


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Thomas Meier , Die Archäologie  des  mittelalterlichen  Königsgrabes  im christlichen  Euro-
pa, Mittelalter-Forschungen Bd.8, John Thorbecke Verlag, Stuttgart, 2002, ss. 478,173 fig. 

Opublikowana w prestiżowej serii „Mittelalter-Forschungen", obroniona w Monachium, rozprawa doktorska Thoma-
sa Meiera zajmuje się archeologicznym materiałem pochodzącym  z średniowiecznych grobów królewskich na terenie Euro-
py chrześcijańskiej (czytaj łacińskiej). W czterech kolejnych rozdziałach autor zgromadził olbrzymi materiał sięgający  od 
Półwyspu Iberyjskiego aż po Skandynawię i ziemie polskie, omawiając  kolejno: we wstępie rytuał śmierci panującego  wraz 
z dyskusją  na temat pozycji króla w średniowieczu, w rozdziale pierwszym opisał kondukt żałobny, wystawienie ciała i po-
grzeb, a także przypadki otwarcia czy profanacji  grobów. Rozdział drugi poświęcił przedmiotom towarzyszącym  zmarłemu 
w grobie, tj. 1) insygniom królewskim, takim jak korona czy hełm zwieńczony koroną,  jabłko- sphaira, berło i tzw. ręka 
sprawiedliwości; 2) mieczowi i ostrogom jako symbolom stanu rycerskiego; 3) pierścieniowi i znakowi krzyża, a w końcu 
przyczynom składania tych przedmiotów do grobów królewskich w średniowieczu i zaistnieniu regionalnych odmian tego 
rytuału. W rozdziale trzecim Meier przedstawił sposoby identyfikacji  grobów dzięki ukrytym przy zmarłym przedmiotom, 
jak pieczęcie i sygnety (pierścienie z wyrytym imieniem, w domyśle właściciela) oraz tablice identyfikacyjne  i przez umie-
szczone zazwyczaj ponad grobem lub w jego sąsiedztwie  epitafia,  herby, płyty grobowe i pomniki. 

W rozdziale czwartym, autor przedstawił poglądy  polityczne jakie chciano manifestować  przez pogrzeb i pomnik na-
grobny króla. W końcu tego rozdziału autor stawia pytania Warum?  — Dlaczego? Dlaczego królewski ceremoniał pogrze-
bowy w jednym kraju był wspanialszy a w drugim uboższy? Dlaczego sakralizację władzy królewskiej wysuwano na pierwszy 
plan tylko w pewnych przypadkach? Wzbogacenie ceremonii pogrzebowych, budowa mauzoleów i tworzenie „nekropoli 
królewskich" było podstawowym sposobem dla wzmocnienia autorytetu królewskiego i samoobroną  w przypadku kryzysów 
wewnętrznych kraju i współzawodnictwa między panującymi.  Na zakończenie, idąc  za myślą  Milana Kundery, autor stwier-
dza, że śmierć króla stanowiła w społeczeństwie średniowiecznym zakłócenie transcendentalnego porządku  rzeczy i kryzys 
przez nią  wywołany mógł być tylko umniejszony przez „kicz" rytuału pogrzebowego. Praca jest zaopatrzona w streszczenia 
angielskie i francuskie,  obszerną  bibliografię  oraz indeksy osobowy i geograficzny. 

Biorąc  pod uwagę liczbę i rozległość przedstawionych w pracy Thomasa Meiera problemów, nie jest możliwe wylicze-
nie wszystkich uwag jakie jej dotyczą.  Ograniczam się tylko do ważniejszych. 

Trudno się zgodzić ze stwierdzeniem autora, że w Europie znajdujemy po raz pierwszy insygnia królewskie w grobach 
królów i cesarzy niemieckich w XI w. i że dopiero w XIII w. pojawiają  się one we Francji, w Anglii i państwach śródziemno-
morskich, a w Skandynawii nie było w ogóle zwyczaju składania insygniów do grobów. Autor oparł się tu na nie wystarcza-
jących  danych, powstałych w wyniku niejednolitości materiału, którym dysponował — przekazami tekstów średniowiecz-
nych, protokołami otwarcia grobów i opisami wykopalisk archeologicznych pochodzących  z różnych mniej lub więcej odle-
głych epok. Autor posiada lepszą  znajomość krajów germańskich (ze Skandynawią  włącznie)  niż Francji, Włoch, Węgier 
i państw słowiańskich. I tak np. traktuje równorzędnie wszystkie dane o grobach monarchów karolińskich i kapetyńskich we 
Francji, choć wiemy, że w XIII w. na polecenie Ludwika IX doszło do przebudowy nekropoli królewskiej w opactwie 
Saint-Denis pod Paryżem, a następnie do prawie całkowitego jej zniszczenia w czasie Rewolucji Francuskiej. Trudno uznać 
za podstawę źródłową  opis dom Germaina Poiriera otwarcia grobów i wyrzucania z nich zwłok królewskich w październiku 
1793 r.1 Autor tej relacji mimo najlepszych chęci mógł zanotować tylko fragmenty  tej makabrycznej operacji. Z pewną  re-
zerwą  można więc przyjąć  świadectwa pozytywne tego autora, ale w żadnym wypadku nie negatywne. Jedynym zbadanym 
poprawnie pochówkiem króla Francji jest grób Filipa I (zm. 1108) w opactwie Saint-Benoît sur Loire, pogrzebanego w do-
wód pokuty poza nekropolią  królewską  i bez żadnych insygniów2. 

W ustalaniu początków  składania do grobu insygniów królewskich należałoby zwrócić uwagę na następujące  dane 
źródłowe. Thomas Meier odrzuca świadectwo Thibaut, opata Saint-Arnoul w Metz, według którego w 1239 r. w kościele 
opackim odkryto groby kilkunastu osób, odzianych w jedwabne szaty z koronami na głowach, a więc niewątpliwie  książąt 
i królów z dynastii Merowingów i Karolingów, w tym zapewne cesarza Ludwika Pobożnego pochowanego tam w 840 r.3 Nie 
pamięta również, że w czasie ekspozycji zwłok króla Lothara II (zm. 986), były one ubrane w purpurowy płaszcz i otoczone 
regaliami (oprócz korony)4. Uznana niedawno za w pełni autentyczną  relacja C Historii  Ademara de Chabannes, wylicza 
regalia, tj. koronę, berło i płaszcz znalezione w grobie Karola Wielkiego w Akwizgranie w 1000 r.5 

Książęta  polscy byli koronowani w XI a następnie od schyłku XIII w., tj. od koronacji Przemysła II w 1295 r. Nie znamy 
grobów pierwszych monarchów polskich, z wyjątkiem  królowej Rychezy pochowanej w Kolonii w 1063 r.6 Umieszczając 
w swej tabeli bez żadnych dodatkowych objaśnień jako pierwszy grób z insygniami pochówek Władysława Łokietka (zm. 
1333), Thomas Meier przekazał czytelnikowi bałamutną  informację,  że przed tą  datą  królowie polscy nie byli grzebani z in-

1 G. Poirier, Rapport sur l'exhumation  des  corps royaux à Saint-Denis  en 1793, w: Le simple corps du  roi, éd. A. Boureau, Paris 2000, s. 71-90. 
2 A. Erlande-Brandenbourg, Le roi est mort. Etude  sur les funérailles,  les sépultures  et les tombeaux des  rois de  France  jusqu'à la fin  du  XIIIe  siècle, 
Genève 1975, s. 87. 
3 J. Meurisse, Histoire  de  la ville  de  Metz,  Metz 1643, s. 29-30. 
4 Richier, Histoire  de  France  (888-995),  éd. R. Latouchet, Paris 1937, s.140-143. 
5 Ademari  Cabanensis Chronicon,  éd. P. Bourgain, Turnhout 1999, Corpus  Christianorum;  Continuatio  medievalis,  t.129, s. XLIX-LVIII i 153. 
6 E. Gellenius, Historia  et Vindiciae  B. Richezae, comitisse palatine Rheni, Reginae Polonorum,  Colonia Augusta 1649, c. 14 . 
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sygniami, a może nawet ich nie używali. Podobnie autor postąpił  w wypadku królów węgierskich, których groby były zdewa-
stowane przez Turków w XVI w., wymieniając  jako pierwszy grób Beli III (zm. 1196) i jego pierwszej żony Anny (zm. 1184), 
zresztą  jedyny dobrze zidentyfikowany.  Atrybucja dwóch dalszych, tj. Laszló III (zm. 1205) i Istvana V (zm. 1272) jest bardzo 
dyskusyjna7. W Anglii pierwsze relikty korony znaleziono już w grobie Edwarda Wyznawcy (zm. 1066)8, znamy także koro-
nę grobową  króla Eryka Jedvardssona (zm. 1160 ?) z Uppsali9. 

Brak jest przekazów źródłowych dotyczących  sposobu grzebania królów i cesarzy niemieckich w X i początkach  XI w. 
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że naśladowali oni ceremoniał pogrzebu cesarzy bizantyjskich, w czasie którego zwłoki 
zmarłego władcy na marach ozdobione były koroną,  zastępowaną  dopiero w ostatniej chwili złotą  opaską,  jak to poświadcza 
Konstantyn Porfirogeneta10.  Regalia (z wyjątkiem  Świętej Włóczni) towarzyszyły ciału cesarza Ottona III w czasie jego dłu-
giej wędrówki do Akwizgranu11. Materiały archeologiczne nie mogą  więc dostarczyć ścisłych wskazówek na temat po-
czątków  zwyczaju składania insygniów do grobów królewskich, niemniej porównując  je z danymi ze źródeł pisanych, może-
my przypuścić, że zwyczaj ten sięga epoki karolińskiej. 

Obecność insygniów w grobie określała miejsce pochowanego w hierarchii społecznej wobec ludzi w czasie uroczystego 
wystawienia ciała na marach, ale także wobec Boga. Zwyczaj zamiany regalii w czasie pogrzebu na ich grobowe kopie wyni-
kał nie tylko z obawy przed ograbieniem grobu, lecz także z chęci zachowania „prawdziwych insygniów" dla następców 
zmarłego. Wiele królestw w średniowieczu posiadało koronę „sakralną"  — corona privilegiata,  pochodzącą  według tradycji 
od jednego z wielkich władców (np. korona Karola Wielkiego we Francji, św. Stefana  na Węgrzech czy Bolesława Chrobre-
go w Polsce), wystawianą  publicznie w czasie pogrzebu lecz nigdy nie wkładaną  do grobu. 

U schyłku średniowiecza we Francji i w Anglii, obserwujemy w czasie pogrzebów królewskich specjalny ceremoniał wy-
stawiania obok zamkniętych w trumnie zwłok ich drewnianych a ubranych w szaty królewskie wyobrażeń — effigies,  ma-
jących  reprezentować polityczną  władzę zmarłego króla. Autorowi nieznany jest zwyczaj, który istniał w Polsce i na Wę-
grzech w XIV-XV w., według którego rycerz ubrany w zbroję królewską  i dosiadający  królewskiego rumaka postępował 
w kondukcie pogrzebowym. 

Należy wyrazić żal, że Meier nie zbadał zależności zachodzących  pomiędzy ceremoniałem pogrzebu i ceremoniałem 
koronacji, który znacznie lepiej jest poświadczony w źródłach, nie tylko przez opis ceremonii, lecz przez liczne orda  coro-
nandi.  Teksty te, powiązane  wzajemnie różnymi filiacjami,  były rozpowszechnione w całej Europie Łacińskiej. Stąd  też in-
sygnia i atrybuty używane w czasie koronacji znajdujemy w grobach a ich wyobrażenia na nagrobkach królewskich. Brak 
znajomości dziejów poszczególnych królestw doprowadził autora do licznych nieporozumień, np. ze zdziwieniem podkreśla 
on, że dwie księżniczki z rodu Andegawenów Maria (zm. 1395), żona Zygmunta Luksemburskiego i Jadwiga (zm. 1399), żo-
na Władysława Jagiełły, zostały pochowane z berłem i jabłkiem, czego się nie spotyka w grobach innych królowych. Nie wie 
on bowiem, że te dwie siostry były nie tylko królowymi, ale koronowano je jeszcze przed małżeństwem: Marię na króla Wę-
gier i Jadwigę na króla Polski. 

Z biegiem lat ceremoniał pogrzebowy wzbogaca się o symbole rycerstwa. Król jako pierwszy rycerz w państwie winien 
być pochowany z mieczem i ostrogami wyobrażonymi również na jego nagrobku. Przypuszczenia autora, że zwyczaj ten do-
wodzi „zejścia" osoby królewskiej w szeregi szlachty, mimo wspólnych elementów zwyczajów pogrzebowych, nie są  uza-
sadnione. 

Meier wyklucza w zasadzie z rozważań wszystkie tkaniny i szaty, co nie trudno zrozumieć, gdyż badanie tekstylii stano-
wi odrębną,  ściśle techniczną  gałąź  archeologii. Niemniej należy podkreślić, że purpurowy płaszcz, będący  od czasów Cesar-
stwa Rzymskiego insygnium władcy, został zaadoptowany przez Bizancjum a następnie przejęty przez germańskich królów 
i książąt  i stał się, począwszy  od czasów karolińskich, insygnium królewskim i cesarskim. W wielu grobach władców znajdu-
jemy resztki purpurowych tkanin. 

Pierścień świeckiego panującego  nie stanowił insygnium w ścisłym tego słowa znaczeniu. Używany przez senatorów 
Cesarstwa Rzymskiego, w późnym antyku zaadoptowany został przez biskupów jako symbol ich mitycznego małżeństwa 
z Kościołem, będąc  równocześnie używany jako tłok pieczęci — sygnet12. Datowanie przez autora początków  jego użytko-
wania na wiek X, jest nie do przyjęcia. Porównując  pierścień królewski z pierścieniem biskupim Meier załącza  obszerną  li-
stę tych ostatnich znajdowanych w grobach. Lista ta wymaga pewnych poprawek. Atrybucja i w konsekwencji datowanie 
grobów arcybiskupów Bremy opracowane przez Karla Heinza Brandta13 i zaakceptowane przez Meiera są  całkowicie błęd-
ne. Jak to wykazała Ingrid Weibezahn14, groby arcybiskupów, do których chciał nawiązać  Karl Heinz Brandt, odkryte w cza-
sie jego badań były w istocie otwarte w XV w. Identyfikacja  osób w nich pochowanych została poświadczona przez znalezio-
ne obok ciał inskrypcje na ołowianych wstęgach. Również atrybucja, a zatem i chronologia grobów biskupich w Chichester 

7 E. Kovacs, Ârpâd-kori  ötvösseg,  Budapest 1974, s. 45, 50. 
8 L. E. Tanner, The  Quest for  the Cross  of  St.  Edward  the Confessor,  „The Journal of  the British Archaeological Association", 18,1955, s. 1-2. 
9 Katalog wystawy : Les Vikings...Les  Scandinaves  et l'Europe  800-1200, Paris 1992, nr kat. 535, s. 368. 
1 0 Constantin Porphyrogénète, Le livre de  cérémonies, livre II, chapitre 69, éd. A. Vogt, Paris 1967, s. 84. 
1 1 Kronika  Thietmara,  ks. IV cap. 50, wyd. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 212. 
1 2 E. Dąbrowska,  La tombe de  l'évêqueA...  et la sépulture  ecclésiastique à Limoges, „Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France", 2000 
(2004), s. 254. 
1 3 13 K. H. Brandt, Die Gräber des  Mittelalters  und  der  frühen  Neuzeit,  w: Ausgrabungen  im St.  Petri-Domzu Bremen, Bd.2, Stuttgart 1988, s. 25-27. 
1 4 I. Weibezahn, Lag im sog. « Bezelin Grab » wirklich  Erzbischof  Bezelin?, „Bremisches Jahrbuch", 76,1997, s. 83-100. 
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i Durham w Anglii wymaga znacznych korekt15. Nie istniał żaden biskup Verdun zmarły w 1165 r. imieniem Thierry. Wy-
myślił go w XIX w. pewien kolekcjoner z Lyonu, sprzedając  wspaniały pierścień ze szmaragdem do zbiorów angielskich. 
Nie wiemy również czy ciało św. Stanisława zostało pochowane z jego pierścieniem. Klejnot zawieszony na relikwiarzu ręki 
świętego pochodzi z XIII w. Tak samo król Kazimierz Jagiellończyk nie był pochowany ze swoim pierścieniem, lecz z ma-
łym pierścionkiem kobiecym, wrzuconym zapewne w ostatniej chwili do jego grobu16. 

Trudno zgodzie się z opinią  autora, że znajdowane w grobach pierścienie z inskrypcjami miały ułatwić identyfikację 
zwłok. Znaleziska te są  stosunkowo rzadkie i aż do początków  XIII w. biskupi byli chowani z pierścieniami swej sakry. Zna-
my pierścienie niektórych arcybiskupów Kolonii, Moguncji i Reims z XI w., a także z Krakowa z początków  XII w., noszące 
imię ich posiadacza. Napis wyryty na znalezionym w grobie arcybiskupa Kolonii Annona II (zm. 1075) pierścieniu HEN-
RICUS IMPERATOR ANNONI ARCHEPISCOPO pozwala przypuszczać, że chodzi tu o dar panującego  dla arcybisku-
pa, przekazany z okazji koronacji lub jakiejś innej wielkiej uroczystości17. Pierścień znaleziony w grobie cesarza Henryka IV 
( + 1116) z napisem ADALBERO EPS pozostaje enigmą18.  Wiemy, że cesarz wysłał przed śmiercią  swój pierścień swemu 
synowi Henrykowi, jako symbol przekazania władzy19, a zatem czyżby otoczenie cesarskie uważało za konieczne zaopatrzyć 
zwłoki Henryka IV w pierścień jako jego insygnium i dało mu pierścień biskupi? Autor powtórzył też bezkrytycznie za Mi-
chaelem Müller-Wille20 przypisanie odkrytego na Ostrowiu Lednickim grobu ze złotą  obrączką  któremuś z synów Bolesła-
wa Chrobrego, Bezprymowi lub Ottonowi, choć było to tylko przypuszczenie i taka identyfikacja  nie została udowodniona. 

Znak krzyża umieszczany na grobie i w jego wnętrzu towarzyszył zmarłym od czasów starożytnych. Meier uznał wszyst-
kie krzyże złożone w grobie jako napierśne, nie czyniąc  rozróżnienia w ich funkcji,  tj. krzyży napierśnych (pektorałów), en-
kolpionów, krzyży absolucji i krzyży z napisami identyfikacyjnymi.  Warto przypomnieć, że aż do Soboru Trydenckiego pek-
torał nie stanowił insygnium biskupów i opatów. Duchowni i świeccy nosili go jako symbol swojej wiary. Enkolpion jest 
przede wszystkim pojemnikiem relikwii, stąd  też właściwa jego funkcja  w grobie to zapewnienie zbawienia zmarłego. Zna-
my cztery groby królewskie zawierające  relikwie: tj. Edwarda Wyznawcy króla Anglii (zm. 1066), Ludwika VII króla Francji 
(zm. 1180), Béli III króla Węgier (zm. 1192) oraz grób królewski w Ribe w Danii, przypisany Dagmarze żonie Waldema-
ra II (+1212) lub jej szwagierce Rychezie żonie Eryka II (zm. 1220)21. Już wcześniej św. Bernard z Clairvaux polecił 
w 1153 r. pochować się z kabzą  zawierającą  relikwie św. Judy Tadeusza, które przywiózł z Ziemi Świętej, aby zapewnić so-
bie pomoc świętego apostoła w uzyskaniu zbawienia22. Powtarzający  się zwyczaj wkładania relikwii do grobu zdaje się być 
przywilejem królewskim w XII-XIII w. 

Większość krzyży umieszczanych na piersi lub na głowie zmarłego była wykonana z metali pospolitych, niektóre z nich 
noszą  wyrytą  formułę  absolucji lub tylko imię pochowanego, przy czym w przypadku krzyży anepigraficznych  trudno okre-
ślić, czy są  one dowodem otrzymanej absolucji. Zwyczaj składania tych krzyży do grobów ogranicza się do Anglii, Norman-
dii, Bretanii, Akwitanii, Brabantu i dorzecza Mozy i nie jest zarezerwowany dla osób wyższego stanu. Poza określonym te-
rytorium krzyże te występują  sporadycznie, np. w grobie cesarza Henryka V (zm. 1125) lub nieznanego opata z XI wieku 
(Anchoras) w Tyńcu. Natomiast brak jest jakichkolwiek danych, aby krzyż taki został znaleziony w Reims w grobie Alber-
ta I biskupa Liège (zm. 1192), jak to notuje Meier23. 

Trzeba jeszcze wyjaśnić funkcję  trzech krzyży procesyjnych znalezionych w grobach Beli III króla Węgier (zm. 1192), 
Alphonsa VIII króla Kastylii (zm. 1214) oraz dostojnika duchownego pochowanego w kościele opackim w Tumie pod Łę-
czycą,  identyfikowanego  z arcybiskupem Henrykiem Kietliczem (zm. 1219). Wszystkie te trzy krzyże są  atrybutami przyzna-
nymi danym osobom przez papieża w uznaniu ich zasług w propagowaniu wiary chrześcijańskiej. I tak: królowie węgierscy 
począwszy  od św. Stefana  (zm. 1018) byli w uroczystych okazjach poprzedzani przez krzyż w nagrodę za chrystianizację kra-
ju. Alfons  VIII otrzymał ten atrybut po zwycięstwie nad niewiernymi w Novas de Tolosa w 1212 r. Papież Innocenty III 
przyznał ten przywilej Henrykowi Kietliczowi w 1207 r. wraz z tytułem legata papieskiego. Począwszy  od schyłku XIV w. 

1 5 T. D. Kendrick, Flambard's  Crosier,  „The Antiquaries Journal", 18, 1938, s. 240-242 ; J. Cherry, Les bagues médiévales,  w: A. Ward, J. Cherry, 
C. Gere, B. Cartlige, La bague de  l'Antiquité  à nos jours, Fribourg 1981, s. 61. 
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podwójny krzyż staje się atrybutem wszystkich arcybiskupów i jest zarówno wkładany do grobów, jak i wyobrażany na na-
grobkach24. 

W zestawieniu przedmiotów znajdowanych w grobach królewskich Meier pominął  pewną  specjalną  ich grupę, umie-
szczaną  przy zmarłym w celu zapewnienia mu zbawienia. Zwyczaj ten, z wyjątkiem  krzyży absolucji, miał charakter elitarny 
i był zastrzeżony dla wyższego duchowieństwa i dostojników świeckich. Poza relikwiami, należy tu wymienić, kielich i pate-
nę oraz pojemnik na hostie z grobów Lothara III (zm. 1137) w Königslutter i króla Danii Eryka V (zm. 1286) w Wyborgu, 
będące  niewątpliwie  reliktami zwyczaju komunikowania zmarłych (Communio  mortuorum),  praktykowanego mimo zaka-
zów Kościoła począwszy  od późnej starożytności aż do czasów nowożytnych. W XII-XIII w. obecność tych naczyń w grobie 
staje się atrybutem stanu kapłańskiego. Pierwsza część Credo  wyryta na tablicy identyfikacyjnej  pochowanej w Bruges Gun-
hildy córki Godwina hr. Wessex (zm. 1087), którą  autor mylnie uznaje za córkę Wilhelma Zdobywcy25, podkreśla prawo-
myślnośc wiary zmarłej. Dwie bulle pontyfikalne  Bonifacego  IX znalezione w grobie Jadwigi Andegaweńskiej (zm. 1399) 
były zawieszone przy dokumentach zawierających  odpuszczenie grzechów. Niestety, w swych rozważaniach Meier nie bierze 
pod uwagę podstawowych elementów życia ludzi średniowiecza, tj. wiary w Boga, obawy przed jego gniewem (Timor  Domi-
ni), wpływu Kościoła katolickiego i jego ceremoniałów. 

Inskrypcje umieszczane przy zmarłym miały przede wszystkim na celu ułatwienie identyfikacji  zwłok, ale także pod-
kreślały zasługi zmarłego wobec Boga. I tak: dokument umieszczony w grobie biskupa Thérouanne Jana (zm. 1130) wylicza 
jego dary dla kościoła katedralnego26, a na tablicy króla Danii Waldemara II (zm. 1182) czytamy o chrystianizacji Sło-
wian27. Autor zna te teksty, lecz nie zastanawia się, do kogo były one skierowane — do uczestników pogrzebu, czy do same-
go Boga. 

Wbrew Meierowi trzeba traktować oddzielnie nieliczne matryce i odciski pieczęci znajdowane w grobach królewskich, 
gdyż nie wszystkie służyły do identyfikacji  zwłok. W przypadku matryc pieczęci, powstaje pytanie, co się z nimi działo po 
zgonie posiadacza. W większości wypadków były ona niszczone, aby uniemożliwić nadużycia pieczęci i z tego samego powo-
du niekiedy składano je w grobie. Bardziej prawdopodobne wydaje się użytkowanie odcisków pieczęci dla identyfikacji 
zmarłego, na co wskazywałyby ołowiane tabliczki w formie  pieczęci znalezione w grobach biskupów w Ribe. 

Autor proponuje wydzielenie dwóch wielkich stref  oznaczania grobów. Pierwszą  — na zachód od Renu — charaktery-
zującą  się obecnością  tablic identyfikacyjnych,  epitafii  proszących  o modlitwę, wtórnym użyciem sarkofagów  antycznych, 
grobami w niszach, wyobrażeniami na nagrobkach zwłok zmarłych, a na południu sarkofagami  umieszczanymi na kolum-
nach. Druga — na wschód od Renu -charakteryzuje się nagrobkami przedstawiającymi  osoby żyjące,  grobami podwójnymi 
i częstą  prezentacją  herbów. Podział ten w zasadzie mógłby być utrzymany, lecz z licznymi wyjątkami.  I tak: na Zachodzie 
zmarli władcy Francji na nagrobkach w Saint-Denis przedstawieni są  jako żyjący,  zaś na Wschodzie mamy liczne wyobraże-
nia osób zmarłych, np. na grobowcu Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu (nota  bene rycina 127 na s. 257 przedstawia gro-
bowiec Kazimierza Wielkiego a nie Kazimierza Jagiellończyka !). W strefie  wschodniej znajdowane są  też w grobach tablice 
identyfikacyjne,  np. w Krakowie, w Gnieźnie i w Pradze. 

Podsumowując  stwierdzić należy, że: olbrzymi materiał zgromadzony przez Thomasa Meiera poszerzył znacznie znajo-
mość grobów królewskich i dostojniczych w Europie Łacińskiej aż po wiek XVI. Po raz pierwszy mamy możliwość porówna-
nia grobów pochodzących  z różnych obszarów etnicznych. Niestety baza danych utworzona na podstawie materiałów arche-
ologicznych, z natury rzeczy niepełnych i rozproszonych, nie może być całkowicie zadawalająca  a z punktu widzenia episte-
mologii ograniczona. Konieczne jest odniesienie uzyskanych danych do świadectw źródeł pisanych i to jest właśnie manka-
ment monografii  Meiera. Odnosi się wrażenie, że pomiędzy analizą  materiałów archeologicznych a interpretacją  socjolo-
giczną  źródeł brak jest podstawowego łączącego  je ogniwa, tj. analizy tekstów źródłowych. Trudno bowiem pisać rozprawę 
poświęconą  społeczeństwu średniowiecznemu opierając  się wyłącznie  na materiałach archeologicznych. Niemniej wszelki 
postęp znajomości przedmiotu może wynikać tylko z nowych znalezisk „pod ziemią".  Imponująca  monografia  Thomasa 
Meiera stanowi duży krok naprzód ku doskonałej syntezie. 
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