(–tur) • LL(=legum) • V(–ocatus) • E(–st)
BOLEZLAVI DUCIS POL(–onie) [lub P(–olonie)].
= Lestek zgodnie z prawami powołany (przez) Bolesława księcia Polski
X L(–e–)S(–tcus, –ticus , –tec, – tco, –co, – conus, itd ) • IGI • LL(=legum)V(–ocatus) • E(–st)
BOLEZLAVI DUCIS POL(–onie) [lub P(–olonie)].
= Lestek zgodnie z prawami powołany (przez) Bolesława księcia Polski

lub przy odczycie minuskułowej litery G jako b:

X LS • IbI • LLV • E BOLEZLAVI DVCIS POL (lub P)
X L(–e–)S(–tcus, –ticus , –tec, – tco, –co, –conus, itd ) • IbI(–tur) • LL(=legum) • V(–ocatus) • E(–st)
BOLEZLAVI DUCIS POL(–onie) [lub P(–olonie)].
= Lestek tamże (został) powołany (przez) Bolesława księcia Polski
Rewers:

X S • ADALBERT EPƧ ET MR
X S(–anctus) ADALBERTVS EP(–iscopu–)Ƨ ET M(–arty–)R
= Święty Wojciech biskup i męczennik.
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Przypisy:
• IGI czy Ibi na bulli księcia Bolesława?
Na tympanonie fundacyjnym opactwa w Ołbinie pierwsza litera imienia księcia jest wyryta w
minuskule b.
(Ostatnia litera to 9 to skrót wskazujący na brak elementów skróconego słowa, bez względu na to za
jaką literą symbol się znajduje, powyżej lub z którą łączy się jako podwiązana = -us, -os, -is, -s).
Nie można wykluczyć więc, że na bullach I, III, IV, V i VI jest litera b.

Bulla V znaleziona w 2009 r. na Kujawach.
Awers: X LS • IGI • LLV • E BOLE[...]VCIS P

Tympanon Jaksy – fundacyjny opactwa na Ołbinie, piaskowiec,
(ok. 1160–1163). Fragment z imieniem księcia:
bOLEZLA9 (= BOLEZLAVS).

Zob. znaczenie słowa Ibitur : - dlatego, - i wtedy, - w konsekwencji, - odpowiednio, - dobrze/w takim razie, więc. np. Ubi civitas, ibi ius - Gdzie państwo, tam prawo.
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Przypisy:

Uwaga: Rozwinięcie początkowego skrótu inskrypcji jako: LS to locus sigilli = zamiast (w miejsce) pieczęci należy
jednak odrzucić. To znaczenie było używane do zastąpienia faktycznych pieczęci na dokumentach (dosłownie
oznaczające miejsce pieczęci - łaciński termin oznaczający obszar umowy, na którym pieczęć ma być umieszczona.
Uwaga: Nie można pomijać znaczenia pierwszej litery inskrypcji L, którą świat naukowy do tej pory ignorował, bo
powtarza się ona na co najmniej na trzech bullach.
Zob. Adriano Cappelli – “The elements of abbreviation in medieval Latin paleography”
(•) - znak skrócenia, kropka, jest zwykle umieszczany po skróconym słowie i jest nadal używany w tym samym
znaczeniu.
Zob. Marian Fenikowski: Z cyklu: Polonia antiquissima restituta. Jak należy czytać Licicaviki Widukinda, a jak Litziki
Konstantyna Porfirogenety? [w] Poradnik Językowy PWN 9/274 s. 489-501 podał warianty oraz pochodzenie
imienia Leszek:
- Leszczek czytać należy, jak następuje: Lstek, Liztek, Lizstek = Lszczek; Lesck, Lestk, Lestik = Leszczk, a Leschczeck,
Leschczek, Lescek, Lestec, Lestek, oraz manierycznie zlatynizowane Lestco, Lezstco, Lezstico, Lesticho, Lesticus itp.
= Leszczek. Napotykane także, choć rzadko tylko transkrypcje Lesco i Lescus oznaczają imię Leszek.
- Kadłubek (MPH II, s. 262)2 „Lestco, id est astutus” (= chytry, przebiegły, bystry); autor „Kroniki wielkopolskiej”
(MPH II, s. 475): „Lestek (zamiast „Lestek” ma rkp. 2: Lescek; rkp. 3 i 4: Lstek; rkp. 5: Lesck) quasi dolosus” (=
pełen forteli, podstępów); Miechowita (Chronica Polonorum, 1519, s. X): „[Polani] eum in monarcham et regem
creaverunt imponentes ei nomen Leschczeck aut a primo Lechitarum principe aut ab astu (lescek enim vafrum et
callidum sonat) eum sic appellantes” (= [Polacy] obrali go [sc. legendarnego Przemysława, zwycięzcę Morawian]
na monarchę i króla, nadając mu imię Leszczek, a tak go nazwali albo od pierwszego władcy Lechitów, albo od
chytrości, leszczek bowiem znaczy «chytry» i «bystry, przenikliwy»).
Zob. Adriano Cappelli Translated by David Heimann and Richard Kay - The elements of abbreviation in medieval Latin paleography .
Singular
Nominative

Lex

Leges

Legis

Legum

Legi

Legibus

Legem

Leges

Ablative

Lege

Legibus

Vocative

Lex

Leges

Genitive
Dative
Accusative

ll. = leges (prawa); gdzie indziej LL = legum (praw).

Plural

Deklinacja (trzecia)
rzeczownika Lex.
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Przypisy:

Zob. Koniugacja czasownika vocatur .
present

vocatur

jest nazwany

imperfect

vocabatur

został nazwany

future

vocabitur

będzie wezwany

perfect - masculine

vocatus est

nazwano go

pluperfect - masculine

vocatus erat

nazwano go

future perfect - masculine

vocatus erit

będzie nazwany

perfect - feminine

vocata est

nazywała się

pluperfect - feminine

vocata erat

nazywała się

future perfect - feminine

vocata erit

będzie wezwany

perfect - neuter

vocatum est

to się nazywało

pluperfect - neuter

vocatum erat

to się nazywało

future perfect - neuter

vocatum erit

będzie wezwany

np. Vocatus est autem ibi et Jesus et discipuli ejus ad
nuptias.- Zaproszono (zostali wezwani) na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów.

Zob. Adriano Cappelli Translated by David Heimann and Richard Kay - The elements of abbreviation in medieval
Latin paleography. Abrewiacja (skrót )przez obcięcie (…). Znaki obcięcia:
1.3 Znaki ogólne mogą być napisane nad słowem, jako osobny znak lub w połączeniu z długimi literami. Ostatnie
trzy, z zamkniętymi pętlami, są używane zwłaszcza w bullach papieskich i statutach królewskich.
1.4 Pierwszy znak skrócenia, kropka, jest zwykle umieszczany po skróconym słowie i jest nadal używany w tym
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samym znaczeniu Z pozostałych znaków, pierwsze trzy to krzyżyki przecięte ukośnie przez ostatnią literę
skróconego słowa (…)
Przypisy:

Potencjalni emitenci bulli:
Bulla (II) poznańska:

•Bolesław Mieszkowic († 1195 r.).
lub co mniej prawdopodobne
• Bolesław IV Kędzierzawy († 1173 r.)
• Mieszko III Stary († 1202 r.)

Bulle (I, III, IV, V, VI):

•Lestek (Leszek) Bolesławowic († 1186 r.),
może emitowane również po jego śmierci przez Kazimierza II
Sprawiedliwego († 1194).
Za wymienionymi kandydatami na emitentów bulli przemawiają:
- miejsca znalezienia pieczęci,
- epigrafika bulli,
- ikonografia monet ww. książąt i emisji saksońskich,
- powiązania Mieszka III Starego z rodami hrabiów Anhaltu i Górnej Lotaryngii
przez śluby jego córek.
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Mapa Polski za
Kazimierza II
Sprawiedliwego
1177-1194 r.
(zaznaczono miejsca
znalezisk poszczególnych
bulli).
•Bulla (II) poznańska
znaleziona w dzielnicy
Mieszka III i jego następców.
• Bulle (I, III, IV, V, VI)
znalezione w dzielnicach
najpierw Leszka
Bolesławowica i Kazimierza
II Sprawiedliwego a później
tylko Kazimierza II.
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Genealogia pierwszych Piastów.

Kolorem czerwonym zaznaczono potencjalnego emitenta bulli:
• Lestek Bolesławowicz († 1186 r.) – bulla z Głębokiego (I), gnieźnieńska (III) , mazowiecka (IV),
kujawska (V) i sandomierska (VI). Nie można wykluczyć też Kazimierza Sprawiedliwego (1186-1195).
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Genealogia pierwszych Piastów w linii wielkopolskiej:

Kolorem czerwonym zaznaczono potencjalnego emitenta bulli poznańskiej (II):
• Bolesław Mieszkowic († 1195 r.).
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Mieszko III Stary:
(ur. między 1122 a 1125, zm. 13 lub 14 marca 1202 w Kaliszu) – książę wielkopolski (część zachodnia z Poznaniem) w latach 1138–
1177/1179, 1182–1202, książę senior w latach 1173–1177, książę zwierzchni Polski 1198–1199, 1199–1202, we wschodniej Wielkopolsce
z Gnieznem w latach 1173–1177/1179, 1182–1202, w księstwie kaliskim w latach 1173–1177/1179, 1182–1191, 1194–1202, w południowej
Wielkopolsce (nad Obrą) w latach 1138–1177/1179, książę zwierzchni Pomorza Gdańskiego w latach 1173–1177/1179, 1198–1199,
1199–1202, książę krakowski w latach 1173–1177, 1191, 1198–1199, 1199–1202, książę kujawski w latach 1195–1198.

W 1138 roku, po śmierci ojca, Mieszko III na mocy testamentu otrzymał we władanie Wielkopolskę. W
1141 roku wspólnie z bratem Bolesławem IV Kędzierzawym Mieszko III wziął udział w zorganizowanym
przez ich matkę Salomeę zjeździe możnych. W zgromadzeniu zabrakło księcia zwierzchniego Władysława
Wygnańca. Fakt ten stał się jednym z powodów zbrojnego najazdu princepsa na Mazowsze, jaki miał
miejsce w następnym roku.
W 1144 roku, po śmierci matki, Mieszko III wspólnie z bratem Bolesławem IV, korzystając z nieobecności
seniora, zbrojnie zajęli kilka grodów, próbując w ten sposób przejąć dla siebie lub dla najmłodszego
brata Kazimierza II spuściznę po Salomei. Było to niezgodne z testamentem ich ojca. Epizod z
poprzedniego roku spowodował w 1145 roku wyprawę odwetową Władysława II. Doszło do bitwy nad
Pilicą, którą koalicja Mieszka III i Bolesława IV przegrała, w efekcie czego Ziemie Łęczycka i Sieradzka
zostały włączone do dzielnicy seniorackiej. W 1146 roku walki wznowiono. Początkowo sukcesy
odnosił Władysław II - zdobył Mazowsze i Sandomierszczyznę. Utrata własnych dzielnic spowodowała,
że Bolesław IV i Henryk Sandomierski musieli schronić się u Mieszka III. Pomimo wcześniejszych
niepowodzeń, koalicja młodszych braci pokonała Władysława II w bitwie pod Poznaniem. Teraz rodzony
brat Mieszka, Bolesław IV Kędzierzawy, stał się seniorem. Dzielnica Mieszka została powiększona o
wschodnią Wielkopolskę z Gnieznem i Kaliszem. Poprzedni senior, wspomagany niemieckimi
oddziałami Konrada III, powrócił już w sierpniu do Polski. Mieszko III, wspólnie z braćmi, stawił silny
opór najeźdźcom, zatrzymując ich na linii Odry. Aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, złożyli hołd i
zapłacili trybut niemieckiemu królowi.
Po wygnaniu Władysława II Mieszko III otrzymał wschodnią część Wielkopolski z Gnieznem i Kaliszem.
39

Mieszko III Stary († 1202 r.)

Mieszko III Stary cd.:
Poszerzenie terytorium księcia odbyło się kosztem dzielnicy senioralnej. W 1147 roku Mieszko III na
czele zbrojnego oddziału wziął udział na Pomorzu Zachodnim w saskiej krucjacie, która zakończyła się
oblężeniem Szczecina.
W styczniu 1148 roku Mieszko III brał udział w zjeździe w Kruszwicy, gdzie zawarto z panami saskimi
sojusz, który przypieczętowano małżeństwem syna Albrechta Niedźwiedzia, Ottona, z Judytą, siostrą
Mieszka III. W 1149 roku papieska delegacja przebywająca w Polsce zażądała oddania tronu Władysław
II. Mieszko III oraz Bolesław IV odmówili, co zakończyło się dla niesfornych braci papieską klątwą.
W sierpniu 1157 roku po niezapłacony trybut i hołd przybył do Polski na czele sporej armii
cesarz Fryderyk I Barbarossa. Mieszko III brał udział w przegranej kampanii przeciwko Niemcom.
Prawdopodobnie 20 października 1167 roku odbył się zjazd w Jędrzejowie. Poza Mieszkiem III znalazły
się na nim wszystkie najważniejsze osobistości ówczesnej Polski, i co ciekawe, oprócz samego princepsa.
Zjazd jędrzejowski był próbą buntu, mającą na celu wymuszenie na Bolesławie IV wypełnienie
woli Henryka Sandomierskiego i utworzenie dzielnicy dla Kazimierza II. Oficjalne wystąpienie opozycji
przeciwko princepsowi osiągnęło sukces. Bolesław IV został zmuszony podzielić dzielnicę sandomierską
na trzy części. Sam przejął Sandomierz, Kazimierzowi przekazał Wiślicę, a Mieszko III przejął jakąś bliżej
nieokreśloną ziemię, być może Łęczycę. W 1172 roku cesarz ponownie wkroczył na polskie ziemie.
Przyczyną interwencji było, między innymi, wypędzenie Bolesława Wysokiego ze Śląska. W tym czasie
schorowany Bolesław IV nie mógł stanąć naprzeciwko władcy Niemiec. Mieszko III zastąpił brata. Po
negocjacjach wielkopolski książę zapłacił trybut i złożył hołd lenny. Musiał także zgodzić się na powrót z
wygnania Bolesława Wysokiego.
W 1173 roku, po śmierci Bolesława IV, Mieszko Stary objął władzę zwierzchnią w Polsce. Trudno
powiedzieć, czy władza Mieszka III jako princepsa była tak silna jak jego poprzedników i czy część
uprawnień nie przeszła na innych książąt, zarządzających swoimi dzielnicami. W 1173 roku Mieszko
Stary przywrócił zwierzchność lenną Polski na Pomorzu Zachodnim. W kwietniu 1177 roku Mieszko
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III zorganizował w Gnieźnie ogólnopolski zjazd książąt.
Mieszko III Stary († 1202 r.)

Mieszko III Stary cd.:
Oprócz piastowskich władców w zgromadzeniu wziął udział także książę pomorski Bogusław I.
W 1177 roku, z powodu niezadowolenia z rządów Mieszka III, w kraju doszło do buntu, na czele
którego stanęli: jego syn Odon, biskup krakowski Gedko, Kazimierz II Sprawiedliwy i Bolesław
Wysoki. W wyniku buntu Mieszko III pomiędzy majem a listopadem 1177 roku utracił władzę
w Krakowie. Miejsce na zwolnionym tronie zajął jego najmłodszy brat Kazimierz II Sprawiedliwy.
Do buntu przeciwko Mieszkowi III przystąpił także jego syn Odon Wielkopolski, Lestek Mazowiecki
oraz oraz władcy Pomorza Środkowego i Wschodniego - Bogusław i Sambor. Ta bardzo niekorzystna
koniunktura spowodowała, że w 1179 roku Mieszko Stary musiał emigrować z Wielkopolski.
Na początek udał się do Raciborza, do Mieszka Plątonogiego. Stąd starał się o znalezienie kompromisu
z nowym seniorem Kazimierzem II. Kiedy zrozumiał, że do niego nie dojdzie, udał się do Czech do
córki i zięcia Sobiesława II. Nie uzyskawszy pomocy powrócił do Wielkopolski. Pod koniec 1179 lub
na początku 1180 roku Mieszko Stary znalazł się w Niemczech. Miał nadzieję, że tutaj pójdzie mu
lepiej. Miał tam przecież dwóch zięciów: Bernarda, hrabiego Anhaltu oraz Fryderyka, księcia Górnej
Lotaryngii.
W kwietniu 1180 roku Mieszko Stary stanął przed Fryderykiem I Barbarossą i obiecał mu pokaźną
kwotę w zamian za pomoc w odzyskaniu tronu. Cesarz odmówił, twierdząc, że Polakom nie można
odbierać prawa obierania księcia samym sobie.
Odprawiony z kwitkiem skierował się na Pomorze do swego zięcia Bogusława I. W 1181 roku, przy
pomocy oddziałów księcia zachodniopomorskiego Bogusława, Mieszko Stary zdobył Gniezno. Wiele
wskazuje, że Mieszko Stary nigdy nie pogodził się z utratą krakowskiego tronu. Jeszcze w 1181 roku,
aby rozerwać sojusz Kazimierza II Sprawiedliwego i Bolesława Wysokiego, uknuł intrygę.
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Mieszko III Stary († 1202 r.)

Mieszko III Stary cd.:
Cichym sprzymierzeńcem powrotu Mieszka III do swej dzielnicy był nowy princeps Kazimierz II
Sprawiedliwy. W 1183 roku Mieszko Stary, ponowie próbował namówić cesarza na pomoc w
odzyskaniu krakowskiego tronu. Fryderyk I tym razem nie odmówił i temat przekazał swemu
synowi Henrykowi VI. Ten ostatni, rok później, rozpoczął przygotowania do wyprawy zbrojnej, ale
wtedy do akcji wkroczył Kazimierz II i swymi obietnicami zapełnienia cesarskiego skarbca
spowodował, że do niemieckiej interwencji w Polsce nie doszło. W 1183 Mieszko III nie zaprzestając
w dążeniach do odzyskania krakowskiego tronu, zaczął szukać sojuszników. Jako pierwszy na
celowniku znalazł się Lestek - władca Mazowsza i Kujaw. Aby pozyskać go jako sprzymierzeńca do
realizacji własnego planu, wymyślił następującą intrygę. Najpierw zwrócił się do Kazimierza II, aby ten
przekazał mu Kujawy, a w zamian zaoferował mu obietnicę, że na zawsze zrezygnuje z chęci
odzyskania tronu w Krakowie. Książę zwierzchni dość długo nie dawał odpowiedzi, więc Mieszko III
wymyślił we własnym celu małe kłamstwo, które opowiedział Lestkowi, że jakoby Kazimierz II obiecał
mu oddać we władanie Kujawy. To doprowadziło do wypowiedzenia władzy zwierzchniej przez Leszka
oraz przekazanie Kujaw synowi Mieszka III – Mieszkowi Młodszemu. Oznajmił princepsowi, że książę
śląski szuka zemsty za krzywdy ojca. Te insynuacje doprowadziły do niepokoju w relacjach obu
władców. W 1182 roku Mieszko Stary odzyskał całą swą ojcowiznę, a pokonanemu synowi Odonowi
nadał małą dzielnicę w południowo-zachodniej części Wielkopolski.
W 1186 roku, po śmierci Lestka Bolesławowica, Mieszko III utracił swe wpływy na Kujawach.
W 1191 roku rozniosła się po kraju plotka, że Kazimierz II Sprawiedliwy nie żyje. Za namową Henryka
Kietlicza Mieszko Stary udał się do Krakowa w celu objęcia tronu księcia zwierzchniego.
Po złamaniu obrony grodu, zorganizowanej przez biskupa krakowskiego Pełkę, zaczął pełnić obowiązki
princepsa.
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Mieszko III Stary cd.:
Na początek pozbawił pracy kilku urzędników, a ich stanowiska obsadził swoimi ludźmi.
Niedługo potem rozeszła się wiadomość, że do Polski wraca żywy i zdrów Kazimierz II Sprawiedliwy.
Wspólnie z nim podążają liczne ruskie posiłki, a z zachodu na pomoc pokrzywdzonemu nadciąga książę
morawski Konrad III, lennik cesarza. Zdrowa ocena sytuacji spowodowała, że Mieszko III wrócił do
Wielkopolski, a w stolicy pozostawił swego syna Bolesława. Niedługo potem Kazimierz II zdobył
krakowski gród. Ten kolejny konflikt pomiędzy braćmi zakończył się porozumieniem, na mocy którego
Mieszko III otrzymał we władanie Ziemię Łęczycką, a jego syn Bolesław księstwo kujawskie.
Otrzymawszy władzę seniora po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego, Mieszko Stary sprzymierzył
się ze śląskimi książętami i latem 1195 roku ruszył zbrojnie na Kraków. 13 września 1195 roku doszło
do bitwy nad Mozgawą, która pozostała nierozstrzygnięta, a Mieszko III Stary ranny i ze zwłokami
poległego syna Bolesława Kujawskiego wrócił do Kalisza. W 1198 r. Mieszko Stary odzyskał władzę
w Krakowie w wyniku pozytywnych negocjacji z regentką i jednocześnie matką Leszka Białego,
Heleną. Według Jana Długosza posiedzenie to miało miejsce 24 sierpnia 1198 r. w Sandomierzu. W
zamian za tron princepsa obiecał pasować Leszka Białego na rycerza oraz uczynić go swym następcą.
Jeszcze w tym samym roku, z powodu niedotrzymania przyrzeczeń, Mieszko Stary został wygnany ze
stolicy Małopolski przez wojewodę Mikołaja. Pomiędzy 1199 a 1200 rokiem Mieszko Stary ponowił
rozmowy z bratową i udało mu się znowu przekonać ją do tego, że to właśnie on powinien sprawować
funkcję regenta i princepsa. Wcześniej złożona obietnica o uczynieniu młodego krakowskiego księcia
swym następcą była w mocy, lecz prawdopodobnie nie miał zamiaru jej dotrzymać. Niecieszący się
popularnością w Krakowie, ponownie został usunięty z tronu princepsa.
W 1201 roku znowu pozwolono Mieszkowi III objąć ster rządów w Polsce.
W zamian oddał Leszkowi Białemu Kujawy i, tak jak poprzednio, obiecał adoptować młodego księcia,
aby to on właśnie odziedziczył krakowski tron. „W kaliskim grodzie zamknął Mieszko powieki dnia 15
marca 1202 r.”
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Wielkopolska za czasów Mieszka Starego
Uwaga! Przynależność księstw do poszczególnych Piastowiczów, ich granice oraz datacja są dyskusyjne.
(za https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_wielkopolskie).
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Bolesław Mieszkowic (kujawski) (ur. w 1159, zm. 13 września 1195 nad Mozgawą)
– książę kujawski w latach 1186 lub 1194-1195. Od chwili swoich urodzin uważany był na głównego
następcę ojca w Wielkopolsce, szczególnie od momentu gdy Mieszko III został po śmierci Bolesława
Kędzierzawego w 1173 księciem krakowskimi i zwierzchnim całej Polski. W 1177 rządy trudne rządy
Mieszka III doprowadziły do wybuchu buntu możnych krakowskich, którzy przywołali na tron
Kazimierza Sprawiedliwego. Do spisku przyłączył się też najstarszy syn księcia wielkopolskiego
z pierwszego małżeństwa - Odon poznański, który czuł się zagrożony przez faworyzowanie przez
Mieszka III dzieci z małżeństwa z Eudoksją. Bunt, który wybuchł w Wielkopolsce w 1177 lub 1179
całkowicie zaskoczył Mieszka. Książę zmuszony był ratować się ucieczką z Bolesławem i jego
młodszym rodzeństwem Mieszkiem i Władysławem z kraju. Znalazł wówczas schronienie u swojego
zięcia Bogusława I. W 1181 dzięki pomocy pomorskiej Mieszko III Stary odzyskał władzę nad
Wielkopolską. Bolesław został zeswatany z Dobrosławą córką księcia dymińskiego Kazimierza I (może
córka księcia pomorskiego Racibora I). W 1186 zmarł nie pozostawiając następcy książę mazowiecki
Lestek Bolesławowic. Jego dzielnicę przejął wówczas najmłodszy brat Mieszka Starego Kazimierz
Sprawiedliwy. Może już w tym momencie część jego władztwa - Kujawy opanował Mieszko III Stary
przekazując nowy nabytek w ręce syna Bolesława Mieszka Starego, który ich zarząd powierzył synowi
Bolesławowi. Co ciekawe, w dokumencie potwierdzającym nadanie Bolesława Mieszkowica dla
klasztoru strzelińskiego, jedynym źródle świadczącym o władaniu przezeń Kujawami, nazywany on
został „księciem kujawskim” (Bolezlaus dux Cuiauiensis).
(Nie można wykluczyć, że zajęcie Kujaw przez Mieszka III mogło nastąpić dopiero w 1194 - po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego).

W 1191, kiedy Mieszko III korzystając z zaangażowania Kazimierza Sprawiedliwego na Rusi zagarnął
Kraków. Wtedy też z nieznanych przyczyn książę nie objął osobiście rządów w stolicy, tylko powierzył
je synowi Bolesławowi. Rządy Mieszkowica, jako namiestnika w Krakowie nie trwały zbyt długo, gdyż
jeszcze w 1191 władzę nad stolicą Małopolski odzyskał Kazimierz Sprawiedliwy biorąc przy okazji
bratanka Bolesława Mieszkowica lub Mieszka Młodszego do niewoli. Zwycięski władca postąpił jednak
wtedy wspaniałomyślnie szybko wypuszczając syna Mieszka Starego na wolność.
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Bolesław Mieszkowic († 1195 r.)

Bolesław Mieszkowic cd.:
W dniu 5 maja 1194 zmarł książę krakowski Kazimierz II Sprawiedliwy zostawiając jako swoich
następców dwójkę nieletnich synów. Nadarzającą się okazję do odzyskania władzy zwierzchniej
próbował wykorzystać Mieszko Stary wyruszając w roku następnym wraz z synem Bolesławem, na
czele oddziałów wielkopolskich i kujawskich przeciwko wojewodzie Mikołajowi rządzącego
Małopolską w imieniu Leszka Białego i Konrada mazowieckiego. Bolesław Mieszkowic zginął 13
września 1195 w bitwie nad Mozgawą „przeszyty dzidą". Został pochowany prawdopodobnie
w kolegiacie św. Pawła Apostoła w Kaliszu.
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Lestek Bolesławowic urodzony ok. 1160, książę Kujaw i Mazowsza w latach 1173ok.1178, od 1178 do 1186 Kujaw, Mazowsza i Podlasia.
Imię Leszka nawiązywało bądź do tradycji dworskiej utrwalonej w Kronice polskiej Anonima tzw.
Galla lub do wcześnie zmarłego stryja, syna Bolesława III Krzywoustego – Leszka Bolesławowica.

W dniu 5 I 1173 r. umiera ojciec Bolesław IV Kędzierzawy.
Leszek (Lestek, Lesko, Lizstek) był drugim pod względem starszeństwa synem Bolesława
IV Kędzierzawego i jego pierwszej żony Wierzchosławy Anastazji nowogrodzkiej. Jan
Długosz datował urodziny Leszka na rok 1158 i twierdził, że jego matka zmarła w połogu.
Przekaz Długosza co do tożsamości matki potwierdziły odkryte monety Leszka, na których
wskazuje Bolesława i Anastazję jako swoich rodziców. Bardziej prawdopodobna jest
podana przez Długosza data narodzin, tj. 1158 r., choć istnieją dość istotne przesłanki
przemawiające za przesunięciem tej daty na początek lat 60. XII wieku. Po śmierci w 1172
roku starszego brata Bolesława Leszek stał się jedynym dziedzicem ojca. W Kronice
Wincenty Kadłubek podaje bowiem, że w chwili śmierci ojca w 1173 Lestek był nieletni
(pupillus) lub słabego zdrowia i dlatego ojciec w testamencie wyznaczył mu opiekuna
palatyna mazowieckiego Żyrona (principi Syronieius curam committit), który sprawował
opiekę w imieniu Kazimierza Sprawiedliwego do 1177 r. (wtedy prawdopodobnie Lestek
ukończył już 18 lat).
W 1177 (26 IV) albo 1179 roku na wiecu książąt piastowskich w Gnieźnie zatwierdzono
mazowiecko-kujawskie władztwo Leszka przez nowego seniora - Kazimierza.
Na dokumencie Leszka tytułowano Lizstek dux hii duces Polonorum.
47
Lestek Bolesławowic († 1186 r.)

Lestek Bolesławowic cd:
Po objęciu formalnie samodzielnych rządów Lestek w swojej polityce oparł się na ścisłej współpracy
z Kazimierzem II Sprawiedliwym, którego interesów w księstwie mazowieckim pilnował od
momentu objęcia władzy w Krakowie przez tego ostatniego możnowładca mazowiecki Żyron.
Ok. 1178 nastąpił konflikt pomiędzy Wasylkiem drohiczyńskim i Włodzimierzem mińskim.
Kazimierz i Leszek udzielają pomocy zbrojnej Wasylkowi. W zajętym Brześciu Wasylko osadził
Leszka. Włodzimierz miński (przy wsparciu Połocczan) odbija Brześć z rąk Leszka i najechał
Podlasie. Wojska Wasylka, Kazimierza i Leszka zostały pokonane pod Drohiczynem, a Wasylko udał
się na dwór Leszka (do Płocka). W wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk mazowieckich przeciwko
Włodzimierzowi, odzyskano Podlasie (z Drohiczynem). W związku z brakiem środków finansowych
na pokrycie kosztów interwencji zbrojnej Mazowszan Wasylko przekazuje Leszkowi ziemię
drohiczyńską.
Na zjeździe w Łęczycy (1180 r.) Kazimierz Sprawiedliwy (przy współudziale Leszka?) dokonał
uprzywilejowania Kościoła. Ograniczono urzędnikom książęcym prawo żądania podwodów i
żywności w czasie podróży przez dobra duchowieństwa oraz zniesiono ius spolii, pozwalające
księciu przejmować majątek zmarłego biskupa. Zrezygnowano z zasady obejmowania władzy w
dzielnicy senioralnej przez najstarszego z Piastów na rzecz dziedziczności tronu w linii Kazimierza II
i zezwolono na zmiany granic tej dzielnicy w przyszłości.
W 1184 r. Leszek wyraził zgodę na przejście pod opiekę Mieszka III i ustanowił jego syna Mieszka
Młodszego namiestnikiem (i dziedzicem) w swoim księstwie. Z powodu jego niewłaściwego
zachowania Leszko oddalił i wydziedziczył Mieszka Młodszego i powrócił pod opiekę seniora
- Kazimierza Sprawiedliwego. Ustanowił go jedynym dziedzicem w swoim księstwie.
Leszek Bolesławowic zmarł w Płocku w 1186 r.
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Bolesław Kędzierzawy i jego syn Lestek Bolesławowic.
Tympanon Jaksy – fundacyjny opactwa na
Ołbinie, piaskowiec, ok. 1160–1163.
Po zburzeniu opactwa był wtórnie
wykorzystywany z przekutym rewersem i
wmurowany w Szpital Wszystkich Świętych
we Wrocławiu (rozebrany w latach 1799–
1801) - obecnie w Muzeum Architektury.
W centrum tympanonu Chrystus, siedzący na
łuku tęczy (w mandorii) z otwartą księgą i
gestem błogosławieństwa, po jego prawej
stronie - Bolesław Kędzierzawy z modelem
kościoła w Bytomiu, za nim - jego syn
Leszek, po lewej stronie Chrystusa – Jaksa (z
modelem świątyni) i jego żona Agata.

Tympanon fundacyjny według miedziorytu
z pierwszej ćwierci XVIII wieku ze zbiorów BUL.

Tympanon fundacyjny, inskrypcja z imieniem księcia Bolesława
Bolesław Kędzierzawy i Lestek Bolesławowic na tympanonie z Ołbinia.

Lestek Bolesławowic nadaje kanonikom włocławskim dochody z targu w Inowrocławiu.

Kopia niezachowanego dokumentu z 20 stycznia 1185 roku wystawionego przez księcia mazowieckiego
i kujawskiego Leszka Bolesławowica, syna Bolesław IV Kędzierzawego. nadającego kanonikom
włocławskim dochody z targu w Inowrocławiu.
Tadeusz Czacki w swoim opracowaniu „Zbiór ciekawy XIV tablic numizmatycznych rytych na miedzi”
opublikował zaledwie odrys inwokacji oraz datacji dokumentu (tylko początek i koniec)
niezachowanego oryginalnego dokumentu o treści:
- IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS.
Ego Lesco Dux notum facio omnibus Christi fidelibus, me contulisse domino et beate virgini Marie, et cannonicus in
veteri Wladislavia pro remedio anime mee perpetualiter castrum Zlonense cum omnibus appendiciis eius, in super
capellam in Gniewco; et hoc salvo concambio Cruswiciensis Monasterij Beati Petri Apostoli addimus, et ecclesiam
cum villa in Kowale et aliam que dicitur Curov cum omnibus ad eas pertinentibus. De foro eciam in novo Władislaw
annuatim de moneta decem marcas argenti, de cellario eciam in veteri Wlodzislaw omni anno decem urnaes mellis.
Hec prescipta contuli Deo meo, et sanctissime gnitrici eius inconvulse. Qui autem hoc datum Deo minuere, aut
auferre, aut aliqua temeritate violare voluerit, perpetuo anathematis vinculo subiaceat, et in extremo examine coram
iusto judice Deo mihi respondeat. Anno Dominice incarnacions M•C•LXXX•V• Epacta. XVII, concurrente prima,
XIII. Kalendas Februarii, collatasunt hec.
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Uzasadnienie przypisania bulli (I, III, IV, V, VI) Lestkowi
Bolesławowiowi († 1186 r.)
Atrybucja wynika przede wszystkim z jednoznacznie wskazującej inskrypcji:
„Lestek zgodnie z prawami powołany (przez) Bolesława księcia Polski”.
Leszek był synem Bolesława IV Kędzierzawego księcia seniora (stąd określenie … księcia
Polski).
Emisje monetarne przypisywane Leszkowi Bolesławowicowi (zob. załącznik) niewiele
wnoszą do poszukiwań emitenta, może poza brakteatem z księciem na tronie i napisem +
LETSCVS DVX M(-azovie), znalezionym w Anusinie (1 egz. przechowywany niegdyś u
proboszcza w Radziejowie - M. Gumowski - Brakteaty z Anusina, s. 40, nr 19) oraz ze
skarbu z Wieńca (1 lub 2 egz.). Tam również książę dzierży włócznię i tarczę jak na
pieczęci, ale na tronie.
Istotne jest także rozmieszczenie miejsc znalezisk bulli I, III, IV i V – część Wielkopolski z
Gnieznem, Kujawy i Mazowsze, które były we władaniu Leszka (Gniezno okresowo: 11791181). Może na ten okres powinno się datować bullę gnieźnieńską (III).
Znalezisko bulli VI w Trójcy w Ziemi Sandomierskiej, która nigdy nie była we władaniu
Leszka może dziwić. Jednak powiązanie Lestka z Kazimierzem II Sprawiedliwym było
długotrwałe, poza krótkim epizodem nawiązania stosunków z Mieszkiem III Starym i
nieudaną próbą uczynienia z Mieszka Mieszkowica następcą tronu na Kujawach i
Mazowszu. Sam fakt znaleziska bulli VI w dzielnicy Kazimierza II Sprawiedliwego może
wskazywać, że emitentem bulli Lestka mógł być też po jego śmierci († 1186 r.) książę senior
Kazimierz Sprawiedliwy († 1194).
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Uzasadnienie przypisania bulli poznańskiej (II) Bolesławowi
Mieszkowicowi († 1195 r.):
Atrybucja bulli poznańskiej Bolesławowi Mieszkowicowi (po 1181, a przed 1195) lub jego
ojcu Mieszkowi III Staremu (1138-1202 r.) jest dość trudna , ale pewne istotne przesłanki
wskazują na Wielkopolskę i ich władców:
1. Miejsce znalezienia bulli – Poznań,
2. Abrewiacja w słowie S(an)C(tu)S, typowa dla mennictwa saskiego, czeskiego i
pomorskiego (zob. aneks). Należy pamiętać, że już Bolesław III Krzywousty zastosował
na zreformowanych po 1135 r. denarach – brakteatach skrót SCS ADELBERTUS
(zob. aneks). Ale to właśnie ojciec Mieszko III Stary wydał za mąż swoje dwie córki za
Bernarda, hrabiego Anhaltu oraz Fryderyka, księcia Górnej Lotaryngii. A tam stosowano
najczęściej abrewiację SCS zamiast S oraz prezentowano piesze przedstawienie księcia z
włócznią i proporcem (zob. aneks), które znalazły się na bulli poznańskiej (II).
3. W inskrypcji bulli poznańskiej DUX BOLEZLAVS brak jest określenia terytorialnego.
Nie można tego wyjaśnić brakiem miejsca na jego zamieszczenie, jak w przypadku
monet. Był to więc świadomy zabieg, bo Bolesław Mieszkowic nie otrzymał za życia ojca
wydzielonej dzielnicy, a kreowany był na następcę tronu całej dzielnicy wielkopolskiej,
również i senioralnej, którą Mieszko utracił w 1181 r. a odzyskał trawle dopiero w 1201 r.
już po śmierci Bolesława Mieszkowica w bitwie nad Mozgawą (1195 r.).
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Typ włóczni przedstawionej na bullach I, III, IV, V i VI:
Tzw. włócznia wojenna lub włócznia na dzika to rodzaj
krótkiej i ciężkiej włóczni, która, jak sama nazwa wskazuje,
pierwotnie wyewoluowała w celu polowania na dziki.
Ostrze takiej włóczni zazwyczaj miało dwa małe skrzydła
z tyłu.
Te skrzydła zasadniczo zapobiegały wbijaniu się włóczni
zbyt głęboko w ciało ofiary, co utrudniałoby jej odzyskanie.
Chociaż pierwotnie przeznaczona do polowań, włócznia
była również używana we wczesnym średniowieczu,
ponieważ była bezpieczna przed możliwością zaplątania się w tarcze,
zbroje lub ciała ofiar. Pokrewny wariant włóczni na dzika również
wszedł do użytku w późniejszym okresie średniowiecza, chociaż jego
użycie było krótkotrwałe

Elementy grotu bojowego:
1.wierzchołek,
2. liść,
3. tulejka,
4. krawędź,
5. ość.
6. skrzydełko.

Włócznia Świętego Maurycego – broń ceremonialna uznawana za symbol władzy cesarzy Świętego
Cesarstwa Rzymskiego. Według pierwotnej, średniowiecznej legendy miała należeć do św.
Maurycego, chrześcijańskiego męczennika i centuriona rzymskiej Legii Tebańskiej, który żył w III
wieku. Zgodnie z tradycją w grocie włóczni znajduje się gwóźdź z krzyża Jezusa Chrystusa, w
związku z tym dla części chrześcijan ma ona wartość relikwii. W przeszłości włócznia była symbolem
legitymizacji władzy nadanej od Boga cesarzowi rzymskiemu, dlatego noszono ją przed władcą
Niemiec i stawiano przy jego tronie. Cesarz Karol Wielki kazał pochować się w pozycji siedzącej z
kopią włóczni w dłoni. Kopie włóczni cesarskiej otrzymali w różnych okresach m.in.: książę Polski
Bolesław I Chrobry, król Węgier Stefan I Święty, hrabia Alzacji Gerhard oraz książę czeski
Brzetysław II.

Nie można stwierdzić, czy przedstawiona na ww. bullach włócznia to włócznia św. Maurycego.
Z pewnością było to insygnium obok tarczy, zbroi czy nakrycia głowy.
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Analogie: Święty Wojciech.

• Bolesław Krzywousty, brakteat ok. 1136 Kraków lub Gniezno, Święty Wojciech stojący
na wprost z pastorałem i ewangeliarzem w dłoniach, wokół napis w większości
lustrzany +SCS ADELBERTASEPSCNIH; WCN Aukcja 65 Lot 30.

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

Przeznaczenie bulli:
Usytuowanie kanalika względem osi wizerunków: 900 - bulle: mazowiecka (III) i
sandomierska (VI), 270 - bulla z Głębokiego (I) i 100 - bulla gnieźnieńska (III) może
wskazywać na inne przeznaczenie niż uwierzytelnianie dokumentów.
Do tej pory świat naukowy skłaniał się do ww. przeznaczenia, ale kąt inny niż 00 (typowy
dla dokumentów) wskazywał na inne przeznaczenie pieczęci, np. bulle pozewne, a
zwłaszcza zabezpieczające (plomby) przekazywanych w donacjach artefaktów lub sum
pieniężnych np. na cele budowlane itp. - wskazując donatora.
Cel plombowania towarów i sum pieniężnych był szeroko stosowany w Cesarstwie
Bizantyńskim, m. in. przez urzędników celnych tzw. kommerkiariów plombujących towary,
które uzyskały jego zgodę na wywóz (np. eksport tkanin jedwabnych był zabroniony)
i importowanych, od których uiszczono już cło.
Takie przeznaczenie ww. bulli wydaje się poprawne.
Tylko usytuowanie kanalika w bulli poznańskiej (II) wynosi 00, co może wskazywać
również na uwierzytelnianie dokumentów, a nie tylko artefaktów czy sum pieniężnych.
Żałować należy, że nie znamy tego kąta dla najważniejszej w odczycie inskrypcji
- bulli kujawskiej (V).
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Podsumowanie:
Analiza odnalezionych kolejno sześciu ołowianych pieczęci (bulli) wczesnopiastowskich
daje znakomity materiał w wielu obszarach:
- numizmatyce – być może ustalenie dokładnej atrybucji brakteatów z grupy tzw.
„niepewnych Bolesławów”,
- dyplomatyce – zapisy inskrypcji „Lestek zgodnie z prawami powołany (przez)
Bolesława księcia Polski” wskazują obowiązywanie określonych praw
dziedziczenia władzy,
- kulturowej – jej źródeł, również ze strony dworu cesarzy niemieckich i dworów
hrabiów saskich (wpływ mennictwa Anhaltu i Czech).
W prezentacji podjęto próbę ustalenia emitentów bulli i przypisano:
- bullę poznańską (II) – Bolesławowi Mieszkowicowi († 1195),
- bulle: z Głębokiego, gnieźnieńską, mazowiecką, kujawską i sandomierską – Lestkowi
Bolesławowicowi († 1186). Nie wykluczono kontynuacji emisji tych pieczęci
przez Kazimierza II Sprawiedliwego (po 1186 a przed 1194).
Dla uzasadnienia tych propozycji przytoczono istotne argumenty.

Składam wyrazy podziękowania wszystkim autorom zdjęć wykorzystanych w
niniejszej prezentacji.
Dziękuję za uwagę Sławomir Fałek
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Aneks:
Analogie w numizmatyce.
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Mennictwo Anhaltu, Brandenburgii z przedstawieniem stojącego władcy – przykłady:
• Germany Meißen (Margravate) Konrad der Große 1127-1156 AR Brakteat (29mm, 0.81 g).
Mennica Miśnia. +D Є N S A V R C N O postać w zbroi stojąca na wprost, trzymająca sztandar
z włócznią i tarczę. WCN

• Niemcy Anhalt Bernard I Saski 1170–1212 brakteat, Książę w zbroi i hełmie stojący z mieczem
wzniesionym w prawicy i włócznią z proporcem w lewicy, w otoku BERN HARDV DVX, Ag 0
.83 g, 24 mm, Thormann Anhalt 125. WCN Auc. 57 Lot 103.
Bernard I Saski (młodszy synów Albrechta Niedźwiedzia pierwszego margrabiego
Brandenburgii) był żonaty z Judytą, córką księcia polskiego Mieszka III Starego. Miał z nią 4
synów i 2 córki, m.in. Henryka, późniejszego hrabiego Anhaltu i Albrechta, późniejszego księcia
saskiego.
• Anhalt, Bernard I Saski 1170-1212, brakteat; Rycerz w zbroi i stożkowatym hełmie, w
dłoniach proporzec i trójkątna tarcza z ornamentem solarnym; sylwetka obwiedziona
trójłukiem, po bokach dwie kopulaste wieże, podobny do Thormann Anhalt 89, srebro 24 mm,
0.61 g WCN Auc. 58 Lot 77.

• Brandenburgia, Otto II 1184-1205, brakteat; Margrabia stojący na wprost z mieczem i
sztandarem, po bokach dwie wieże, srebro 0.92 g, Bonhoff 811. WCN Auk. 57 Lot 108

• Saksonia - Halberstadt - bp Gero von Schermbke (1160–1177), brakteat 1160-1177,
Halberstadt, Św. Stefa stojący na wprost, trzymający stułę i Biblię, wokoło SCS STEPHANVS 58
RITOI, srebro 26 mm, , Berger 1318
• Niemcy, Magdeburg (Archidiecezja). Ludolf von
Köppenstedt. 1192-1205. AR Brakteat (23mm, 0.70 g).
Św. Maurycjusz stoi na wprost, trzyma miecz, tarczę i
sztandar WCN.
Aneks. Analogie w numizmatyce. Mennictwo Anhaltu i Brandenburgii.

Abrewiacje S(an)C(tu)S w mennictwie czeskim – przykłady:
• Czechy Anonimowe monety morawskie ok. 1090-1140. 19 mm; denar - Ołomuniec-. Mężczyzna
i kobieta siedzą naprzeciw siebie +SCS VV___AVS Rew.: Książę stojący z przodu z flagą i
tarczą, trzy gwiazdki w polu +SCS VVE___. Cach 532, Smerda 480b, Auktionen Meister &
Sonntag Auk. 4 Lot 1520

• Czechy Władysław I. Przemyślida, (1109-1118 i 1120-1125). Denar 1109-1118, Praga,
+DVXVVLADISLAVS, Półpostać z proporcem i tarczą. Rew.: +SCS.VVENCEZLAVS Popiersie
w lewo. 0,80g. Cach 538.

• Czechy Sobiesław I. (1125 - 1140) Denar , Praga. +DVX SOBESLAVS, dwie półpostacie trzymające
proporzec. Rew.: +SCS VVENCEZLAVS, Krzyż między głowami na murach.. Cach 575. 0,80g.
Numismatik Lanz München Auk. 152 Lot 745

• Czechy Sobiesław I (1125 - 1140) denar (1125-1140), Praga. +DVX SOBEZLAVS, książę zbliża
się w lewo, trzymając flagę i tarczę. Rew: +SCS VVENCEZLAVS, Święty Wacław w lewo,
trzymając krzyż. Cach 572. 0,70g. Numismatik Lanz München Auk. 152 Lot 744.

• Czechy Władysław II (1140-1174) Denar, Praga Książę atakujący mieczem niedźwiedzia, DVX
WLADIZLAVS. Rw. Swięty na tronie SCS WENCEZLAVS Cach 592 Leschhorn - 0.86 g.
Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn Auk. 91 Lot 1475.
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Abrewiacje S(an)C(tu)S w mennictwie czeskim.

Abrewiacje S(an)C(tu)S w mennictwie polskim – przykłady:
• Bolesław III Krzywousty 1102-(1107–1138), brakteat protekcyjny, Święty Wojciech stojący z
pastorałem po prawej unosi rękę w geście opieki nad przyklękającym księciem, wokoło napis:
SCS AVEB...IBEZLAV, srebro 0.43 g, Frynas P.6.6, Gum. H. 81, Gum. P. 58, Kop. 47 (R4), Str. t.
XIII, Such. XV/2 WCN 142871.
Wiele wariantów inskrypcji m. in. S ADALBERTVS BOLEZLAV z twarzą świętego na wprost (Antykwariat Numizmatyczny M.
Niemczyk 2017-10-21).
Kiersnowski powiązał jej emisję z manifestem Krzywoustego po tym, jak polski książę oddał hołd w Merseburgu przed cesarzem
Lotarem III. Datował to wydarzenie na okolice roku 1135. Ikonografia miała głosić, że polski książę znajduje się pod opieką
Świętego Wojciecha, stąd określenie brakteatów tego typu protekcyjnymi. W. Garbaczewski widzi w niej efekt reformy monetarnej
z końca panowania Bolesława, której celem było zasilenie skarbca do opłacenia trybutu Lotarowi III i datuje ten typ na rok 1137.

• Bolesław Krzywousty, brakteat ok. 1136 Kraków lub Gniezno, Święty Wojciech stojący na
wprost z pastorałem i ewangeliarzem w dłoniach, wokół napis w większości lustrzany
+SCS ADELBERTAS EPS CNIH; Warszawskie Centrum Numizmatyczne Aukcja 65 Lot 30.
Suchodolski zauważył, iż imię świętego ma postać: Adelbertus, a więc taką samą jak na monetach niemieckich. Nazwa
Gniezna (Cnuh, Cnih, Cnun, Cniz i Kniz), choć występująca w różnych formach wskazuje na wpływ niemieckich duchownych.

• Bolesław IV Kędzierzawy (1146–1173), denar 1146-1157, Aw: Książę z mieczem trzymanym
poziomo siedzący na tronie na wprost, wstecznie BOLEZLAVVS; Rw: Głowa w prostokątnej
ramce, wokoło SCS ADALBERTVS, srebro 0.53 g, Frynas P.8.1, Gum.H. 88, Str. 51c/d, Such.
XIX/1, Kop. 55. WCN 134881

• Iwo Odrowąż (Biskup krakowski), Denar (1218-1229) Aw.: książę na tronie, w prawo, obok
chorągiew, w otoku napis. SCS VENCEZLAVS. Rew.: biskup z pastorałem na murze miedzy dwoma
wieżami, w otoku napis SCS VENCEZLAVS. 14.5-15 mm, waga 0.32 g. Kopicki 232 (R1),
Stronczyński 16. GNDM Auk. 8 Lot 259

• POMORZE, Bogusław I i Kazimierz I 1156-1180, denar- Kołobrzeg, Aw: Głowa Św. Jana, w
otoku napis: SCS IOHANNES, Rw: Budowla, w otoku napis: BVDIZLAV.KAZ, Kop.36.11,II -rrr-,
Dbg 18, 0.85 g. WCN Auk. 9 Lot 179
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Abrewiacje S(an)C(tu)S w mennictwie polskim.

Mennictwo polskie z przedstawieniem stojącego władcy – przykłady:
• Bolesław IV Kędzierzawy (1146–1173), denar 1146-1157, Rycerz stojący na wprost z
proporcem i tarczą w dłoniach z lewej strony gwiazdka z prawej krzyżyk; Rw: Dwaj książęta
siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, srebro 0.54 g,,
Kop. 56 . WCN 134890

• Mieszko III, Brakteat hebrajski - Książę z mieczem i chorągwią. Garbaczewski 108, Kopicki
108 (R5), Stronczyński T.116 GNDM Auk. 10 Lot 17.
Brakteat ukazujący władcę jako zbrojnego, gotowego do walki.(…) zawarto wiele ważnych dla ówczesnych władców
atrybutów.: proporzec - symbol władzy książęcej, miecz - kojarzony z siłą i odwagą, oraz zbroja z hełmem. O ile spiczasty
hełm jest częsty dla monet piastowskich, tak niniejsza zbroja, wyraźnie nie będąca kolczą, ma charakter reprezentacyjny.
Jak możemy przeczytać w "Ikonografii...": wręczenie zbroi stanowiło ważny etap ceremonii intronizacji władcy, dlatego
również przypadała jej doniosła rola w kreowaniu idealnego wizerunku pana menniczego

• Polska, Krakowskie - Leszek Biały (1202–1227) lub następcy, brakteat, Książę stojący na
wprost, trzymający miecz i proporzec, z lewej wieża i krzyż, Ag 16.5 mm 0.12 g WCN 315958

• Wielkopolska lub Kujawy, brakteat XII/XIII w., rycerz z tarczą i mieczem na wprost, srebro,
17.6 mm, 0.16 g, Kop. 266 (R3), Stronczyński tabl. XX poz. 20. WCN e-Auk. nr 332264.
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Mennictwo polskie z przedstawieniem księcia.

Emisje przypisywane Bolesławowi Mieszkowicowi – przykłady:
• Brakteat hebrajski Bolesława Mieszkowica, Kruszwica lub Inowrocław (11861195) Brakkeat 0.17 g Kopicki 179.

• Brakteat Bolesława Mieszkowica, Kruszwica lub Inowrocław, (1186-1195) Kopicki 178 zbiór
Zamoyskich, Warszawa.

• Brakteat Bolesława Mieszkowica - Kruszwica lub Inowrocław, (1186-1195)
Kopicki 180. W kolekcji: Emeryka Hutten-Czapskiego, Kraków oraz we zbiorze
Zamoyskich, Warszawa

• Brakteat przypisywany Bolesławowi Mieszkowicowi (za:E. Kopicki - Katalog podstawowych typów
monet i banknotówPolski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. I.
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Aneks. Analogie w numizmatyce - emisje monetarne Bolesława Mieszkowica.

Grupa „niepewnych Bolesławów” – emisje przypisywane Bolesławowi Mieszkowicowi
lub Lestkowi Bolesławowicowi – przykłady:

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

Według Borysa Paszkiewicza monety ,,niepewnych Bolesławów" bito w prowincji mazowiecko-kujawskiej nie tylko w
czasach panowania Lestka Bolesławica, ale także później, pod władzą Kazimierza Sprawiedliwego. (…)
,,Bolesławem" z monet byłby więc zapewne najpierw Bolesław Kędzierzawy, ojciec Lestka, a po 1185 r. Bolesław
Krzywousty, ojciec Kazimierza. (…).
• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, Brakteat popiersie książęce w diademie,
zwrócone w lewo, przed gałązką (określaną również kwiatem / berłem), pod napisem BOLEZ.
GNDM Auk. 10 Lot 54.

• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, Brakteat – Ptak. 16.5-18 mm,, 0.11 g.
Garbaczewski 127, Kopicki 193 (R7), Stronczyński 66 GNDM Auk. 10 Lot 56.
Brakteat, wystąpił w pojedynczych egzemplarzach w wykopaliskach w Głębokiem i
Wienieckim, trafiając do zbiorów Hr. Ordynata Zamojskiego i Hr. Węsierskiego

• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, (Kujawy? Mazowsze?). Brakteat - Postać z
lwem / Samson . Postać siedzącą okrakiem na lwie (widoczny zakręcony ogon i część
zwróconej do tyłu głowy), próbującą rozedrzeć jego paszczę. Przy krawędzi odczytać można
pełną dla tego typu legendę BOL-E. Kopicki 182 (R5), Stronczyński 71.b, Garbaczewski
(Ikonografia) 433. 15-18 mm, 0.11 g, GNDM Auk. 10 Lot 57.

• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, (Kujawy? Mazowsze?). brakteat - król /
książę z berłem. Półpostać na wprost, w koronie(!), ubraną w tunikę, z przewiązanym na
ramieniu płaszczem. W prawej swej ręce trzyma ona lilię, w lewej natomiast jabłko
panowania. 16.5 mm, 0.10 g Kopicki 185 GNDM Auk. 10 Lot 53
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Emisje monetarne „niepewnych Bolesławów”.

Grupa „niepewnych Bolesławów” – emisje przypisywane Bolesławowi
Mieszkowicowi lub Lestkowi Bolesławowicowi – przykłady, cd.:
• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, Brakteat - Postać z dwiema twarzami.
Ukoronowana postać o dwóch twarzach z profilu, pomiędzy literami b-O, w podwójnym
otok. Garbaczewski 126, Kopicki 186 (R6) Stronczyński T.75 18.5-19.5 mm, 0.26 g GNDM 55.

• Bolesław Mieszkowic / Lestek Bolesławowic, Brakteat BOLEZLAVS DVX.
Brakteat z grupy określanej monetami „niepewnych Bolesławów” z pełnym napisem
dookolnym" (tu z +BOLEZLAVS DVX). Monetą o ikonografii przedstawiającej władcę, jako
zbrojnego. Wyróżnia się uwidocznionym płaszczem i specyfiką włóczni, w której różnic
badacze upatrują m.in. berła, czy krzyża. (…) interpretacja jej jako Świętej Włóczni czcigodnego insygnium. Kopicki 200 (R6), Stronczyński 64 GNDM Auk. 10 Lot 51.

• Mazowsze-Kujawy, Lestek Bolesławic (1173-1185) lub Kazimierz II Sprawiedliwy (11951194), brakteat, Krzyż w środku w perełkowej obwódce, wokoło promieniście 4 lilie i litery
B-O-L-E, srebro 0.15 g, Str. 73, Paszk. Wiadomości Numizmatyczne 2004 - 31, Fbg 27, Kop.
6523, Gum. Handbuch 153. Znane 4 egzemplarze. WCN Auk. 50 Lot 9

Według Borysa Paszkiewicza monety ,,niepewnych Bolesławów" bito w prowincji mazowieckokujawskiej nie tylko w czasach panowania Lestka Bolesławowica, ale także później, pod władzą
Kazimierza Sprawiedliwego. (…) ,,Bolesławem” z monet byłby więc zapewne najpierw Bolesław
Kędzierzawy, ojciec Lestka, a po 1185 r. Bolesław Krzywousty, ojciec Kazimierza. (…).
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Emisje monetarne „niepewnych Bolesławów”.

Monety przypisywane Lestkowi Bolesławowicowi (1173-1186)
(zob. Borys Paszkiewicz - O matce Lestka Bolesławica i początkach mennictwa mazowieckiego.
Pierwsze dzielnicowe monety mazowieckie – emisja Płock).
• Brakteat BOL — VAR, odmiana z pustą bramą (Stronczyński 77 var.), Zamek Królewski w Warszawie, nr N.8355, (fot. P.
Kobek), przedstawia dwie postacie męskie z odkrytymi głowami, stojące na wprost siebie i dzierżące wspólnie w prawicach
pastora! zwrócony w lewo; lewa postać trzyma dłoń wyżej, a za nią widoczna jest wieża; prawa postać ma dłoń niżej i zgiętą,
pustą lewicę, a za plecami widnieje gwiazda; pod postaciami mur w perspektywicznym skosie, z napisem BOL — VAR (dwie
końcowe litery czasem trudno czytelne); u dołu w murze zamknięta łukiem brama, w której jest drzewo. Na innych
egzemplarzach drzewa brak, a w miejscu gwiazdy jest kropka, podobne kropki widnieją 7, boków pastorału, przy szyjach
przedstawionych osób.
BOL[esław] i biskup VAR[nerus?]. Jedynym Bolesławem dwunastego wieku, który mógł wystąpić tak w pierwszej, jak w
drugiej parze, był Bolesław IV Kędzierzawy, pan Płocka od 1138 r. i zwierzchni książę Polski w latach 1146-1173. Za jego to
rządów i najprawdopodobniej z jego woli biskupem płockim został przeniesiony z Włocławka w 1156 r. Werner,
zamordowany 4 lutego 1170
• Brakteat BOL — ANA. WCN Auc. 35 Lot. 81
Księstwo Kujawsko-Mazowieckie - Leszek Bolesławowic 1173-1185, brakteat, W dwóch arkadach przedzielonych kolumną
zwrócone do siebie popiersia, z lewej strony mężczyzny z prawej kobiety, poniżej w napis BOL • ANA, Fbg. 30, Stronczyński
76, 0.20 g,
Rodzice Leszka Bolesławowicza: Bolesław Kędzierzawy i jego żona Wierzchosława (Anastazja).
• Lestek Bolesławowic, Brakteat - Postać na murze - DVX BO. Brakteat z grupy "niepewnych
Bolesławów".
Ukazuje postać uzbrojoną w miecz, gdyż tak należy najprawdopodobniej interpretować motyw na
stemplu. Miecz, który był najbardziej oczywistym z insygniów władzy, konotowanym m.in. z siłą,
odwagą. Sama zaś postać jest umieszczona na murze, nad którym umieszczono listwę z napisem
DVX•BO. Kopicki 197 (R6), Stronczyński 68.
Por. WCN 49/156

• Może Lestek Bolesławowic (1173–1185) lub Kazimierz II Sprawiedliwy (1185–1194),
Denar brakteatowy. brakteat przypisywany Piastom z Mazowsza lub Kujaw.
Ciekawy pod kątem gestu władcy, który zdaniem Jaromira Homolki symbolizuje "potęgę i
miłość, która zbliża króla także do Chrystusa". Popiersie na wprost, z mieczem i uniesioną
lewą dłonią. W otoku BOLEZLAVS (w błędnym zapisie). 14,3 mm, 0,16 g. Garbaczewski
(Ikonografia) 76, Kopicki – GNDM Auk. 14 Lot 2123.
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Emisje monetarne Lestka Bolesławowica.

Monety przypisywane Lestkowi Bolesławowicowi (1173-1186).

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

• Lestek Bolesławowic 1173-1186, brakteat, Na murze półpostać z rozłożonymi rękoma, napis poziomy BOLV,
Fbg 22(505), 15.2 mm, 0.13 g, piękny egzemplarz ze starą patyną, nowa atrybucja patrz B. Paszkiewicz WN
XLVIII (2004) str. 1 WCN Auk. 31 Lot 213

• Lesiek Bolesławic,brakteat z księciem na tronie i napisem + LETSCVS DVX M, znaleziony w Anusinie (1
egz.) i przechowywany niegdyś u proboszcza w Radziejowie. (M. Gumowski, Brakteaty z Anusina, s. 40, nr
19.) . Moneta tego typu znana była wcześniej ze skarbu z Wieńca (1 lub 2 egz.).

• Księstwo Mazowieckie Mennica Płock(?). Brakteat z lat 1173-1186 przypisywany Leszkowi Bolesławowicowi
(Kopicki 217).
Brakteat z Wieńca z klęczącym aniołem i imieniem ALEXANDER - emitentem jego był jakiś Lestek, ponieważ
„jest to kalendarzowe imię naszych Leszków”. 3. Moneta spłonęła w Pałacu Zamoyskich w Warszawie w 1944
r.

• Księstwo Mazowieckie Mennica Płock(?). Brakteat z lat 1173-1186 przypisywany Leszkowi
Bolesławowicowi. (Kopicki 218)
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Aneks. Analogie w numizmatyce. Emisje monetarne Lestka Bolesławowica.

Aneks 2.
Analogie w sfragistyce.
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Pieczęcie woskowe piesze Piastów – przykłady:
• Pieczęć piesza Bolesława Wysokiego, okrągła, śr. 37 mm
+ BOLEZLAVS DVX ZLE(SIE).
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (fot. Paweł Szewczyk).
• Bolesław Wysoki, książę śląski. Pieczęć wyobraża księcia w
zbroi w stojącej postawie. W prawej ręce trzyma on miecz
podniesiony, lewą trzyma złożoną na piersiach. Po lewej
ręce stoi proporzec utkwiony w ziemi, o czterech strefach. W
otoku napis:+ BOLEZLAVS DUX ZLE - Piekosiński,
Franciszek Ksawery Pieczęcie polskie wieków średnich: cz.
1 - Doba piastowska fot. 9 .
• Pieczęć piesza Henryka Brodatego, okrągła śr. 60 mm
+ SIGILLV(M): hENRICI DVCIS ZLESIE.
Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego (fot. ze zbioru ZNPH UJ).

• Pieczęć piesza Ziemomysła księcia inowrocławskiego i na
Bydgdoszczy († 1287 r.) (AP Wrocław, rep. 66-9)

• Pieczęć piesza II Przemysła II, okrągła, śr. ok. 95 mm
+ SIGILLVM : PREMISLONIS SECVNDI · DEI · GR(ATI)A · DVCIS
POLONIE ·. W polu pieczęci, na banderoli, wzdłuż drzewca włóczni:
ET CRA(COVIE). Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego (fot. ze zbioru ZNPH UJ).
• Pieczęć piesza Władysława Łokietka, okrągła, 92 mm +
WLADISLAVS · DEI · GR(ATI)A · DVX · CRACOVIE ·
SANDOMIR(IE) · SIRAD(IE) · LAN(CICIE) · CVIA(VIE).
Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego (fot. Paweł Szewczyk).
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Analogie:

Bulle innych regionów.

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
Nicefor Melissenus, uzurpator 1080βραβείου) - zaszczytny tytuł na całe życie.

1081. Ołowiana pieczęć 34 mm, 19,75 g.
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Analogie

