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W rozprawach na temat recepcji chrześcijaństwa w róż-
nych częściach Europy w średniowieczu pojawia się nie-
kiedy pojęcie „chrystianizacja przestrzeni” lub „chrystiani-
zacja krajobrazu”. Rozumiane bywa ono najczęściej przez 
autorów jako przekształcanie krajobrazu kulturowego 
poprzez nasycanie go miejscami sprawowania kultu chrze-
ścijańskiego, tak bardzo wyróżniającymi się z otoczenia, 
jak też innymi strukturami budowlanymi i wydzielonymi 
miejscami związanymi z nową religią1. Wśród tych ostat-
nich wymieniane są przede wszystkim znajdujące się przy 
kościołach miejsca grzebalne, czyli cmentarze. Problem 
przestrzeni funeralnej w chrześcijańskim średniowieczu 
nie jest obcy również piśmiennictwu archeologicznemu, 
chociaż trzeba przyznać, że pojawia się on najczęściej na 
marginesie prac dotyczących innego rodzaju zagadnień. 
Zazwyczaj rozpatrywany bywa przy podejmowaniu prób 
opisania typowego w tym okresie dla chrześcijaństwa 
obrządku pogrzebowego lub rozstrzygnięcia, czy daną 
nekropolię, rozpoznawaną wykopaliskowo, należy trakto-
wać w kategoriach nowej religii.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w dotychczaso-
wej archeologicznej literaturze przedmiotu istnieje w zasa-
dzie zgodność co do kilku podstawowych cech, jakie winien 
spełniać pochówek, aby bez zastrzeżeń mógł być uznany 
za chrześcijański. Oprócz inhumacji, orientacji wzdłuż osi 
W-E z głową usytuowaną od zachodu oraz brakiem lub przy-
najmniej ograniczeniem wyposażenia grobowego, za taki 
wyróżnik uznawane jest też jego umiejscowienie w wydzie-
lonej przestrzeni grzebalnej znajdującej się przy kościele2. 

1 Vide np. teksty w tomie zbiorowym  zatytułowanym The 
Cross goes North. Processes of Conversion in Northern Euro-
pe, AD 300-1300, red. M. Carver, Oxford 2003 czy W. Schich, 
Die „Christianisierung” der Kulturlandschaft zwischen Elbe und 
Oder im 12. und 13. Jahrhundert, „Siedlungsforschung. Archäo-
logie – Geschichte – Geographie”, t. 20, 2002, s. 93-116; S. By-
lina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, War-
szawa 2002, s. 152nn.

2 Np. M. Müller-Wille, Death and burial in medieval Europe, 
Lund 1993, s. 10; H. Zoll-Adamikowa, Formy konwersji Słowiańsz-
czyzny wczesnośredniowiecznej a problem przedpiastowskiej 

Dla potwierdzenia tej ostatniej cechy chętnie przy tym 
przywoływanych bywa kilka wyimków ze źródeł pisanych 
powstałych w dobie chrystianizacji różnych części Europy 
Środkowej w okresie od końca VIII w. do 2 połowy XII w., 
w których pojawiają się nakazy lub zalecenia grzebania 
zmarłych na przykościelnych cmentarzach. Pierwszym 
z nich jest zapis z kapitularza Karola Wielkiego dla pod-
bitych Sasów, wskazujący, że ciała chrześcijan winny być 
chowane na cmentarzach kościelnych, a nie w grobach 
pogańskich: Iubemus ut corpora christianorum Saxano-
rum ad cimiteria ecclesiae deferantur et non ad tumulus 
paganorum3. 

We fragmencie powstałych kilka stuleci później tzw. 
dekretów czeskiego władcy Brzetysława I, pogańskiemu 
grzebaniu zmarłych na pustkowiach i w lasach przeciw-
stawione jest zalecenie chowania w grobach chrześcijań-
skich, które także rozumiane są zazwyczaj przez dzisiej-
szych badaczy jako cmentarze przykościelne: Similiter et 
qui in agris sive in silvis suos sepeliunt mortuos, huius rei 

chrystianizacji Małopolski, [w:] Chrystianizacja Polski południo-
wej, Kraków 1995, s. 133-134; J. Kieffer-Olsen, Christianity and 
Christian Burial. The religious background and the transition 
from paganism to Christianity from the perspective of a chur-
chyard archaeologist, [w:] Burial & Society. The Chronological 
and Social Analysis of Archaeological Burial Data, red. W.C.K. 
Jensen, K.H. Nielsen, Aarhus 1997, s. 185-189; H. Valk, About the 
transitional period in the burial customs in the region of the Bal-
tic Sea, [w:] Culture Clash or Compromise? The Europeanisation 
of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD, red. W.N. Blomkvist, „Acta 
Visbyensia”, t. 11, Visby 1998, s. 237n.; A. Schülke, Die „Chri-
stianisierung” als Forschungsproblem der südwestdeutschen 
Gräberarchäologie, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelal-
ters”, R. 27-28, 1999-2000, s. 115; D. Quast, Christianisierung 
im archäologischen Befund. Ein Vergleich unterschiedlicher Re-
gionen Mitte-, Nord- und Osteuropas, [w:] Zwischen den Zeiten. 
Archäologische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters in Mit-
telauropa, red. J. Pfrommer, Rahden 2001, s. 234; M. Rębkowski, 
Die Christianisierung Pommerns. Eine archäologische Studie, 
Bonn 2011, s. 63-68.

3 Capitulatio de partibus Saxoniae, [w:] Leges Saxonum 
und Lex Thuringorum, wyd. C. von Schwerin,  „Fontes Iuris 
Germanici Antiqui in usum scholarum ex MGH separatim editi”, 
Hannover-Leipzig 1918,  XXII.
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presumptores archidiacono bovem et CCC in fiscum ducis 
solvant nummos; mortuum tamen in poliandro fidelium 
humi condant denuo4. 

Niemal identyczną treść ma fragment katechezy 
biskupa Ottona z Bambergu dla nawracanych w 1. połowie 
XII w. Pomorzan. Przeciwieństwem pogańskiego grzebania 
zmarłych w lasach i na polach są tutaj cmentarze; możemy 
się tylko domyślać, że i tym razem chodzi przestrzeń przy-
kościelną. Ważne jest przy tym stwierdzenie, że chowanie 
w takiej właśnie przestrzeni zostało określone mianem 
zwyczaju chrześcijan: (…) ne sepeliant mortuos christianos 
inter paganos in silvis aut in campis, sed in cimiteriis, sicut 
mos est omnium christianorum5.

Bardzo podobnie brzmi także zapisane przez Hel-
molda polecenie hrabiego Holsztynu Adolfa II dla tamtej-
szych Słowian, wydane przy okazji poświęcenia kościoła 
w Starogardzie na początku 2. połowy XII w. Tym razem 
miejscem pochówków ma być znajdujące się przy kościele 
atrium: Et precepit comes populo Slavorum, ut transferrent 
mortuos suos tumulandos in atrio ecclesiae6.

Zapisy o podobnej wymowie pojawiają się również 
w źródłach węgierskich7, a wszystkie wymienione przy-
kłady bywają chętnie wykorzystywane, zwłaszcza w arche-
ologicznej literaturze przedmiotu, do ferowania oceny, 
że jedynie przykościelny cmentarz można uznać za dozwo-
loną w średniowiecznej kulturze chrześcijaństwa prze-
strzeń grzebalną. Sporadycznie tylko, a do tego w bardzo 
ograniczonym zakresie, dla zrozumienia tego fenomenu 
wykorzystywane bywają źródła innego rodzaju, zwłasz-
cza kościelne. Można oczekiwać, że ich analiza pozwoli-
łaby ocenić w szerszej perspektywie, jak w rzeczywistości 
rozumiano i traktowano przestrzeń funeralną w Kościele 
łacińskim w czasach bliskich chrystianizacji ziem położo-
nych w Europie Środkowej8 oraz stwierdzić, czy już wów-
czas istniały w tym względzie wynikające z tego kościelne 
normy prawne lub zwyczajowe. Dopiero konfrontacja 
wspomnianych źródeł z danymi pozyskiwanymi metodami 

4 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, wyd. B. Bre-
tholz, „Monumenta Germaniae Historica”, nova series 2, Berlin 
1923, II, 4.

5 Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. 
J. Wikarjak, K. Liman, „Monumenta Poloniae Historica”, series 
nova, t. 7/2, Warszawa 1969, II, 12 [podkreślenie MR].

6 Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, wyd. 
B. Schmeidler, „Scriptores rerum Germanicarum in usum schola-
rum ex MGH separatum editi”, Hannover 1937, I, 84.

7 Vide np. J.M. Bak, Signs of Convertion in Central Euro-
pean Laws, [w:] Christianizing Peoples and Converting Individu-
als, red. G. Armstrong, I.N. Wood, „International Medieval Rese-
arch”, t. 7, Turnhout 2000, s. 119-120, łącznie także A. Labudda, 
Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego 
(1631). Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983, s. 58-59. 

8 W polskim piśmiennictwie elementy takie pojawiają się 
np. w artykule E. Dąbrowskiej, Liturgia śmierci a archeologia: 
uwagi o wyborze miejsca pochowania, orientacji, ułożenia ciała 
i jego ubiorze w średniowiecznej Europie łacińskiej, „Kwartalnik 
Historyczny”, R. 104, 1997, nr 4, s. 3-14 czy książce ks. A. Labud-
dy, op. cit.

archeologicznymi umożliwiłaby porównanie istniejących 
 wówczas zaleceń kościelnych z praktyką chrystianizacji, 
a tym samym także zbadanie tempa tej ostatniej. 

Zobaczmy zatem jak ten kluczowy, jak się zdaje, ele-
ment chrześcijańskiego obrządku pogrzebowego, jakim 
był wybór i usytuowanie przestrzeni funeralnej, wygląda 
w świetle najważniejszego i chyba najbardziej komplet-
nego z powstałych w średniowieczu dzieł mających na 
celu zestawienie i wytłumaczenie wszystkich obrzędów 
związanych ze sprawowaniem chrześcijańskiego kultu. 
Za takowe uznać wolno ośmiotomowe kompendium litur-
giki zatytułowane Rationale divinorum officiorum, napi-
sane przez Wilhelma Duranda z Mende9. Dzieło powstało 
co prawda dopiero w końcu XIII w., ale jego autor czerpał 
i kompilował z szeregu starszych komentarzy liturgicz-
nych10, co pozwala odnieść zawarte w nim dane również 
dla czasów nieco wcześniejszych. 

Urodzony w 1230 r. Wilhelm Durand, zwany niekiedy 
Starszym, po latach aktywności w kurii rzymskiej został 
w 1286 r. biskupem Mende, miejscowości położonej w Lan-
gwedocji. Najpewniej około tego właśnie roku powstała 
pierwsza redakcja jego najważniejszego dzieła, w którego 
ośmiu księgach zawarł całokształt ówczesnej wiedzy i tra-
dycji dotyczącej obrzędów liturgicznych. Na to, że stało się 
ono najpopularniejszym podręcznikiem tego typu może 
wskazywać chociażby fakt, że do dzisiaj zachowało się 
w europejskich bibliotekach blisko 300 jego rękopisów 
lub ich fragmentów11. Interesujące nas informacje doty-
czące dozwolonych miejsc chowania zmarłych chrześcijan 
zostały rozrzucone w trzech rozdziałach księgi pierwszej 
(De ecclesia et ecclesiasticis locis et ornamentis des conse-
crationibus et sacramentis) oraz w jednym rozdziale księgi 
siódmej (De proprium sanctorum). 

Punktem wyjścia do zrozumienia i oceny fenomenu 
znaczenia miejsc pochówku jest wynikający z lektury 
wniosek, że przestrzeń chrześcijańskiego świata nie była 
w średniowieczu homogeniczna. Oprócz przestrzeni nor-
malnej, świeckiej, występują w niej bowiem obszary 
wydzielone, będące miejscami szczególnego kontaktu 
człowieka z Bogiem. Wyznaczano je za pomocą obrzędów 
konsekracji sprawowanych przez biskupa. Tylko niektóre 
z nich, w wyjątkowych jak można sądzić przypadkach, 

9 Korzystałem z ostatniego wydania – Guillelmi Duranti 
Rationale divinorum officiorum, t. 1-4, wyd. A. Davril O.S.B, 
T.M. Thibodeau, „Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeva-
lis”, t. 140, Turnhout 1995; t. 5-6, wyd. A. Davril O.S.B, T.M. Thi-
bodeau, ibidem, t. 140 A, Turnhout 1995; t. 7-8, wyd. A. Davril 
O.S.B. et al., ibidem, t. 140 B, Turnhout 1995. W dalszej  części 
tekstu dzieło cytowane jako Rationale.

10 K. Faupel-Drevs, Vom rechten Gebrauch der Bilder im li-
turgischen Raum. Mittelalterliche Funktionsbestimmungen bilde-
ner Kunst im Rationale divinorum officiorum des Durandus von 
Mende (1230/1-1296), Leiden-Boston-Köln 2000, s. 40-58.

11 G. Przekop, Durand Guillaume Starszy, [w:] Encyklopedia 
Katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk et al., Lublin 1983, s. 368-369; 
K. Faupel-Drevs, op. cit., s. 24-28, 36-40.
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mogły bywać delegowane na innych kapłanów. W trze-
cim rozdziale księgi pierwszej, zatytułowanym De cimi-
terio et aliis locis sacris et reliogiosis, Wilhelm Durand 
stwierdza, że istnieją trzy kategorie takich miejsc: „loca 
sacra”, „loca sancta” i „loca religiosa”: Locorum autem 
orationi  dicatorum alia sunt sacra, alia sancta, alia 
religiosa12. 

Dla nas w tym miejscu najważniejsza jest informacja, 
że jako „locus religiosus” traktowane jest przez autora miej-
sce pochowania ciała zmarłego chrześcijanina albo tylko 
jego głowy. To ostatnie zastrzeżenie ma na celu uniknięcie 
sytuacji, w której istniałyby dwa pochówki jednej osoby: 
Religiosa sunt ubi cadauer hominis integrum uel etiam 
caput tantum sepelitur quia nemo potest duas sepulturas 
habere, corpus uero uel aliquod aliud membrum absque 
capite sepultum non facit locum religiosum13.

Sam fakt wyróżniania trzech kategorii miejsc świę-
tych, stanowiących wydzieloną przestrzeń, czerpał autor 
ze starszej tradycji chrześcijańskiej14. Ta z kolei jeszcze 
w IV w. przejęła samo pojęcie przestrzeni świętej i jej 
różnych odmian ze świata pogaństwa rzymskiego. Warto 
przy tym zauważyć, że zapożyczenie pojęcia wydzie-
lonego miejsca świętego musiało stanowić niezwykle 
istotną zmianę w myśli chrześcijańskiej, która w pierw-
szych wiekach po Chrystusie, aż do tego momentu trak-
towała przestrzeń jako jednorodną, bowiem oddziaływa-
nie wszechmocnego Boga nie mogło być ograniczane do 
wyznaczonego miejsca15. Istotne jest też spostrzeżenie, 
że podobnie jak to czyniono w  średniowiecznym chrześci-
jaństwie, także w rzymskiej starożytności grób określano 
mianem „locus religiosus”. 

Jak już wspomniano wcześniej, wydzielenie cmenta-
rza, podobnie jak innych miejsc świętych, odbywało się 
za pomocą sprawowanego przez biskupa rytu konsekracji: 
(…) cimiterium, quod eisdem gaudet priuilegiis cum eccle-
sia, consecratur et benedictum (…)16. A w innym miejscu 
autor potwierdza, że (…) cimiterium enim eisdem priuile-
giis quibus et ecclesia gaudet, (…) nam ex quo benedictum 

12 Rationale, I, V, 2.
13 Rationale, I, V, 3.
14 Bezpośrednio najpewniej także z dwunastowiecznego 

podręcznika liturgiki Johannesa Beletha, Summa de ecclesiaticis 
officis, vide D.M. Hayes, Body and Sacred Place in Medieval Eu-
rope, 1100-1389, „Studies in Medieval History and Culture”, t. 18, 
New York-London 2003, s. 118.

15 Vide np. H. Kowalski, Loca sacra, sancta et religiosa. 
Terminologia miejsc świętych w starożytnym Rzymie, [w:] Sym-
pozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku 
i wczesnego chrześcijaństwa, t. 5, Miejsca święte w epoce póź-
nego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, 
Lublin 2005, s. 35nn i bardzo ważne uwagi B. Iwaszkiewicz- 
Wroniszewskiej, Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sank-
tuaria chrześcijańskie, ibidem, s. 199-208 oraz eadem, Cancelli, 
czyli najstarsze przykłady wyznaczania granic świętości w chrze-
ścijańskich miejscach kultu, [w:] Sympozja Kazimierskie..., t. 8, 
Granice świętości w świecie późnego antyku, red. A. Głowa, 
B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 2013, s. 123nn. 

16 Rationale, I, VIII, 26. 

est sacer locus est, et reconciliatur per episcopum sicut et 
ecclesia per aspersionem aque sollempniter cum uino et 
cinere benedicte17.

W rozdziale piątym pierwszej księgi dzieła znajdu-
jemy ważne informacje na temat wymaganej lokalizacji 
miejsca, w którym mogą zostać pogrzebani chrześcijanie. 
Według biskupa Wilhelma Duranda, we wnętrzu kościoła 
wolno chować jedynie zasłużonych świeckich, biskupów 
i opatów, wszyscy pozostali winni być natomiast grzebani 
w różnych miejscach zlokalizowanych tuż obok świątyni, 
w tym także w przestrzeni nazywanej „cimiterium”: Nul-
lum ergo corpus debet in ecclesia aut prope altare ubi 
corpus Domini et sanguis conficitur sepeliri, nisi corpora 
sanctorum partum qui dicuntur patroni, id est defensores, 
qui meritis suis totam defendunt patriam, et episcopi et 
abbates et digni presbyteri et laici summe sanctitatis, sed 
cuncti debent circa ecclesiam sepeliri, puta in atrio aut in 
portico aut in exedris siue uoltis ecclesie exterius adheren-
tibus, aut in cimiterio18.

Dalej autor przedstawia pewne sugestie co do wielko-
ści przestrzeni przykościelnej, którą należałoby przezna-
czyć na cele funeralne. Powołuje się przy tym na opinie 
innych osób, wedle których zmarłych powinno się chować 
wewnątrz przestrzeni przylegającej do kościoła na nie wię-
cej niż trzydzieści kroków lub wewnątrz przestrzeni zakre-
ślonej przez biskupa wokół świątyni w trakcie jej konse-
kracji19: Dicunt enim quidam quod locus triginta pedum 
circa ecclesiam debet ad hoc consecrari, alii uero solam 
circuitionem quam facit episcopus dedicans ecclesiam ad 
hoc sufficere dicunt20. 

Jak wiemy z innych źródeł, zwyczaj chowania zmar-
łych chrześcijan przy kościołach pojawił się już w IV w. 
jako konsekwencja rozkwitającego wówczas kultu męczen-
ników, których relikwie umiejscawiano właśnie w świąty-
niach. Religijna potrzeba wejścia także po śmierci w możli-
wie bliski kontakt ze świętym, skutkowała m.in. tendencją 
do umieszczania grobów jak najbliżej miejsca spoczynku 
szczątków męczennika – „ad sanctos”, czyli w kościele 
i tuż przy jego murach21. W efekcie pojedyncze groby i całe 
cmentarze pojawiły się w miastach, w centrach obszarów 
zamieszkałych, co stanowiło całkowite przeciwieństwo 
nie tylko prawnych nakazów świata rzymskiego, ale też 

17 Rationale, I, VI, 45.
18 Rationale, I, V, 12. W częściach 3-10 tego samego roz-

działu autor wymienia też i tłumaczy inne nazwy stosowane dla 
opisania miejsc pochówków: poliantrum, andropolis, sepulcrum, 
mausoleum, dormitorium, tumulus, monumentum, ergastulum, 
pyramid, sarcophagus, pyramis, bustum, urna, spelunca.

19 Vide komentarz D.M. Hayes, op. cit., s. 119.
20 Rationale, I, V, 12. 
21 H.M. Biedermann, H. Hollerweger, D. Kocks, H.-G. 

v. Mutius, H.P. Zelfel, Begräbnis, Begräbnissitten, [w:] Lexicon 
des Mittelalters, t. 1, München-Zürich 1980, s. 1804; Ph. Ariès, 
Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 42-46; 
F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzę-
bowska, Warszawa 1994, s. 47-48. 
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zwyczajów pogańskich ludów barbaricum22. Proces ten 
przyczynił się z czasem do wytworzenia się, tak charak-
terystycznego dla średniowiecza, pojmowania społeczno-
ści chrześcijańskiej jako wspólnoty zmarłych i żyjących. 
W konsekwencji miał zatem charakter, który określić 
możemy mianem nie tylko „urbanizacji”, ale też „socjali-
zacji” śmierci23.

Z przytoczonego powyżej cytatu można również, 
co prawda pośrednio, wyciągnąć wnioski na temat potrzeby 
wyznaczenia granicy obszaru grzebalnego. Możemy się 
domyślać, że „locus religiosus” winien mieć zdefiniowany 
zasięg, aby przestrzeń świętą oddzielić od zwykłej, a to 
pociągało za sobą potrzebę wizualizacji takiej granicy24. 
Wyrazem tego były dość liczne nakazy artykułowane przez 
odpowiednie władze kościelne, niekiedy lokalne synody, 
wskazujące na potrzebę grodzenia cmentarzy25. 

Z punktu widzenia archeologii i sygnalizowanej już 
wyżej dyskusji na temat niezbędnych cech pozwalających 
uznać odkrywane cmentarzysko za „chrześcijańskie”, 
szczególnie interesujące byłoby ustalenie, czy średnio-
wieczna tradycja Kościoła dopuszczała jednak grzeba-
nie zmarłych chrześcijan w innych miejscach, niż tylko 
bezpośrednio przy świątyni. Przekaz Wilhelma Duranda 
pozwala, jak się wydaje, pozytywnie odpowiedzieć na tak 

22 Ph. Ariès, op. cit., s. 45nn.; idem, Rozważania o historii 
śmierci, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2007, s. 34-35. Na te-
mat usytuowania przestrzeni grzebalnej w świecie pogańskiej 
Słowiańszczyzny Zachodniej vide np. S. Bylina, Słowiański 
świat zmarłych u schyłku pogaństwa. Wyobrażenia przestrzenne, 
„Kwartalnik Historyczny”, R. 100, 1993, nr 4, s. 77-79; H. Zoll-
-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne 
Słowian na terenie Polski, cz. 2, Analiza. Wnioski, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 19-20; eadem, Usytuowanie 
cmentarzy Słowian w środowisku (doba pogańska i pierwsze wie-
ki po przyjęciu chrześcijaństwa), [w:] Człowiek, sacrum, środo-
wisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu, red. S. Moź-
dzioch, „Spotkania Bytomskie”, t. 4, Wrocław 2000, s. 208-215; 
R. Kiersnowski, Mogiły i cmentarzyska pomorskie w przekazach 
źródeł pisanych z XII-XIV w., „Materiały Zachodniopomorskie”, 
t. 1, 1955, s. 111-112;  A. Pollex, Glaubenvorstellungen im Wan-
del. Eine archäologische Analyse der Körpergräber des 10. bis 
13. Jahrhunderts im nordwestslawischen Raum, Rahden/Westf., 
Leidorf 2010, s. 260-262. 

23 F.S. Paxton, Christianizing Death. The Creation of a Ritu-
al Process in Early Medieval Europe,  Ithaca-London 1996, wyd. 
2, s. 17-26; P.J. Geary, Living with the Dead in the Middle Ages, 
Ithaca-London 1996, s. 35-36, 78, 86-87; Ph. Ariès, Rozważania 
o historii…, s. 34-35.

24 H.P. Neuheuser, Grenze und Grenzüberschreibung im 
Umfeld von sakralen und profanen Zeichenhandlungen, [w:] 
Grenze und Grenzüberschreibung im Mittelalter, red. U. Knefel-
kamp, K. Bosselmann-Cyran, Berlin 2007, s. 345-350. Cf. też np. 
Sympozja Kazimierskie…, t. 8: Granice świętości…

25 Vide przykłady pochodzące z Prus, Śląska i Polski – A. La-
budda, op. cit., s. 60, 217-218, przyp. 301, zwłaszcza zapis synodu 
w Łęczycy z 1285 r., w którym konieczność wyznaczenia granicy 
cmentarza tłumaczona jest tym ut non sacrum dinoscatur a sacro; 
S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej…, s. 152-153; R. Simiński, 
Od „solitudo” do „terra culta”. Przestrzeń jako przedmiot wy-
obrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do XV wieku, Toruń 2008, 
s. 203-204.  

postawione pytanie. Wniosek taki można wysnuć w szcze-
gólności na podstawie zapisu umieszczonego w szóstym roz-
dziale pierwszej księgi dzieła, zatytułowanym De ecclesie 
dedicatione. Przy okazji opisu postępowania niezbędnego 
w przypadku zaistnienia profanacji miejsca świętego, autor 
uznaje jedność i przestrzenną łączność kościoła i cmen-
tarza, pośrednio akceptuje jednak sytuację, gdy obydwa 
święte miejsca są od siebie oddalone: Etsi enim cosecratio-
nes ecclesie, altaris et cimiterii sint diuerse, omnium tamen 
una et eadem est emunitas que non est ad alterum forum 
tantum uel ad alterius angulum restringenda, quod uerum 
est si ecclesia et cimiterium sunt coniuncta. Si enim unum 
a reliquo distet, bene potest a reliquo uiolari26.

Warto też przy okazji zauważyć, że w innym miejscu 
dzieła Wilhelm Durand dopuszcza grzebanie zmarłych 
chrześcijan poza cmentarzem, szczególnie w sytuacjach 
wyjątkowych, gdy śmierć zastała ich na wyprawie27. 
W takim przypadku wymagane byłoby jednak oznaczenie 
grobu krzyżem: Et in quocumque loco extra cimiterium 
christianus sepeliatur, semper crux capiti illius apponi 
debet at notandum illum christianum fuisse (….)28.

Niejako na marginesie poruszanej tutaj problema-
tyki należałoby przywołać jeszcze kilka innych zapisów 
z Rationale divinorum officiorum, w których pojawiają się 
wiadomości na temat samego pochówku. Ciekawie wygląda 
zwłaszcza informacja, że mąż i żona winni być w zasadzie 
chowani w jednym grobie, albo też, że dozwolone jest grze-
banie zmarłych w grobach, do których zostali złożeni ich 
rodzice: Sane uir et uxor in eodem sepulcro ponendi sunt, 
exemplo Abrame et Sarre ubi specialem non elegurunt 
sepulturam (…). Item quilibet in sepulcro parentum tumu-
landus est, nisi ex deuotione alibi elegerit sepeliri29.

Z kolei z rozdziału trzydziestego piątego księgi siód-
mej, poświęconego liturgii śmierci (De officio mortuorum), 
dowiadujemy się, że zmarłych należy składać do grobu 
zawiniętych w całuny, na wzór Chrystusa: Debent quoque 
fideles christiani sepeliri induti sudariis (….)30, a ich ciała 
winny być skierowane głowami na zachód i stopami ku 
wschodowi, w pozycji nawiązującej do postawy modlitew-
nej: Debet autem quis sic sepelieri, ut capite ad occiden-
tem posito, pedes dirigat ad orientem, in quo quasi ipsa 
positione orat, et innuit, quod promptus est, ut de occasu 
festinet ad ortum, de mundo ad seaculum31.

26 Rationale, I, VI, 46 [podkreślenie MR].
27 Rationale, I, V, 13.
28 Rationale, VII, XXXV, 39.
29 Rationale, I, V, 17.
30 Rationale, VII, XXXV, 40.
31 Rationale, VII, XXXV, 39; vide też np. A. Labudda, 

op. cit., s. 63, przyp. 93. Szerzej na temat genezy tego zwyczaju 
w chrześcijaństwie i jego znaczenia dla badań obrządku pogrze-
bowego vide M. Rębkowski, Kilka uwag w sprawie genezy orien-
tacji pochówków szkieletowych we wczesnym średniowieczu, 
[w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk 
et al., Szczecin-Wrocław 2006, s. 515-520, idem, Die Christiani-
sierung..., s. 66-67.
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* * *
Sumując przytoczone powyżej wyimki z najpopular-

niejszego podręcznika średniowiecznej liturgiki stwier-
dzamy, że schrystianizowana przestrzeń nie była homo-
geniczna. Rytem konsekracji wydzielano w niej bowiem 
obszary szczególne, miejsca święte, w których w wyjąt-
kowy sposób objawiało się działanie Boga. Warto na 
marginesie zauważyć, że wewnątrz niektórych z nich, 
np. w obrębie kościołów, przestrzeń była dodatkowo jesz-
cze zhierarchizowana32. Jedną z kategorii miejsc świętych 
stanowiła przestrzeń, w której chowano zmarłych chrze-
ścijan. Takie „loca religiosa” powszechnie określano mia-
nem cmentarzy. Normą była przy tym przestrzenna łącz-
ność kościoła i cmentarza, początki kształtowania której, 
jak wiemy skądinąd, sięgały jeszcze IV w. Jedność świą-
tyni i cmentarza podkreślało zalecenie, zgodnie z którym 
sprofanowanie któregokolwiek z nich oznaczało koniecz-
ność powtórnej konsekracji obydwu.

Z tekstu biskupa Duranda można jednak wnioskować, 
że dopuszczalne były sytuacje, kiedy oba te święte miejsca 
były od siebie przestrzennie oddzielone. Natomiast chowa-
nie zmarłych chrześcijan poza konsekrowanym cmenta-
rzem było dozwolone tylko w przypadkach szczególnych, 
przede wszystkim w razie śmierci w miejscu uniemoż-
liwiającym takie usytuowanie grobu33. Średniowieczny 
liturgista zdefiniował również w pewien sposób przestrzeń 
samego grobu, zalecając konkretny układ zwłok zmarłego. 

32 Jak wynika z treści Rationale (np. I, I,14 czy IV, I,13), ale 
też i innych dzieł epoki, nawet w obrębie kościoła przestrzeń była 
zróżnicowana, co znajdowało też odzwierciedlenie w architektu-
rze sakralnej niemal od jej początków, vide np. ostatnio Z. Kali-
nowski, O różnorodności granic sacrum w kościołach wczesno-
chrześcijańskich i karolińskich, [w:] Sympozja Kazimierskie…, 
t. 8, s. 175nn.

33 Całkowicie pomijam tu inny, ważny dla autora dzieła pro-
blem, kto na cmentarzu chowany być nie powinien. 

Jak wiemy, geneza tego zwyczaju również miała korzenie 
w IV stuleciu. 

W porównaniu z obserwacjami czynionymi dla kul-
tury łacińskiego chrześcijaństwa schyłku średniowiecza 
i początków nowożytności, wnioski płynące z lektury 
Rationale divinorum officiorum w odniesieniu do charak-
teru i lokalizacji przestrzeni grzebalnej oraz samego grobu 
mogą wydawać się dość oczywiste i potwierdzać ówcze-
sne zwyczaje. Znacznie bardziej interesująca pod wzglę-
dem poznawczym może okazać się natomiast ich konfron-
tacja z wynikami studiów prowadzonych w tym zakresie 
na podstawie źródeł archeologicznych dla społeczności 
różnych części dawnego barbaricum chrystianizowanych 
nieco wcześniej. Szczególnie ciekawa wydaje się przy tym 
obserwacja, że niemal wszędzie w pierwszym okresie po 
oficjalnej akceptacji chrześcijaństwa dostrzegamy dwuto-
rowość w zakresie sytuowania miejsc grzebalnych: oprócz 
cmentarzy przykościelnych występują również cmentarze 
lokowane bez przestrzennego związku ze świątyniami. 
Te ostatnie wykazują jednak pewne cechy typowe dla zwy-
czajów chrześcijańskich, jak choćby regularną najczęściej 
orientację zmarłych wzdłuż osi W-E, skutkującą rzędo-
wością pochówków34. Ten dualizm wszędzie trwał przez 
co najmniej 100-150 lat i dopiero po tym czasie jedynym 
miejscem grzebania zmarłych stawały się cmentarze sytu-
owane przy kościołach. Jest to już jednak nieco inny temat, 
zasługujący na oddzielne studium porównawcze.

34 Vide uwagi M. Rębkowski, Die Christianisierung..., 
s. 107. Nie rozwijam tutaj szerzej tego zagadnienia.

Summary

Cemetery in the christian space of the Middle Ages

One of the main features of the Christian funeral rite in 
the Middle Ages is supposed to have been a specific loca-
tion of the graveyards. The paper aims to analyse how the 
problem of a choice and a location of burial space was pre-
sented in Rationale divinorum officiorum written by bishop 
Wiliam Durand of Mende in the end of the 13th century. 
The work was the most famous and most complete medi-
eval handbook of Christian liturgy, containing the explana-
tion of all the rites related to the Christian worship.

According to Rationale the space was not homogenous. 
By means of rite of consecration a Bishop was able to delimit 
holy places („loca sacra”) where the God’s activity could be 
manifested in a special way. One of such places was also 
“locus religiosus” which was the space assigned for  burying

dead body of Christians and usually named cemetery. What 
is of special importance, there was expected a spatial unity 
of the cemetery with a church. As we know, the above norm 
has originated already in the 4th century. However, it can be 
supposed that the handbook allowed in the extraordinary 
situation a church and a cemetery were distant each other. 
To bury a body of dead Christian beyond the consecrated 
cemetery was allowed only in exceptional cases. 

The author defined in some way also the space of the 
Christian grave itself. Dead body was to be laid with a head 
turned towards West and feet towards East which means 
the position following the orientation of a church. It is well 
known, that this habit has also originated in the 4th century.

Interesting conclusions may be drawn by a comparison 
of the contents of Rationale to the results of archaeologi-
cal research on different peoples of the former Barbaricum 
Christianized in the early Middle Ages. Almost every-
where in the beginning there was visible two-way develop-
ment in the location of inhumation cemeteries. Apart from 
the cemeteries situated just nearby churches there were also 



MARIAN RĘBKOWSKI

196

graveyards located without any spatial relation to a church. 
However, the latter have also some features typical for the 
Christian funeral requirements like for example the west-
east orientation of bodies which resulted in row layout of 

the whole cemetery. The functioning of only one designated 
space for burying the dead, which means the final unifi-
cation of burial customs, was taken over by churchyards 
c. 100-150 years after the Christianization.
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