OD REDAKCJI
Archeologia wykracza dzi czêsto poza póne
redniowiecze, nierzadko siêgaj¹c do czasów nam
wspó³czesnych. Poza metodyk¹ badañ terenowych,
zmienia siê tak¿e podejcie do odkryæ z czasów
póniejszych. Nadal tradycyjnie wykorzystuje siê
ród³a pisane, czêciej siêgaj¹c do archiwaliów i
róde³ ikonograficznych.
W odniesieniu do obrz¹dku pogrzebowego, koñczy siê okres pewnej bezradnoci archeologa, kiedy
styka³ siê z grobami ca³kowicie pozbawionymi inwentarza. Zmienia siê tak¿e podejcie do pewnych
utartych terminów, jak np. cmentarzysko przykocielne, poniewa¿ czêsto nekropole powsta³y wczeniej ani¿eli wi¹tynia, przy której s¹ zlokalizowane. Pojawiaj¹ siê te¿ w pónym redniowieczu, poza
obszarem Wroc³awia, cmentarze zlokalizowane na
terenie grodzisk.
Z pe³nego redniowiecza znane s¹ ju¿ cmentarze
¿ydowskie, a w XVI w. pojawiaj¹ siê nekropole protestanckie. Zmarli chowani w tym obrz¹dku wyposa¿eni byli w specyficzne przedmioty o czêciowo
okrelonej symbolice, a stroje pogrzebowe  s¹dz¹c
z liczby metalowych elementów  by³y odwiêtne.
W literaturze polskiej niewiele jest opracowañ
obrz¹dku pogrzebowego z pónego redniowiecza
i czasów nowszych. Z prac historyków wymieniæ tu
trzeba przede wszystkim ksi¹¿kê A. Labuddy z 1983
r. Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytua³u
Piotrkowskiego (1631) i E. Kizika z 1998 r. mieræ
w miecie hanzeatyckim w XVIXVIII w. Drobniejsze, choæ jak¿e wartociowe prace, publikowana s¹
w serii Funeralia Lednickie.

Dla l¹ska dysponujemy przyczynkiem K. Wachowskiego Problematyka cmentarzy przykocielnych w redniowiecznym Wroc³awiu (w: Civitas
& villa. Miasto i wie w redniowiecznej Europie,
Wroc³awPraha 2002) oraz E. Wó³kiewicz Inter plebejos in cimiterio (w: Mundus hominis  cywilazacja, kultura, natura, Wroc³aw 2006). Bardzo wa¿na jest wydana w 2007 r. ksi¹¿ka M. Buraka i H.
Okólskiej Cmentarze dawnego Wroc³awia, stanowi¹ca jednak g³ównie opracowanie archiwaliów dotycz¹cych wroc³awskich nekropolii.
Ksi¹¿ka, któr¹ oddajemy do r¹k Czytelników jest
opracowaniem g³ównie materia³ów pozyskanych
w trakcie badañ archeologicznych, czasem architektonicznych na terenie Wroc³awia. Uwzglêdniono
w niej redniowieczne i nowo¿ytne cmentarze chrzecijañskie, zarówno katolickie jak i protestanckie
(w praktyce luterañskie) oraz ¿ydowskie.
Na granicz¹cych ze l¹skiem Morawach powsta³y dwie monografie omawiaj¹ce obrz¹dek pogrzebowy na terenie Europy w IXX w., Josefa Ungera
Pohøebni ritus 1. a 20. stoleti v Evropì z anatropologicko-archeologické perspektivy (2006) i Michaeli Králíkovej, Pohøební ritus 16.18. století na
území støední Evropy (antropologicko-archeologická
studie), (2007).
Redakcja ma w planie wydawniczym opublikowanie syntezy redniowiecznego obrz¹dku pogrzebowego we Wroc³awiu, pióra Magdaleny Wojcieszak oraz monografii cmentarzyska protestanckiego
przy kociele Salwatora we Wroc³awiu.
Krzysztof Wachowski
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