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Lokalizacja grobów i nekropoli w obrębie lub w oto-
czeniu świątyń w średniowiecznej Europie łacińskiej jest od 
dawna przedmiotem dyskusji, nawet sporów i posiada obfitą 
literaturę1. Materiały archeologiczne i przekazy źródeł pisa-
nych dostarczają nam przy tym często rozbieżnych, czasem 
wręcz sprzecznych informacji.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zarówno nakazy 
wiary mojżeszowej jak i prawa obowiązujące w Cesarstwie 
rzymskim wykluczały grzebanie ciał zmarłych w świąty-
niach. Judaizm zakazuje wszelkich pochówków w synago-
gach – domach modlitwy, a ostatnie pożegnanie zmarłych 
winno się odbywać na zewnątrz ich murów. Rzymskie prawo 
XII tablic zabraniało inhumacji w obrębie murów miast 
i w sąsiedztwie osiedli ludzkich.

We wczesnym chrześcijaństwie święci męczennicy 
i wyznawcy byli grzebani na wspólnych cmentarzach, usy-
tuowanych extra muros – poza miastem, często na skrzy-
żowaniach dróg. Groby te, stając się ośrodkiem kultu, dały 
miejsce lokalizacji licznych budowli sakralnych – martyriów, 
oratoriów, bazylik. I właśnie pochówek w obrębie murów 
świątyni lub, w ostateczności, na otaczającym ją cmentarzu, 
w pobliżu grobu świętego tj. ad sanctos był najbardziej pożą-
dany. Powszechnie uważano, iż siła promieniująca ze zwłok 
męczenników „uświęca” pochowanych wokół nich zmarłych, 
zmazuje ich grzechy i zapewnia im, nawet jeśli ich zasługi 
za życia nie były wystarczające, połączenie ze Stwórcą2. 

1 Podstawowe opracowania dotyczące tego zagadnienia 
P. Hoffmeister, Das Gotteshaus als Begräbnisstätte „Archiv fūr 
katolisches Kirchenrecht ”, t. 111, 1931, s. 453-461; A. Bernard, 
La sépulture en droit canonique du décret Gracien au Concile de 
Trente, Paris 1933; J.-Ch. Picard, L’évolution de lieux de sépul-
ture au haut Moyen Âge, [w:] idem, Évêques, saintes et citès en 
Italie et en Gaule. Études d’archéologie et d’histoire, Rome 1998, 
s. 312-313; Ch. Sapin, Dans l’église ou hors l’église, quel choix 
pour l’inhumé?, [w:] Archéologie du cimetière chrétien, Actès du 
2e colloque A.R.C.H.E.A., red. H. Galinié, E. Zadora-Rio, Tours 
1996, s. 65-78.

2 Przekonanie to nie było tylko wiarą prostego ludu, lecz 
uznawali je wielcy intelektualiści chrześcijańscy tego okre-
su jak Paulin z Noli czy św. Ambroży (H. Leclerq, Ad Sanctos, 

Stąd też począwszy od schyłku IV w. kościoły zaczynają być 
otaczane cmentarzami, zaś coraz to liczniejsze pochówki 
w samych świątyniach uniemożliwiają kult.

W rezultacie już w 381 r. Kodeks cesarza Teodozjusza 
zakazuje pochówków wokół grobów apostołów i męczenni-
ków3. Zakazy te okazują się jednak mało skuteczne. Cesarz 
Justynian w wydanym około 534 r. kodeksie zabrania wszel-
kich pochówków w kościołach4, zaś papież Grzegorz Wielki 
w swoich „Dialogach” stara się przekonać, iż pochowanie 
wielkich grzeszników w sąsiedztwie grobów świętych nie 
tylko nie zmniejsza, lecz nawet powiększa ich winy5.

Kościół przez cały okres wczesnego średniowiecza 
starał się ograniczyć liczbę pochówków w świątyniach 
i nie dopuścić do zamienienia ich w cmentarze, ponawiając 
zakazy w postanowieniach kolejnych synodów, np. w Braga 
w 563 r. czy w Nantes w 658 r.6 Powstają nowe bazyliki 
grobowe, a zmarli grzebani są także w atriach budowanych 
przed świątyniami i w otaczających je portykach.

U progu średniowiecza wzrastający stan zagroże-
nia powoduje wejście ośrodków kultu w mury miast, 
zaś miejscem pochówku stają się kościoły zlokalizowane 
intra muros. Grób świętego męczennika czy wyznawcy 
zastępują relikwie umieszczone pod mensą ołtarza głów-
nego, a następnie przechowywana w kościele eucharystia. 
Począwszy od VIII w. sąsiedztwo grobu świętego, a tym 

[w:] Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. 1, 
wyd. F. Cabrol, Paris 1924, kol. 508-508).

3 Codex Teodosianus, lib.9, tit.17, De sepulturae violatione 
6, t. 1, 2, wyd. T. Mommsen, P.H. Meyer, Berlin 1904, s. 465, 
lecz św. Ambroży w 386 r. zastanawia się, czy nie zrobić jednak 
wyjątku dla zmarłych duchownych (S. Ambrosius, Epistola, 77, 
„Patrologiae cursus completus, Series Latina” (dalej PL), t. 16, 
szp.1023 i 1532).

4 Codex Justinianus, 1, 2, 2, wyd. P. Krüge, „Corpus iuris 
civilis”, t. 2, Berlin 1877, s. 12.

5 Gregoire le Grand, Dialogues, lib. IV, 52, 53, wyd. A. de 
Vogüé, P. Antin, „Sources chrétiennes”, nr 265, Paris 1980, 
s. 177-179.

6 D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima col-
lectio, t. 9, Florentiae-Venetiae 1759-1798, kol. 779, 913.
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samym inhumacja ad sanctos7, przestają być uważane za 
istotny element w drodze do zbawienia, niemniej „inwazja” 
zmarłych w obręb murów kościołów przybiera coraz więk-
sze rozmiary.

Toteż w epoce karolińskiej, pomimo odejścia od idei 
inhumacji ad sanctos, postanowienia synodów powta-
rzają te same zakazy, tworząc jednak wyjątki dla pochów-
ków duchowieństwa, a także dla justis homines – prawych 
świeckich8. Zalecenia te powiela w swych dekretach Regino 
z Prüm9, wznawiają je także wytyczne kolejnych synodów 
w IX, X i XI w10 W ten sposób zamknęliśmy listę osób, które 
w wyniku wytworzenia się pewnego modus vivendi uzyskały 
w IX, X, XI w. prawo pochówku w obrębie murów świątyni11.

Panujący – książęta, królowie, cesarze, a także ich 
rodziny, nie byli pierwotnie wymieniani wśród osób uprzy-
wilejowanych, niemniej już od IV w. naśladując cesarza 
Konstantyna Wielkiego spoczywającego w kościele Świę-
tych Apostołów w Konstantynopolu, znajdują oni miejsce 
swego ostatniego spoczynku w murach zbudowanych przez 
nich kościołów i klasztorów. W miarę upływu czasu prawo 
to obejmuje także i innych fundatorów świeckich. Preroga-
tywa panujących wynikała również z otrzymanego w cza-
sie koronacji namaszczenia świętymi olejami, stawiając 
ich na równi z biskupami. Przywileje innych fundatorów 
pochodziły z zasług dla krzewienia wiary i prawa własności 
w stosunku do zbudowanej świątyni. 

Należy przypuszczać, mimo bezpośredniego poparcia 
w tekstach źródłowych, iż wymienione tu przepisy były 

7 W literaturze archeologicznej (np. Śmierć w dawnej Euro-
pie, red. M. Derwich, Wrocław 1997 s. 49, 76, 99) często używa 
się dla całego średniowiecza określenia pochówku ad sanctos, co 
jest oczywistym anachronizmem, gdyż koncepcja ta zanika już 
w VIII w. Ponadto kraje nowo nawrócone nie dysponowały odpo-
wiednią ilością relikwii (w zasadzie niepodzielnych aż po XI w.), 
aby każdy kościół mógł je posiadać. Używanie zaś określenia ad 
sacrum jest nowotworem zupełnie nieznanym piśmiennictwu 
średniowiecznemu!

8 Capitula ad presbyteros Theodulfa biskupa Orleanu 
z 797 r. piszą, iż, w kościołach mają być grzebani kapłani a także 
sprawiedliwi świeccy, którzy za swoje zasługi zdobyli prawo do 
tak zaszczytnego miejsca pochowania, (Theodulf d’Orléan, Kapi-
tular, I 9, „Monumenta Germaniae Historica” (dalej MGH), Capi-
tula episcoporum, t. 1, Hannover 1984, s.153). Kapitularze Karola 
Wielkiego precyzują to ściślej, zakazując na przykład w 813 r. 
chować w świątyniach zmarłych z wyjątkiem biskupów, opatów 
i przykładnych kapłanów (Capitula Regum Francorum, MGH, 
Leges II, s. 174).

9 PL 132, szp. 216.
10 Synod w Tribur w 895 r., ponownie podkreśla, iż żaden 

świecki nie może być pochowany w świątyni, zalecając równo-
cześnie założenie wokół kościołów cmentarzy (Synode von Tri-
bur, c.15, MGH, Capitularia, t. 2, s. 221)

11 Kwestie te zostały przeze mnie szerzej przedstawio-
ne w artykule: E. Dąbrowska, Miejsce uprzywilejowane grobu 
w opactwach reguły św. Benedykta we wczesnym średniowieczu, 
[w:] Lapides vivendes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księ-
ga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, red. J. Gadom-
ski, K. Kolowca-Chmura, Kraków 2005, s. 355-372.

znane w państwie polskim w momencie przyjęcia chrztu, 
oczywiście w wąskiej grupie duchownych. Główny jednak 
wysiłek przedstawicieli kościoła w tym czasie był skiero-
wany na zaprzestanie ciałopalenia. Wbrew dość obecnie 
rozpowszechnionym w literaturze poglądom, nie udało się 
znaleźć jakiegokolwiek współczesnego średniowiecznego 
tekstu wymieniającego ten zakaz. Obrządek ciałopalny 
pogrzebu nie był możliwy do przyjęcia dla chrześcijan nie 
tylko przez swe pogańskie pochodzenie, ale przede wszyst-
kim dlatego, że według ówczesnych wierzeń, uniemożliwiał 
on zmarłemu stawienie się w pełnej postaci na Sądzie Osta-
tecznym, a w konsekwencji zbawienie.

Walka z ciałopaleniem wymagała uzyskania przez 
Kościół kontroli nad sposobem grzebania ludności całego 
państwa, co wobec małej liczby świątyń i ograniczonej 
ilości kleru nie było zadaniem łatwym. Niemniej, pomimo 
trudności w ścisłym datowaniu zarówno cmentarzysk ciało-
palnych jak i szkieletowych, możemy orientacyjnie przyjąć, 
iż już w 1. połowie XI w. w monarchii piastowskiej grze-
bano zmarłych w ziemi, a nie palono. Wyjątek stanowiło 
jedynie Mazowsze, gdzie być może najsilniej odzwierciedla 
się w materiale archeologicznym reakcja pogańska.

Zaproponowany przez Helenę Zoll-Adamikową12 
podział wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkiele-
towych na kościelne i nie przykościelne, na ogół przyjęty 
w literaturze archeologicznej, wymaga jednak pewnych 
korektur i ustaleń. Wspomniane uprzednio trudności 
chronologiczne uniemożliwiają stwierdzenie, czy obie te 
grupy mogły być naprawdę sobie współczesne. Kamienna 
architektura kościelna była w XI w. w państwie Piastów 
rzeczywiście bardzo skromna13. Z niewiadomych jednak 
powodów wyklucza się istnienie w tym czasie kościołów 
i kaplic drewnianych, aczkolwiek takowe poza nielicznymi 
wyjątkami (Kraków, Wrocław) nie były dotąd poszukiwane. 
Dochodzimy więc do pewnej sprzeczności, gdyż z jednej 
strony stwierdzamy powszechność szkieletowego obrządku 
pogrzebowego, z drugiej zaś podkreślamy brak świątyń 
i nieliczność kleru. Oczywiście można by sobie wyobrazić, 
iż zakaz ciałopalenia egzekwowała władza świecka, brak 
jest jednak dla tego jakichkolwiek podstaw źródłowych. 

Znane nam z XI i XII w. nieprzykościelne cmentarze 
szkieletowe niewątpliwie nie były cmentarzami pogańskimi. 
Grób czy cmentarz chrześcijański (według prawa kanonicz-
nego) nie musi być konsekrowany, lecz tylko poświęcony, 
a można przypuścić, że księża czy misjonarze pojawiali się 
co pewien czas na danym terytorium.

Należy jednak postawić pytanie, kto na tych nie przy-
kościelnych cmentarzach był grzebany? Jak to coraz jaśniej 
przedstawiają ostatnie badania, wyposażenie grobu nie 

12 H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzy-
ska szkieletowe Małopolski, cz. 2, Wrocław 1971, s. 123-132.

13 Vide hiperkrytyczną pracę D.A. Sikorskiego (Wczesno-
piastowska architektura sakralna, Poznań 2012, passim), tam też 
pełna literatura przedmiotu.
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stanowi jedynie określenia przynależności do danej war-
stwy społecznej, lecz jest także wynikiem panującego na 
danym terenie zwyczaju pogrzebowego14. A zatem brak 
bogato wyposażonych grobów w Polsce południowej nie 
stanowi dowodu, iż w XI w. nie było tam wojów czy moż-
nych. Podobnie niektóre bogato wyposażone cmentarzyska 
w Polsce środkowej i północnej należy przypisać ludności 
obcego pochodzenia, być może zaciężnym wojownikom 
i ich rodzinom, którzy zarówno zwyczaj grzebania ciał, jak 
i wyposażania zmarłych przynieśli ze sobą. Nie umiemy 
też odpowiedzieć na pytanie, czy byli oni poganami czy 
chrześcijanami15.

Podobnie jak w wypadku kremacji, brak jest tekstów 
źródłowych zakazujących (poza przedmiotami związanymi 
z magią16) umieszczanie broni, ozdób czy innych przedmio-
tów w grobach17. W przeciwieństwie do ciałopalenia, które 
Kościół starał się wykorzenić, składanie darów grobowych 
zostało zaakceptowane, a niekiedy uznane nawet za mate-
rialne uzewnętrznienie funkcji zmarłego. Niemniej zwyczaj 
wyposażenia grobów zaczyna stopniowo zanikać, a przy-
czyn tego zjawiska nie udało się wyjaśnić w sposób przeko-
nywujący w literaturze. Cmentarze przykościelne charak-
teryzuje słabsze wyposażenie grobów. Należałoby zbadać, 
czy nie są one zatem późniejsze od nie przykościelnych, 
a więc czy w niektórych wypadkach zmniejszenie wypo-
sażenia nie jest związane z sygnalizowanym już uprzednio 
zanikiem darów grobowych w XII-XIII w.

Gdzie zatem należy poszukiwać pochówków „uprzy-
wilejowanych” i kto właściwie miał do nich prawo? Jak już 
uprzednio powiedziano, nie mając podstaw źródłowych aby 
sądzić, iż przedstawione na wstępie zasady nie były sto-
sowane w Polsce wczesnopiastowskiej, możemy wysunąć 
przypuszczenie, że znajdowane w kościołach groby z tego 
okresu, niezależnie od ich wystroju i wyposażenia, kryją 
w sobie szczątki osób duchownych, panujących, a także 
przedstawicieli niektórych rodów możnowładczych, czyli że 
są to groby osób uprzywilejowanych. Szczupłość rozmiarów 

14 T. Kurasiński, Wczesnośredniowieczne groby z elementa-
mi uzbrojenia na terenie ziem polskich (X-XIII w.), Łódź 2012, 
niepublikowana praca doktorska.

15 Bogato wyposażony grób wojownika datowany na pierw-
szą połowę XII w. i przypisywany niekiedy komesowi Magnuso-
wi został znaleziony w pobliżu murów, a może nawet wewnątrz 
murów kościoła J. Bronicka-Rauhut, Cmentarzysko wczesnośre-
dniowieczne w Czersku, Warszawa 1998, s.97; T. Jurek, Kim był 
komes wrocławski Magnus?, [w:] Venerabilis, nobiles, et hone-
sti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. 
A. Radzimiński et al., Toruń 1997, s. 181-192.

16 Burchardus Wormaciensis, Decretorum libri XX, Liber 
Corrector sive medicus, l. 19, wyd. G. Fransen, Th. Kölzer, Aalen 
1992, s. 199.

17 C. Treffort, L’église carolingienne et la mort, Lyon 1996, 
s. 141-148; A. Dierkens, Avant-corps galilée, massifs occiden-
taux: quelques remarques métodologiques en guise de conclu-
sions, [w:] Avant-nefs & espaces d’accueil dans l’église entre le 
IVe et XIIe siècle, red. Ch. Sapin, Paris 1992, s. 497, przyp. 37.

polskich budowli sakralnych zdaje się to tylko potwier-
dzać. Nie wiemy natomiast, w jakim stopniu przestrzegano 
w Polsce innej zasady, mianowicie, że wyżsi duchowni, 
panujący oraz możni nie powinni być grzebani na zewnątrz 
murów świątyni18. 

Stosunkowo szybko wytwarza się tradycja grzebania 
pewnych określonych kategorii osób w kościołach katedral-
nych, kanonickich lub opackich, nie jest ona jednak w Pol-
sce prawnie sformułowana. Prawo wolnego wyboru miej-
sca grobu uważane jest nadal za podstawowe. Stąd biskup 
może być pochowany w swojej katedrze, lecz także w innej 
świątyni, np. w kościele zgromadzenia, z którego się wywo-
dzi, lub w kościele, którego jest patronem. Prawa wolnego 
wyboru miejsca pochówku pozbawieni są jedynie członko-
wie zgromadzeń zakonnych i kanonicy regularni, którzy 
składając śluby ograniczyli prawo wyboru w swoim postę-
powaniu19. Wszyscy członkowie danego zgromadzenia, 
wraz z opatem i przeorem, powinni być grzebani w swojej 
świątyni lub w obrębie murów klasztornych20.

Mimo ubóstwa źródeł pisanych hierarchia miejsca 
pochowania jest uchwytna w Polsce już od początków 
chrześcijaństwa. W 1003 r. w nie zlokalizowanym dotąd 
eremie21 zamordowano pięciu braci22: dwóch ojców – kapła-
nów przybyłych z Włoch, dwóch Polaków – braci zakonnych 
i jednego sługę – kucharza. Otóż, jak donosi Bruno z Kwer-
furtu, ojców i braci pochowano w kościele, zaś kucharza 
Krystyna – foras in claustro posuere – na zewnątrz w kruż-
ganku. Dopiero, gdy stwierdzono, iż jego ciało się nie 
rozkłada, co dla współczesnych było dowodem świętości, 
przeniesiono je do kościoła. Powodem pierwotnego pocho-
wania Krystyna na zewnątrz był nie tylko fakt, iż stawiał 
on opór napastnikom, a zatem chciał uniknąć męczeństwa, 
lecz również to, że był on najprawdopodobniej bratem 
– laikiem. Po wykupieniu zwłok Wojciecha Sławnikowicza 
Bolesław Chrobry złożył je w Gnieźnie, w kościele wybu-
dowanym specjalnie na ten cel23. W katedrze gnieźnieńskiej 
został pochowany brat św. Wojciecha, pierwszy arcybiskup 
polski, Radzim Gaudenty24.

18 Np. w Angoulême ciało uznanego za heretyka biskupa 
Gerarda II wyniesiono z kościoła i pogrzebano w krużganku. 
Często również pozbawieni swych funkcji biskupi i opaci tra-
cili prawo do pochówku w murach świątyni (cf E. Dąbrowska, 
op. cit., s. 365-366).

19 A. Bernard, op. cit., s. 86-88.
20 P. Hoffmeister, op. cit., s. 463-466.
21 B. Kürbis, Purpurae passionis aureus finis. Brun z Kwer-

furtu i Pięciu Braci eremitów, [w:] eadem, Na progach historii, 
t. 2, Poznań 2001, s. 171-179.

22 Vita Quinque Fratrum Eremitarum, c. 13, „Monumenta 
Poloniae Historica” (dalej: MPH), t. lV/3, seria nowa, wyd. J. Kar-
wasińska, Warszawa 1973, s. 65, 68.

23 Sancti Adalbert episcopi Pragensis et martyris Vita pri-
or, redactio Cassinensis, c. 30, MPH, t. IV/1, series nova, wyd. 
J. Karwasińska, Warszawa 1962, s. 84.

24 Cosmae Cronica Boemorum, lib. II, c. 74, MGH, Scrip-
tores, t. 9, wyd. R. Köpke, Hannover 1851, s. 68-70.
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W świetle badań archeologicznych śladem najstarszych 
chrześcijańskich „pochówków uprzywilejowanych” na zie-
miach polskich są znalezione w katedrze w Poznaniu kon-
strukcje kamienne, które uważa się za grobowce, choć w ich 
wnętrzu nie znaleziono kości ludzkich. W literaturze przy-
pisywane są pierwotnym miejscom ostatniego spoczynku 
pierwszych władców piastowskich lub pierwszych bisku-
pów. Hipotezy te w obu wypadkach nie znalazły ogólnej 
akceptacji25. W katedrze poznańskiej znaleziono ponadto 
kilka grobów biskupich z XI, XII i XIII w., niestety bar-
dzo trudnych do zidentyfikowania, za wyjątkiem grobu 
zawierającego pierścień pieczętny z imieniem właściciela. 
Pierścień ten mógł należeć do jednego z dwóch panujących 
kolejno po sobie biskupów poznańskich o imieniu Bogu-
chwał, tj.do Boguchwała II zmarłego w 1253 r. lub Bogu-
chwała III zmarłego w 1264 r.26

W katedrze krakowskiej na Wawelu jedynym znalezio-
nym i zidentyfikowanym jest grób biskupa Maura, zmar-
łego w 1118 r. W pozostałych katedrach, tj. we Wrocła-
wiu czy w Kołobrzegu, brak pochówków biskupich, które 
można by datować na XI-XII w. Amatorskie wykopaliska 
przeprowadzone w okresie międzywojennym w katedrze 
w Gnieźnie przekreśliły raz na zawsze datowanie i iden-
tyfikację znalezionych tam grobów27. Jeszcze gorzej 
przedstawia się nasza wiedza odnośnie grobów opackich. 
Pochówki znalezione w opactwach takich jak benedyktyń-
ski Tyniec czy Kruszwica i Tum pod Łęczycą kanoników 
regularnych, mogły zawierać zwłoki opatów, lecz wobec 
braku napisów identyfikacyjnych mogły być pochówkami 
biskupów, którzy niezwiązani przepisami stabilitas loci, 

25 Niedawno Przemysław Urbańczyk (Mieszko Pierwszy 
Tajemniczy, Toruń 2012, s. 421) starał się udowodnić, iż w gro-
bowcu tym został pochowany pierwszy biskup polski Jordan. 
Rozumowanie to trzeba uznać za nieporozumienie, jeśli nie na-
wet za konfabulację. Autor uznał bowiem dwa obrobione kawałki 
zielonego gabro, znalezione w pobliżu grobowca, za fragmenty 
ołtarza przenośnego, który miał być złożony w grobie pochowa-
nego tam biskupa. Otóż staranna lektura podstawowej monogra-
fii tych zabytków (M. Budde, Altare portatile. Kompendium der 
Tragaltäre des Mittelalters 600-1600, Münster 1998), na którą 
powołuje się P. Urbańczyk wskazuje, iż do ich budowy używano 
zielonego lub czerwonego porfiru, skały zupełnie odmiennej niż 
gabro, importowanej z Egiptu. Ołtarze przenośne nie były w za-
sadzie składane do grobów, a jedyny cytowany wypadek doty-
czy grobu – relikwiarza św. Cuthberta, zawierającego przedmio-
ty wiązane ze świętym, umieszczane tam w dużych odstępach 
czasu. Błędem jest łączenie z ołtarzami przenośnymi składanych 
niekiedy do grobów kielichów i paten, początkowo były one bo-
wiem oznaką komunii zmarłych, zaś od XIII w. stają się po prostu 
atrybutem kapłaństwa.

26 M. Walicki, Sztuka polska przedromańska i romańska do 
schyłku XIII wieku, Warszawa 1971, s. 750, ryc. 1112; K. Bogac-
ka, Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI–
XVIII w., Warszawa 2008, s. 88.

27 E. Dąbrowska, Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy 
wyższego duchowieństwa polskiego. Studium archeologiczno hi-
storyczne, [w:] eadem, Groby, relikwie i insygnia. Studia z dzie-
jów mentalności średniowiecznej, Warszawa 2008, s.16-18.

mieli prawo dowolnie wybierać miejsce swego ostatniego 
spoczynku28.

Jeszcze mniej korzystnie przedstawia się nasza arche-
ologiczna wiedza o pochówkach członków panującej dyna-
stii, a także możnych. Jak starałam się uprzednio dowieść, 
do schyłku XIII w. poza pochówkiem królowej Rychezy, 
żony Mieszka II, z kościoła Najświętszej Panny Marii ad 
Gradus w Kolonii nie znamy żadnego grobu członków 
dynastii piastowskiej29. Niekiedy znajdujemy w tekstach 
źródłowych w miarę ścisłe określenie miejsca pochowania 
jakiejś osobistości, lecz próby identyfikacji znalezionych 
w danej świątyni pochówków nie mają przekonywujących 
podstaw30. Stąd przegląd odkrytych w czasie badań wyko-
paliskowych, a przypisywanych członkom dynastii pia-
stowskiej, grobów trudno uznać za optymistyczny. Z jed-
nej strony wpłynęły na to niekorzystne warunki panujące 
w świątyniach polskich, skromne rozmiary budowli, częste 
pożary, zniszczenia wojenne i spowodowane nimi odbudowy 
lub przebudowy, które nie przyczyniły się do zachowania 
nienaruszonych grobów. Brak współczesnych pochówkom 
zapisek źródłowych także utrudnia poszukiwania. Z drugiej 
strony chęć „ozdobienia” grobem książęcym wyników swo-
ich badań wykopaliskowych doprowadziła niektórych bada-
czy do nieostrożnych, lub może zbyt pochopnych wniosków.

Kończąc niniejsze rozważania należy podkreślić, 
że podczas gdy przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce wcze-
snopiastowskiej stosunkowo szybko doprowadziło do zaniku 
ciałopalenia, to sieć kościołów nikła nawet, jeśli przyjmiemy 
istnienie świątyń drewnianych, utrudniała powstawanie 
wokół nich cmentarzy. Należy przy tym pamiętać, iż teore-
tycznie każdy cmentarz nie przykościelny mógł być w cza-
sie swego funkcjonowania pobłogosławiony przez duchow-
nego, a obecność w grobach darów nie jest wskaźnikiem 
pogaństwa. Wyposażenie grobów było dowodem zarówno 
zamożności, jak i pozycji społecznej tam pochowanych, 

28 Na przykład: wszystko zdaje się wskazywać, iż w grobie 1 
w Tumie pod Łęczycą zawierającym krzyż procesyjny i pierścień, 
został pochowany nie opat (opaci nie mieli w tym czasie prawa 
noszenia pierścieni), lecz jeden z arcybiskupów gnieźnieńskich, 
dobrodziejów opactwa, najprawdopodobniej zmarły w 1219 r. 
Henryk Kietlicz, któremu papież Innocenty III przyznał przywi-
lej bycia poprzedzanym przez krzyż. Vide E. Dąbrowska, Krzyż 
arcybiskupów polskich, [w:] eadem, Groby..., s. 57-67.

29 E. Dąbrowska. Groby członków dynastii piastowskiej we 
wczesnym średniowieczu. Stan badań, [w:] ibidem, s. 145-160.

30 Ostatnio Maciej Przybył (Pochówki wielkopolskich prin-
cepsów – źródła, ustalenia, kontrowersje, [w:] Królowie i bisku-
pi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych, „Funeralia Lednic-
kie”, t. 16, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2014, 
s.103-118) powrócił do próby identyfikacji silnie uszkodzonego 
grobu 186, znalezionego w kaplicy opactwa benedyktyńskiego 
w Lubiniu. Przypisał go nie jak to czyniono dotychczas księciu 
Władysławowi Laskonogiemu, lecz jego bratankowi Władysła-
wowi Odonicowi, zapominając o znalezionym tam „kościanym, 
paciorze”, niewątpliwie nodusie pastorału, który jasno wskazuje, 
iż mamy tu do czynienia z pochówkiem wyższego duchownego, 
najprawdopodobniej któregoś z opatów Lubinia.
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lecz umieszczanie darów zależało w znacznym stopniu od 
lokalnych zwyczajów pogrzebowych, stąd pozorny brak 
na niektórych obszarach „grobów uprzywilejowanych”. 
Mała liczba świątyń i szczupłe ich rozmiary pozwalają 
traktować wszystkie pochówki znajdujące się we wnętrzu 
kościołów jako uprzywilejowane. Z drugiej strony prace 
archeologiczne dostarczyły nam jedynie kilku grobów 
biskupich czy opackich z badanego okresu. Brak jest jak 

dotąd dobrze zidentyfikowanego grobu królewskiego lub 
książęcego. Wspomniane już czynniki, takie jak niewielka 
skala budowli, różnego rodzaju zniszczenia, a w konse-
kwencji konieczność ich odbudowy lub przebudowy, pro-
wadziły do naruszenia bądź destrukcji grobów. Niedosta-
tek zapisków źródłowych utrudnia z kolei identyfikację 
omawianych pochówków.

Summary

Dans l’église au hors l’église – la localisation des sépultures en Pologne des Piast

Le propos de l’auteur concerne la situation des sépul-
tures chrétiennes dans l’espace ecclésial et plus précisé-
ment leur localisation à l’intérieur ou à l’extérieur des murs 
du sanctuaire, dans les pays de l’Europe latine. L’usage 
s’était répandu, dans l’antiquité tardive, d’enterrer les morts 
à proximité de la tombe des saints martyrs dans l’espérance 
de bénéficier de leur intercession pour s’assurer le salut 
éternel, avec la conséquence de transformer les églises en 
cimetières. Dès le IVe siècle, pour lutter contre ces pra-
tiques, des interdictions furent énoncées par l’intermédiaire 
d’édits impériaux et de décisions conciliaires. Recomman-
dations peu suivies d’effets si l’on en croit leurs répétitions 
inimterrompues dans les textes médièvaux. C’est pourquoi 
des règles s’établirent peu à peu au cours du Moyen Age, 

relatives à cette question. L’enterrement dans les murs du 
sanctuaire fut réservé aux catégories les plus hautes de la 
société: en premier lieu les rois et les évêques – personnages 
sacrés – puis les abbés et les abbesses, enfin les membres 
des familles royales et les fondateurs et bienfaiteurs d’édi-
fices ecclésiastiques. Ces dispositions furent certainement 
connues et mises en pratique lors de la christianisation de la 
Pologne au Xe siècle. Etant donné les dimensions modestes 
des constructions, on peut déduire que les tombes décou-
vertes dans les églises polonaises, correspondent à des 
sépultures de personnages importants, rois, évêques, abbés 
ou princes. Néanmoins, en dépit du nombre important de 
fouilles archéologiques réalisées, très peu de ces person-
nages enterrés „intra muros” ont été identifiés.

Elżbieta Dąbrowska
Warszawa


