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Panteony Narodowe w Europie

Cześć pośmiertną oddawano ludziom od starożytności. Odbierali ją ci, 
którzy sami wchodzili w rolę bogów lub przez poddanych byli z nimi 
utożsamiani. Tak było w starożytnym Egipcie czy w antycznym Rzymie. 
Wraz z nadejściem chrześcijaństwa w Europie wytępiono kult pogań-
skich bogów. W jego miejscu pojawił się kult świętych. Wyniesienie ich 
na ołtarze powiązane było z kultem ich grobów i relikwii. Zaczęto też 
wznosić pod ich wezwaniem kościoły i kaplice, malować ich wizerunki, 
pisać żywoty, tworzyć o nich dzieła literackie. O swoją cześć pozgon-
ną zaczęli zabiegać także władcy nowożytnych państw europejskich. 
Wprawdzie nie budowali oni – jak niegdyś faraonowie w starożytnym 
Egipcie – piramid, zaczęli jednak starać się o to, aby u potomnych prze-
trwała pamięć nie tylko o ich czynach, ale i o nich samych. Stąd wzięły 
się przedstawiające ich posągi, pomniki czy wizerunki na monetach. 
Nade wszystko jednak władcy zastrzegli sobie szczególne miejsce po-
chówków w najbardziej reprezentatywnych miejscach. W ten sposób 
w całej Europie powstały nekropolie  królewskie. 

Obok nekropolii królewskich w wielu krajach od XVIII wieku za-
częły powstawać nekropolie  narodowe, czyli cmentarze otoczone 
przez dany naród szczególną czcią, na których chowani są zasłużeni 
artyści, pisarze, poeci, kompozytorzy, uczeni, ale także politycy czy 
wreszcie bohaterscy żołnierze. Zazwyczaj dany cmentarz otrzymuje 
takie miano ex post, to znaczy po pewnym czasie i po stwierdzeniu, że 
rzeczywiście na danym cmentarzu spoczęli ludzie, którzy w znaczący 
sposób zaważyli na kształcie narodowej kultury, czy też – na dziejach 
danego narodu. 

Nieco odmiennym zjawiskiem niż nekropolie są panteony na-
rodowe – miejsca pochówku ludzi zasłużonych tworzone z założenia 
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jako miejsca pamięci o jednostkach nieprzeciętnych. Pierwsze z nich 
pojawiły się w epoce renesansu, na fali odkrywania kultury starożyt-
nej i rozwoju idei humanistycznych. Odejście od anonimowości twór-
ców dzieł kultury w epoce odrodzenia wywołało proces zmierzający 
do upamiętnienia ludzi, którzy dzięki swoim talentom przyczynili się 
do rozwoju sztuki czy literatury. Uznano, że najważniejszą formą ich 
upamiętnienia będzie złożenie doczesnych ich szczątków w jakimś 
honorowym miejscu. Było to bezpośrednie, choć zmodyfi kowane na-
wiązanie do tradycji panteonu antycznego. Odwołując się do wytwo-
rzonej i kultywowanej w nowożytnej Europie tradycji królewskich ne-
kropolii, twórcy narodowych panteonów podnosili artystów, pisarzy, 
poetów czy też wybitnych uczonych, ludzi złotymi zgłoskami zapisanych 
w dziejach kultury danego narodu, do rangi królów-władców1, czy też 
przywódców narodowych, o których pamięć powinna przetrwać wieki, 
stając się kamieniem węgielnym tożsamości narodowej lub kulturowej 
mieszkańców danego kraju. 

Od Rzymu po Sankt Petersburg

Na początek należy przywołać tradycję rzymskiego panteonu. Już 
w 27 roku p.n.e. Marek Agrypa, konsul rzymski, a zarazem najbliższy 
współpracownik cesarza Oktawiana Augusta, nawiązując do tradycji 
greckiego Panteonu w Atenach, zbudował w Wiecznym Mieście na tak 
zwanym Polu Marsowym świątynię poświęconą wszystkim bogom, 
czyli panteon. Budowla ta została zniszczona w 80 roku n.e. w czasie 
wielkiego pożaru Miasta. Odrestaurowano ją za czasów cesarza Do-
micjana, ale w 110 roku, za czasów cesarza Trajana, zniszczył ją nowy 
pożar. Dopiero następca Trajana, cesarz Hadrian, około 125 roku po 
Chrystusie wzniósł stojącą do dziś nową świątynię. Tym razem poświę-
cił ja siedmiu boskim patronom Rzymu: Jowiszowi, Marsowi, Neptu-
nowi, Wenus, Merkuremu, Plutonowi i Saturnowi. Jak twierdzą histo-
rycy sztuki, wspaniałe posągi tych bogów znalazły się na czołowym 

1 Dobrze określił tę rolę artystów, pisarzy czy mężów stanu marszałek Józef Piłsudski, 
kiedy w czasie uroczystości pogrzebowych Juliusza Słowackiego w 1927 r. na Wawelu 
przemówienie swoje zakończył rozkazem skierowanym do ofi cerów Wojska Polskiego, 
aby zanieśli trumnę wieszcza do podziemi katedry wawelskiej, gdyż królom był równy! 
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miejscu w świątyni, znacząco dominując nad posągami innych bogów. 
Po 391 roku, kiedy Teodozjusz Wielki, ostatni cesarz władający zarów-
no Zachodnim, jak Wschodnim Cesarstwem, wydał edykt zakazujący 
odwiedzania świątyń pogańskich, składania ofi ar i oddawania czci po-
sągom, Panteon został zamknięty. Niedługo potem świątynia została 
ogołocona z posągów, a także ozdób, w czasie najazdów barbarzyńców 
na Rzym: w 410 roku prowadzonych przez Alaryka Wizygotów, w 455 
roku przez Wandali, zaś w 546 roku przez Ostrogotów. Bizantyjczy-
cy przejęli kontrolę nad Rzymem dopiero w drugiej połowie VI wieku. 
W 609 roku cesarz bizantyjski Fokas przekazał papieżowi Bonifacemu 
IV Panteon jako dar osobisty. Papież natychmiast poświęcił świątynię, 
przekształcając ją w kościół pod wezwaniem św. Maryi od Męczenni-
ków (Sancta Maria ad Martyres). Uzasadnieniem tego wezwania była 
jego decyzja o przeniesieniu do Panteonu z katakumb rzymskich relik-
wii pierwszych chrześcijan i wzniesieniu nad nimi ołtarza. W ten spo-
sób antyczna świątynia stała się świątynią chrześcijańską. 

Na początku XVI wieku stała się ona także pierwszym włoskim 
Panteonem Narodow ym. Zaczęło się od pochówku w jego pod-
ziemiach w 1520 roku jednego z największych artystów renesansu, 
37-letniego Rafaela Santi (1483–1520). Było kilka powodów podjęcia 
tej decyzji. Najważniejszą wskazał Georgio Vasari w swoich Żywotach 
najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów wydanych w 1550 
roku, gdy z mocą podkreślał, że Santi urodził się i zmarł w Wielki Pią-
tek, przed Wielkanocą. Ten fakt, w połączeniu z olbrzymim dorobkiem 
artystycznym tego artysty, pozwolił Vasariemu nazwać go „bogiem 
sztuki”. Jako takiego opłakiwali go też najwybitniejsi ówcześni poeci 
włoscy. Pochówek Rafaela w Panteonie sprawił, że antyczny gmach 
Panteonu szybko zaczął się zapełniać nowymi „lokatorami”. W 1536 
roku złożono zatem w nim doczesne szczątki jednego z uczniów Ra-
faela: Baltazara Peruzziego, w 1547 roku zaś innego: Perina del Vega. 
Wkrótce w podziemiach Panteonu znaleźli miejsce wiecznego spoczyn-
ku także trzej inni malarze z epoki renesansu: w 1564 roku pochowano 
tu Giovanniego da Udine, w 1566 – Taddeo Zuccaro, zaś w 1609 roku 
Aannibale Carracciego2. 

2 Trzeba dodać, że w XIX w. Włosi pochowali dwóch swoich królów: Wiktora Emanuela II 
(w 1878) oraz Humberta I (w 1900).
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W tym samym czasie zaczął powstawać we Włoszech także dru-
gi, obok rzymskiego, Panteon Narodowy: w bazylice Santa Croce 
we Florencji, najstarszej świątyni franciszkańskiej we Włoszech. Budo-
wano ją od schyłku wieku XIII do połowy wieku XV. W jej podziemiach 
w ciągu kilku wieków pochowano blisko trzystu bardziej lub mniej 
znanych i zasłużonych Włochów3. Już w 1527 roku w jednej z kaplic 
tej świątyni pochowano znanego myśliciela i pisarza politycznego wło-
skiego Niccoló Machiavellego. Nie był to jednak początek nowej epoki 
w dziejach bazyliki Santa Croce. Zwłoki Machiavellego złożono bowiem 
w kaplicy rodowej obok jego przodków, nie przypisując temu faktowi 
szczególniejszego znaczenia, skoro w ogóle dość szybko zapomniano 
o jego pochówku (nigdy nie udało się odnaleźć trumny z prochami au-
tora Księcia). Przekształcenie bazyliki Santa Croce w drugą część wło-
skiego Panteonu Narodowego zawdzięczamy Michałowi Aniołowi. To 
ten genialny artysta: malarz, rzeźbiarz, architekt, a także poeta, twórca 
arcydzieł, przed śmiercią w Rzymie w dniu 18 lutego 1564 roku wyra-
ził życzenie, aby doczesne jego szczątki złożyć właśnie w podziemiach 
fl orenckiej bazyliki Santa Croce. Tak też się stało: pogrzeb odbył się 
w lutym 1564 roku z najwyższymi honorami państwowymi. Fakt ten 
zadecydował o tym, że ta świątynia stała się formalnie drugą częścią 
włoskiego Panteonu Narodowego. Odnotujmy więc, że miejsce wiecz-
nego spoczynku znaleźli tu: jeden z największych umysłów dawnej Eu-
ropy, Galileo Galilei (zmarł w 1642 roku, ale władze kościelne zgodziły 
się na wystawienie mu grobowca dopiero w latach 1734–1737), poe-
ta Vittorio Alfi eri (zm. w 1803) oraz kompozytor Gioacchino Rossini 
(w 1868). W bazylice Santa Croce uczczono także innych wielkich ar-
tystów i pisarzy. Piękny pomnik posiada tu Florentczyk z urodzenia, 
autor Boskiej komedii – Dante Alighieri (1265–1321), którego grób znaj-
duje się jednak w Rawennie. Tablicą uczczono tu genialnego Leonarda 
da Vinci, który pod koniec życia znalazł opiekuna i hojnego mecenasa 

3 Warto przypomnieć, że w XIX w. znalazło się w niej miejsce dla dwóch Polaków: 
w kaplicy Castellanich pochowano w 1808 r. Michała Bogorię-Skotnickiego, znanego 
malarza z przełomu XVIII–XIX w. (nagrobek wykonał słynny rzeźbiarz włoski Stefano 
Ricci; jego kopia znajduje się w katedrze wawelskiej). Tu spoczywa także znany kompo-
zytor Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), twórca wielu polonezów (w tym Pożegna-
nia ojczyzny), a nadto melodii Mazurka Dąbrowskiego. W kaplicy tej uhonorowano także 
w 1838 r. tablicą nagrobną Aleksandrę Moszczyńską, ukochaną Juliusza Słowackiego, 
zmarłą w wieku 22 lat. 
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w osobie króla Francji, Franciszka I. W 1516 roku zamieszkał on w re-
zydencji Clos-Lucé, którą ofi arował mu Franciszek I, w miasteczku Am-
boise nad Loarą (departament Indre-et-Loire). Tutaj też artysta zmarł 
w 1519 roku, w wieku 67 lat. Zgodnie z jego ostatnią wolą, pochowano 
go w podziemiach kościoła św. Florentyna, obok zamku w Amboise. 
Niestety, kościół ten został zrujnowany i spalony w czasie Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej. Ostatecznego dzieła zniszczenia dopełniono 
w 1802 roku, kiedy wyburzono resztki kościoła. Jak głosi jednak legen-
da, kościelny ogrodnik, niejaki Goujon, miał zebrać porozrzucane kości 
i ukryć je. Po przeszło sześćdziesięciu latach, w 1863 roku, Arsène Ho-
ussaye – pisarz francuski, administrator Comédie Française, a przy tym 
wielbiciel Leonarda, przekopał teren dawnego kościoła, a znalazłszy 
kawałki płyty nagrobnej najprawdopodobniej Leonarda oraz prawie 
pełny szkielet i czaszkę, uznał je za szczątki genialnego artysty i złożył 
w kaplicy św. Huberta w zamku. Przechowywane są one tam do dzisiaj. 

Wielu znanych artystów i pisarzy włoskich znalazło miejsce spo-
czynku poza tymi dwoma panteonami. Autor Jerozolimy wyzwolonej, 
Torquato Tasso (1544–1595), spoczywa na przykład w podziemiach 
małego kościółka św. Onufrego na Ianiculum w Rzymie (wzgórze obok 
Watykanu). Inni na znanych cmentarzach włoskich, często uchodzą-
cych za nekropolie narodowe. Do takich należy Cimitero di San Michele 
w Wenecji, ale także rzymskie cmentarze: Cimitero Monumentalne del 
Verano oraz Cimitero Acatolica (z grobami poetów angielskich: Johna 
Keatsa i Percy Shelleya czy też niemieckiego uczonego Wilhelma von 
Humboldta). 

Anglicy posiadają owiane bujną legendą londyńskie Opactwo West-
minsterskie (Westminster Abbey), trwale zapisane w dziejach Anglii. 
Jest to miejsce koronacji kilkudziesięciu królów (od Wilhelma Zdo-
bywcy w 1066 r. do Elżbiety II w 1953 r.), ale zarazem – nekropolia 
zdecydowanej większości angielskich władców. Począwszy od XVI wie-
ku, Westminster Abbey stało się także angielskim Panteonem Narodo-
wym, w którym złożono doczesne szczątki wielu wybitnych artystów, 
pisarzy, uczonych, wodzów i polityków. Oblicza się, że w podziemiach 
tego Opactwa spoczywa około trzy tysiące trzysta osób. Jest wśród nich 
Geoff rey Chaucer (1343–1400), autor nieśmiertelnych Opowieści kan-
terberyjskich, uważany za ojca literatury angielskiej. W słynnym na cały 
świat Zakątku Poetów (Poets’ Corner) miejsce wiecznego spoczynku 
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znaleźli w nim między innymi: dramaturg David Garrick, niezapo-
mniany autor Klubu Pickwicka i Davida Cooperfi elda Charles Dickens, 
dramaturg i poeta Robert Browning, najwybitniejszy poeta postro-
mantyczny w Anglii Alfred Tennyson czy wreszcie Rudyard Kipling 
(1865–1936), autor Księgi dżungli, laureat Nagrody Nobla w 1907 roku. 

Znaczącą gromadę poetów i pisarzy uczczono tu pamiątkowymi 
tablicami. Doczekał się takiej tablicy Wiliam Szekspir, pochowany 
w rodzinnym Stratfordzie, w kościele parafi alnym pw. św. Trójcy. Tab-
lic takich doczekali się także poeci: John Keats (1795–1821), zmarły 
w wieku 25 lat w Rzymie, i Percy Bysshe Shelley (1792–1822), który 
utopił się w czasie sztormu, płynąc na statku z Pizy do Leiri. Zaszczytu 
tego doczekał się jeden z prekursorów romantyzmu w Anglii: Samuel 
Taylor Coleridge (1772–1834), a także – po bardzo wielu latach! – Geo-
rge Byron (1788–1824)4. Pamiątkową płytą uczczono jednego z poe-
tów jezior, Williama Wordswortha (1770–1850), ale także Williama 
Makepeace Th ackeraya, autora powieści Targowisko próżności, Th omasa 
Hardy’ego – przedstawiciela szkoły naturalistycznej w literaturze an-
gielskiej, jak również Th omasa Stearnsa Eliota, którego prochy (po kre-
macji zwłok) złożono na wyrażoną przed śmiercią osobistą jego prośbę 
w wiejskim kościółku św. Michała w East Coker.

W Westminster Abbey pochowano wielu znakomitych kompozyto-
rów. Zaszczytu tego dostąpił między innymi twórca pierwszej narodo-
wej opery angielskiej (Dydona i Eneasz) – Henry Purcell (zm. w 1695), 
a także Georg Friedrich Händel (zm. w 1759), niemiecki kompozytor 
i organista, od 1712 roku aż do śmierci mieszkający w Londynie. Angli-
cy nie zamknęli bram swojego panteonu przed cieszącymi się światową 

4 Znamienne, że władze kościelne Opactwa Westminsterskiego nie zgodziły się na po-
chówek w tej świątyni Byrona – największego poety angielskiego, autora Don Juana, 
Więźnia Chillonu i tylu innych arcydzieł, bohatera wojny Greków o niepodległość. Po zgo-
nie poety pod Missolungi (19 kwietnia 1824) ciało jego zabalsamowano i przewieziono 
do Anglii. Niegdyś marzył on o tym, by pochowano go na Lido. W pismach swoich wspo-
minał o tym, że chciałby spocząć w niegdysiejszej jego własności – w Newstead Abbey, 
ale i to okazało się teraz niemożliwe. Ostatecznie pochowano go w grobach rodzinnych 
w Hucknall Torkard, na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny, w hrabstwie Not-
tingham. Jak wspominają biografowie, pochowano go tu z ceremoniałem przysługują-
cym parom Anglii. Na szczęście stało się zadość jedynemu jego życzeniu: jego serce zo-
stało złożone pod drzewem w Missolungi. Dopiero w 1969 r. władze duchowne Opactwa 
Westminsterskiego zgodziły się na umieszczenie w Zakątku Poetów upamiętniającej 
poetę płyty: daru króla greckiego.
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sławą uczonymi. Spoczywają więc tu: Isaac Newton (zm. w 1727), fi zyk, 
matematyk, astronom, ale także fi lozof; Karol Darwin (zm. w 1882), 
twórca teorii ewolucji; Lord Kelvin (zm. w 1907), Irlandczyk z pocho-
dzenia, fi zyk, matematyk i przyrodnik w jednej osobie, czy wreszcie Er-
nest Rutherford (zm. w 1937), Nowozelandczyk, który – po przybyciu 
do Anglii w 1895 roku – prowadził tu intensywne badania naukowe; 
dzięki nim między innymi eksperymentalnie potwierdził istnienie ją-
dra atomowego. 

Bardzo burzliwie, a nawet dramatycznie potoczyły się losy fran-
cuskiej nekropolii królewskiej oraz paryskiego Panteonu. Podobnie 
jak wiele innych narodów europejskich, także Francuzi już u począt-
ku swoich dziejów stworzyli nekropolię królów w bazylice Saint-Denis 
pod Paryżem. Dzieje powstania tego kościoła owiane są licznymi legen-
dami. Miano go zbudować na miejscu, gdzie za czasów prześladowań 
chrześcijan przez rzymskiego cesarza Waleriana został zamordowany 
(ok. 272) Dionizy – pierwszy biskup Lutecji, czyli dzisiejszego Paryża. 
Tereny te miała około 475 roku wykupić św. Genowefa, mniszka wsła-
wiona w 451 roku cudowną obroną stolicy Francji (Galii) przed prowa-
dzonymi przez Attylę Hunami. Ona też miała rozpocząć budowę bazy-
liki pod wezwaniem św. Dionizego. Kolejnym budowniczym słynnego 
kościoła był król Dagobert I z dynastii Merowingów, który też w 630 
roku umieścił w nim prawdziwe czy rzekome relikwie św. Dionizego. 

W podziemiach bazyliki Saint-Denis złożono doczesne szczątki po-
nad czterdziestu królów francuskich: od wspomnianego Dagoberta I 
(w 639) do Ludwika XVIII (w 1824)5. Pochowano tu także liczną groma-
dę królowych, książąt, księżniczek oraz wysokich dostojników Francji. 
Niestety, w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej doszło do sprofano-
wania świątyni. Najpierw obrabowano kościół, a następnie – w sierpniu 
i październiku 1793 roku – na polecenie paryskich władz rewolucyj-
nych rozkopano krypty, otworzono trumny z doczesnymi szczątkami 
władców i – po zabraniu z nich wszelkich kosztowności – wrzucono je 
do dwóch wykopanych w sąsiedztwie bazyliki rowów. Po zalaniu kró-
lewskich szczątków wapnem, przykryto je ziemią. Tylko dzięki sta-
raniom znanego naówczas archeologa i historyka sztuki, Aleksandra 
Lenoira, który zresztą był naocznym świadkiem dewastacji kościoła 

5 Tylko czterech królów Francji: Filip I, Ludwik XI, Karol X oraz Ludwik Filip I nie zna-
lazło tu miejsca. 
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i profanacji grobów, udało się uratować część grobowców królewskich, 
które przeniesiono wówczas do stworzonego przez Lenoira Musée des 
Monuments Français. 

Po przejściu zawieruchy rewolucyjnej w 1806 roku z polecenia Na-
poleona na nowo otwarto bazylikę Saint-Denis dla kultu, ale szczątki 
królów odnaleziono i po ekshumacji złożono w podziemiach bazyli-
ki Saint Denis (w pięciu trumnach) dopiero w 1817 roku. Uratowane 
przez Aleksandra Lenoira grobowce królów przeniesiono do bazyliki 
Saint-Denis dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku, w czasie re-
nowacji świątyni przez Eugène Viollet-le-Duca. 

W tym samym czasie, gdy rewolucjoniści niszczyli bazylikę Saint-
-Denis i profanowali groby francuskich królów, w krajobrazie Paryża, 
na wzgórzu św. Genowefy, pojawił się potężny gmach Panteonu. Po-
wstał on z inicjatywy króla Ludwika XV, który za uzdrowienie z ciężkiej 
choroby w 1744 roku postanowił wystawić kościół patronce Paryża – 
św. Genowefi e. Projekt świątyni wykonał architekt Jacques-Germain 
Souffl  ot. Budowę rozpoczęto w 1758 roku, zakończono zaś w 1790 
roku, to znaczy w epoce Wielkiej Rewolucji. Wiadomo, że twórcy Wiel-
kiej Rewolucji prowadzili walkę z religią i Kościołem, toteż pojawienie 
się w krajobrazie Paryża potężnego kościoła św. Genowefy stało się dla 
nich prawdziwym wyzwaniem. Trudno było burzyć dopiero co wznie-
siony wspaniały gmach. Nie sposób było także oddawać go katolikom. 
W tej sytuacji zrodził się pomysł, aby przekształcić go w świecki pan-
teon, to znaczy w nekropolię osób wyjątkowo zasłużonych dla Francji. 

Bezpośrednią przesłanką tej decyzji była śmierć 2 kwietnia 1791 
roku jednego z przywódców Wielkiej Rewolucji, przewodniczącego re-
wolucyjnego Zgromadzenia Narodowego, Mirabeau. 4 kwietnia 1791 
roku Zgromadzenie Narodowe podjęło jednomyślnie uchwałę o prze-
kształceniu kościoła św. Genowefy w świecki panteon. Uchwalono 
zarazem, że nad wejściem do niego umieszczona zostanie sentencja: 
Aux Grands Hommes – La Patrie Reconnaissante („Wielkim ludziom – 
wdzięczna ojczyzna”). 

Zgromadzenie zdecydowało, że w pierwszej kolejności zostaną 
w Panteonie złożone doczesne szczątki czterech wielkich Francuzów: 
Mirabeau, Kartezjusza, Woltera i Rousseau. Bardzo uroczysty pogrzeb 
Mirabeau odbył się 4 kwietnia 1791 roku. W pogrzebie tym wzięły 
udział tysiące mieszkańców Paryża, a także oddziały wojskowe oraz 
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członkowie Zgromadzenia Narodowego. Ponieważ Panteon nie był 
jeszcze gotów na przyjęcie zwłok Mirabeau, złożono je tymczasowo 
w kościele Saint-Etienne-du-Mont, ale już po kilku tygodniach przenie-
siono je do Panteonu. Wiosną 1791 roku nikt zapewne nie spodziewał 
się, że za trzy lata, 12 września 1794 roku, trumna ze zwłokami tego 
wpływowego przywódcy Wielkiej Rewolucji zostanie wyniesiona nocą 
przez boczną bramę z Panteonu i złożona w prostym, anonimowym 
grobie na leżącym nieopodal cmentarzu de Clamart6. 

Panteon zaczął się zapełniać w okresie Wielkiej Rewolucji bardzo 
szybko. Doczesne szczątki wielkiego fi lozofa Woltera, zmarłego w 1778 
roku, przeniesiono tu 11 lipca 1791 roku. 24 stycznia 1793 roku po-
chowano w Panteonie pierwszego „męczennika rewolucji” Louis-
-Michela Le Peletiera de Saint-Fargeau, zamordowanego 20 stycznia, 
to znaczy w dniu, w którym zagłosował w Zgromadzeniu Narodowym 
za wyrokiem śmierci na króla Ludwika XVI. Kilkanaście miesięcy póź-
niej dołączył do niego kolejny „męczennik rewolucji”: Jean-Paul Marat, 
który zginął 13 lipca 1793 roku z ręki Charlotte Cordey (prawnuczki 
Pierre’a Corneille’a). I znowu okazało się, że obaj „męczennicy” nie po-
zostali długo w Panteonie: 8 lutego 1795 roku, na mocy decyzji Kon-
wentu, zwłoki obu wyniesiono z Panteonu, zostali bowiem uznani te-
raz za zdrajców Wielkiej Rewolucji (doczesne ich szczątki złożono na 
pobliskim cmentarzu, przy kościele Saint-Etienne-du-Mont). 

11 października 1794 roku przeniesiono do Panteonu prochy Jana 
Jakuba Rousseau (1712–1778). I tym razem pogrzeb ten był okazją do 
wielkiego świętowania przez rewolucyjny lud Paryża. Wielotysięczny 
kondukt pogrzebowy wyruszył do Panteonu z ogrodów Tuileries, do-
kąd przywieziono trumnę pisarza z nieodległego Ermenonville, mia-
steczka, w którym autor Nowej Heloizy spędził ostatnie tygodnie życia 
i gdzie znalazł grób na malowniczej Wyspie Topoli.

Mimo że 4 kwietnia 1791 roku Zgromadzenie Narodowe zdecydo-
wało o przeniesieniu do Panteonu prochów jednego z największych 
fi lozofów siedemnastowiecznej Francji, Kartezjusza (1596–1650), do 
dziś tak się nie stało. Wiadomo, że fi lozof ten zmarł w Sztokholmie, 
gdzie udał się kilka miesięcy przed śmiercią na zaproszenie królowej 

6 Okazało się, że w 1792 r. w Pałacu Tuileries odkryto dokumenty, z których wynikało, 
iż Mirabeau w czasie rewolucji był doradcą króla Ludwika XVI i że proponował władcy 
ucieczkę z królową za granicę.
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Krystyny w celu udzielania jej wykładów. Ponieważ królowa wyznaczyła 
bardzo wczesną godzinę spotkań (piąta rano!), nieprzyzwyczajony do 
ostrego klimatu Kartezjusz już po kilku tygodniach zachorował na za-
palenie płuc i zmarł 11 lutego 1650 roku. Opiekujący się nim amba-
sador francuski w Szwecji, Pierre Chanut, otrzymał zgodę szwedzkiej 
królowej na pochowanie go na małym cmentarzu katolickim w stolicy 
protestanckiej Szwecji. Po kilkunastu latach doczesne szczątki fi lozofa 
przewieziono do Paryża. Pochowano go 24 czerwca 1667 roku w koś-
ciółku opactwa św. Genowefy, który to kościółek wyburzono w 1807 
roku. W 1819 roku trumnę Kartezjusza przeniesiono do kościoła Saint-
-Germain-des-Prés. Tu też znajduje się do dzisiaj. Odpowiedź na pyta-
nie o to, dlaczego w 1819 roku nie przeniesiono prochów fi lozofa do 
Panteonu, zdaje się prosta: był to czas restauracji Burbonów we Francji, 
kiedy Panteon był postrzegany jako dzieło Wielkiej Rewolucji. Uznano 
widocznie, że złożenie trumny z prochami Kartezjusza w Panteonie by-
łoby niegodne, skoro od 1815 do 1885 roku, czyli w ciągu siedemdzie-
sięciu lat, w Panteonie pochowano tylko jedną osobę7. Ten prawdziwy 
impas w historii Panteonu przełamano dopiero w 1885 roku, składając 
w nim doczesne szczątki Victora Hugo (1802–1885). Pogrzeb ten odbył 
się 1 czerwca 1885 roku. Jak podają historycy, podobno wzięło w nim 
udział do dwóch milionów ludzi. To wówczas także, 26 maja 1885 roku, 
prezydent Republiki Francuskiej, Jules Grévy, wydał ważny do dzisiaj 
dekret o uznaniu Panteonu za budowlę świecką8. Trzeba tu jeszcze 
dodać, że od 1885 roku zaczęto systematycznie „zaludniać” Panteon 
coraz to nowymi „lokatorami”. W 1908 roku przeniesiono do Pante-
onu prochy Emila Zoli, w 1920 – prochy Leona Gambetty, w 1924 – 
Jeana Jaurèsa, w 1952 – Piere’a Braille’a, w 1995 – Marii Skłodowskiej 
i Piotra Curie, w 1996 – André Malraux, a w 2002 – Aleksandra Duma-
sa (ojca). Nie wiadomo, kogo prezydent Republiki Francuskiej wskaże 

7 W 1829 r. złożono w nim prochy głównego architekta gmachu, zmarłego w 1780 r. 
Jacques-Germain Souffl  ota. 
8 Panteon został przekształcony w świątynię świecką przez Zgromadzenie Narodowe 
już w 1791 r., jednak w 1806 r. przywrócono w nim nabożeństwa religijne. Od 1821 
do 1830 r. była to już tylko świątynia katolicka. W 1830 r. Panteon otrzymał ofi cjalną 
nazwę Świątyni Chwały (Le Temple de la Gloire) i stał się budowlą świecką. W 1851 r. 
na nowo uznany został za kościół katolicki (nabożeństwa religijne zostały tu podjęte na 
nowo w dniu 3 stycznia 1852). Dopiero w 1885 r. defi nitywnie został przekształcony 
w świecką świątynię wielkich bohaterów Francji. 
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jako następnego kandydata do Panteonu9. Wiadomo jedynie, że owych 
kandydatów jest wielu. Jesienią 2009 roku Nicolas Sarkozy wystąpił 
z inicjatywą przeniesienia do Panteonu doczesnych szczątków Alber-
ta Camusa (w 50. rocznicę śmierci pisarza), ale pomysł ten odrzuciły 
dzieci autora Dżumy, obawiając się wykorzystania pamięci ich ojca do 
celów politycznych. Jako kandydatów do Panteonu wymienia się we 
Francji także inne nazwiska: Hectora Berlioza (1803–1869), George 
Sand (1804–1876), a także kompozytorki Lili Boulanger (1893–1918). 
Jedno jest pewne, ktokolwiek tam trafi , dołączy do znakomitego grona 
ponad siedemdziesięciu wielkich bohaterów Francji, którzy wsławili ją 
na całym świecie. 

Wielu „kandydatów” do Panteonu spoczywa na trzech najsławniej-
szych cmentarzach paryskich. Na największym z nich, Père Lachaise, 
są groby tak słynnych Francuzów, jak para kochanków z XII wieku – 
Piotr Abelard i Heloiza, ale także Molière’a, Alfonsa Daudeta, Honoriu-
sza Balzaka i jego żony – Eweliny Hańskiej, Gérarda de Nerval, Alfreda 
Musseta, Guillaume’a Apollinaire’a, Paula Eluarda czy wreszcie – Fry-
deryka Chopina. Na cmentarzu Montmartre są groby Edgara Degasa, 
Edmunda i Juliusza Goncourtów, Aleksandra Dumasa (syna), Alfreda 
de Vigny, ale także pusty grób Juliusza Słowackiego. Na cmentarzu 
Montparnasse spoczywają między innymi: Charles Baudelaire, Joris-
-Karl Huysmans, Guy de Maupassant, Vercors, Samuel Beckett, Jean 
Paul Sartre i dziesiątki innych sławnych pisarzy, malarzy i uczonych. 

Szczególne miejsce w pamięci Francuzów zajmuje ich Panteon Woj-
skowy, zlokalizowany w mieszczącym się w zespole Hôtel des Invalides 
kościele pod wezwaniem św. Ludwika. Od 15 grudnia 1840 roku spo-
czywa tu Napoleon I, zmarły w 1821 roku na Wyspie św. Heleny i prze-
wieziony uroczyście do Paryża w 1840 roku, ale także jego syn – Napo-
leon II (król rzymski) oraz dwaj bracia: Joseph i Jérôme. Spoczywają 
tu generałowie z czasów Napoleona, a także wodzowie z czasów dwóch 
wojen światowych (między innymi Ferdynand Foch). 

9 Trzeba tu przypomnieć, że od 1791 r. prawo decyzji o pochówkach w Panteonie na-
leżało do Zgromadzenia Narodowego (Konstytuanty). W czasie I Cesarstwa prawo to 
należało do cesarza Napoleona I. W czasach III Republiki prawo to przysługiwało Zgro-
madzeniu Narodowemu. Od czasów V Republiki decyzje podejmuje prezydent Republiki 
Francuskiej.
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W Hiszpanii istnieje nekropolia królewska w El Escorial (zespół pa-
łacowo-klasztorno-biblioteczny leżący w odległości ok. 45 kilometrów 
od Madrytu) oraz Panteon Znakomitych Ludzi (El Panteón de Homb-
res Ilustres) w Madrycie. Escorial powstał w drugiej połowie XVI wieku. 
Jego fundatorem był król hiszpański Filip II Habsburg. Jest to olbrzy-
mi kompleks budynków, w którym znajdują się: bazylika, panteon kró-
lów hiszpańskich, panteon książąt i księżniczek hiszpańskich, a także 
biblioteka. W panteonie królewskim spoczywa 23 królów hiszpańskich 
z dynastii Habsburgów oraz Burbonów. W 1837 roku hiszpańskie Kor-
tezy, czyli parlament, zdecydowały o stworzeniu Panteonu Wielkich 
Ludzi, szczególnie zasłużonych dla Hiszpanii. Panteon ten otwarto 
w 1869 roku w madryckiej bazylice Matki Bożej z Atochy (Basilica de 
Nuestra Señora de Atocha). Umieszczono w nim prochy zasłużonych 
dla Hiszpanii polityków i wojskowych. Niestety, próżno w nim szukać 
najsławniejszych pisarzy hiszpańskich, jak Miguel de Cervantes, Tirso 
di Molina, Félix Lope de Vega, Vicente Blanco Inez czy Federico Garcia 
Lorca. Nie zostali tu upamiętnieni także inni artyści, jak choćby ma-
larze, którzy rozsławili w świecie Hiszpanię, jak na przykład El Greco, 
José de Ribera, Diego Velazquez, Bartoloé Esteban Murillo, Francisco 
Goya czy wreszcie Pablo Picasso. 

Sprawa dziedzictwa narodowego zawsze była postrzegana przez Por-
tugalczyków jako niezwykle ważna. Od początku swojej państwowości 
zabiegali oni o pamięć o swoich królach, infantach, a także pisarzach czy 
wielkich żeglarzach-odkrywcach. Dowodem tej ich troski jest zbudowa-
ny w pierwszej połowie XVI wieku w Belém koło Lizbony przez króla 
Manuela I Szczęśliwego wspaniały klasztor Hieronimitów (Mosteiro dos 
Jerónimos), który miał być wyrazem dziękczynienia za odkrycie przez 
Vasco da Gamę nowej drogi do Indii. Ta świątynia jest kamieniem wę-
gielnym, pierwszą i zarazem najważniejszą częścią Panteonu Narodowe-
go Portugalczyków. Znajdują się w niej wspaniałe grobowce fundatora 
świątyni – króla Manuela I Szczęśliwego, króla Jana III, króla Henryka I, 
a także kilkunastu królowych i książąt. Znajduje się tu także cenotaf (pu-
sty grobowiec) nieszczęśliwego króla Sebastiana I, który zginął w czasie 
nieszczęsnej wyprawy do Afryki w bitwie pod Alcácer-Quibir w 1578 roku. 
Portugalczycy nie zapomnieli o swoich wielkich bohaterach z dawnych 
czasów. W świątyni Hieronimitów spoczywają też trzej bohaterowie zło-
tej epoki „odkrywców”: Henryk Żeglarz (Infanate Henrique Navegador, 
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zm. w 1460), Vasco da Gama (zm. w 1524) oraz najsławniejszy poeta 
Dawnej Portugalii, Luis Vaz de Camões (zm. w 1579). W XIX wieku przy-
był w klasztorze Hieronimitów grobowiec największego historyka portu-
galskiego tamtych czasów: Aleksandra Herculano (1810–1877), a w 1988 
roku pojawił się tu grobowiec jednego z największych poetów dwudzie-
stowiecznej Portugalii, jakim był Fernando Pessoa (1888–1935). Portu-
galczycy mają nadto dwa inne Panteony. Pierwszy utworzono w 1916 
roku, przeznaczając na ten cel jeden z największych kościołów Lizbony: 
Igreja de Santa Engrácia. Spoczywają tu między innymi: uznawany za 
najważniejszego poetę epoki romantyzmu Almeida Garett (1799–1854), 
popularny powieściopisarz João de Deus (1830–1896), słynny poeta 
i prozaik Guerra Junqueiro (1850–1923), a także najsławniejsza pio-
senkarka portugalskiego fado – Amália Rodrigues (1920–1999). W 2003 
roku Parlament Republiki Portugalskiej nadał tytuł Panteonu Narodo-
wego jeszcze jednej budowli: kościołowi i klasztorowi Świętego Krzyża 
(Mosteiro de Santa Cruz) w Coimbrze. Obiekt ten został ufundowany 
w pierwszej połowie XII wieku, przebudowany zaś został przez Kró-
la Manuela I Szczęśliwego w XVI wieku. Przesłanką do podjęcia takiej 
decyzji był fakt obecności w tej świątyni grobowców dwóch pierwszych 
królów Portugalii. Spoczywają w tej świątyni: Don Afonso Henriques (ok. 
1109–1185) oraz Don Sancho I (1154–1211).

Panteonów Narodowych w ścisłym znaczeniu tego słowa, to znaczy 
takim, w jakim używamy go tutaj, nie posiadają kraje niemieckojęzycz-
ne. Trudno bowiem za Panteon Narodowy Niemiecki uznać Walhallę, 
czyli świątynię wzniesioną w latach 1830–1842 przez króla Bawarii 
Ludwika I nad brzegami Dunaju w Donaustauf (ok. 10 km od Ratyz-
bony), w której zgromadzono popiersia około 130 osobistości zasłużo-
nych dla narodu i kultury niemieckiej oraz austriackiej. W Niemczech 
i Austrii znajdują się natomiast znane nekropolie królewsko-cesarskie. 
Najstarszą jest nekropolia w katedrze w Akwizgranie (Aachen), która 
to świątynia przez sześćset lat (od 936 do 1531) była miejscem koro-
nacji trzydziestu władców Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego 
i w której znajdują się między innymi grobowce cesarzy: Karola Wiel-
kiego (zm. w 840) oraz Ottona III (980–1002). Ważne miejsce w hi-
storii narodów niemieckojęzycznych zajmuje znajdująca się w kościele 
oo. Kapucynów w Wiedniu Krypta Cesarska (Kaisergruf). Pochowano 
w niej dwunastu cesarzy i osiemnaście cesarzowych. W podziemiach 
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kościoła św. Trójcy w Dreźnie (w tzw. Kościele Dworskim) znajduje się 
natomiast nekropolia królów saksońskich z dynastii Wettynów. 

Próżno jednak szukać w Niemczech czy w Austrii Panteonu Narodo-
wego, w którym by uczczono znakomitych pisarzy, poetów, kompozy-
torów czy malarzy. Johann Wolfgang Goethe (zm. w 1832) i Fryderyk 
Schiller (zm. w 1805) zostali pochowani na cmentarzu w Weimarze. 
Na cmentarzu weimarskim został także pochowany Johann Gottfried 
Herder (zm. w 1803). Groby wielkich poetów i pisarzy niemieckich 
odnaleźć można we wszystkich nieledwie zakątkach kraju. Friedrich 
Gottlieb Klopstock (zm. w 1803) pochowany został w Hamburgu, No-
valis (zm. w 1801) w Weissenfels, zaś jego przyjaciel – Karl Wilhelm 
Friedrich von Schlegel (zm. w 1829) w Dreźnie. Fryderyk Nietzsche 
(zm. w 1900) znalazł miejsce wiecznego spoczynku w rodzinnym gro-
bowcu na cmentarzu w Röcken, a Bertolt Brecht (zm. w 1956) w Berli-
nie. Dwóch wielkich autorów XX wieku trzeba szukać na cmentarzach 
szwajcarskich: Th omas Mann (1875–1955) spoczął na cmentarzu 
w Zurychu, zaś Erich Maria Remarque (1898–1970) w szwajcarskim 
Porto Ronco. 

Nie postarali się Niemcy także o Panteon dla swoich wielkich kom-
pozytorów. Johann Sebastian Bach (zm. w 1750) pochowany został 
w podziemiach kościoła św. Tomasza w Lipsku, Ludwig van Beetho-
ven (zm. w 1827) spoczywa na cmentarzu w Wiedniu, Carl Maria von 
Weber (zm. w 1826) w Dreźnie, a Robert Schumann (zm. w 1856) na 
cmentarzu w Endenich. Richard Wagner (zm. w 1883) spoczął w gro-
bowcu na cmentarzu w Bayreuth. Na tym samym cmentarzu pocho-
wano jego teścia, węgierskiego pianistę i kompozytora, Ferenca Liszta 
(zm. w 1886). Nie zbudowali Panteonu Narodowego także Austriacy 
dla swoich wielkich artystów. Na Centralnym Cmentarzu w Wiedniu 
złożono doczesne prochy całej gromady wspaniałych kompozytorów: 
obok grobu Beethovena można tu odnaleźć groby Josepha Hayd-
na (zm. w 1809), Johannesa Brahmsa (zm. w 1897), Franza Schu-
berta (zm. w 1828), a także gromadki Straussów: Johanna Straussa, 
ojca (zm. w 1849) oraz trzech jego synów, Johanna Straussa, syna 
(zm. w 1899), Jozefa Straussa (zm. w 1870) oraz Edouarda Straussa 
(zm. w 1916). Niestety, grobowiec genialnego Wolfganga Amadeusza 
Mozarta (1756–1791) jest pusty: w 1791 roku pochowano go w Wied-
niu, ale na znajdującym się poza murami miasta cmentarzu St. Marx 
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i to we wspólnej fosie. Dziś można mu oddać hołd przy cenotafi e na 
wiedeńskim Cmentarzu Centralnym.

Skandynawowie szczycą się jedynie nekropoliami królewski-
mi. Duńczycy posiadają swoją nekropolię królewską w położonej na 
wyspie Zelandii, we wschodniej Danii, katedrze w Roskilde (Roskilde 
Domkirke), która uznawana jest za pierwszy kościół gotycki w Skan-
dynawii. W podziemiach jej zostało pochowanych 39 królów i królo-
wych duńskich, od Haralda Sinozębego (zm. w 876 r.) po Ludwika IX 
(zm. w 1972). Pochodzący z XII wieku dawny klasztor cystersów 
w Varnhem (w południowej Szwecji) znany jest jako nekropolia królów 
szwedzkich. Gotycka katedra Nidaros (Nidarosdomen) w Trondheim, 
wzorowana na angielskiej katedrze Canterbury, upamiętniona tym, 
że aż do 1537 roku znajdowała się tu srebrna trumna króla Norwegii 
Olafa II (995–1030), który wprowadził w swoim kraju chrześcijaństwo, 
jest tradycyjnym miejscem pochówku królów Norwegii. W żadnym 
z tych krajów nie ma jednak panteonu wielkich pisarzy, malarzy czy 
kompozytorów. Spoczywają oni na miejskich cmentarzach, które na-
wet nie zyskały miana nekropolii narodowych. 

Czesi ze swoją skomplikowaną historią mogą się mimo wszystko 
pochwalić nekropolią królewsko-cesarską w Pradze, na Hradczanach. 
W podziemiach monumentalnej katedry św. Wita spoczywa kilku 
królów oraz cesarzy rzymskich narodu niemieckiego, będących zara-
zem królami czeskimi. Na Wyszehradzie, innym wzgórzu Pragi, obok 
gotyckiego kościoła św. św. Piotra i Pawła, znajduje się utworzony na 
przełomie XIX i XX wieku Cmentarz Zasłużonych, na którym spoczy-
wają artyści trwale zapisani w dziejach kultury czeskiej, między inny-
mi kompozytorzy Antonin Dvořak (zm. w 1904) i Bedřich Smetana 
(zm. w 1884), a także poetka – Božena Nĕmcová (zm. w 1862). Pośrod-
ku tego cmentarza znajduje się zbiorowy grobowiec, tak zwany Slavin, 
w którym spoczywa między innymi głośny poeta i prozaik – Jaroslav 
Vrchlickŷ (zm. w 1922), a także malarz Alfons Mucha (zm. w 1939). 

Węgrzy są w trudniejszej niż Czesi sytuacji. Mieli i oni swoją piękną 
i bogatą nekropolię królewską, ale ją utracili. Od czasów św. Stefana 
(zm. w 1038), który koronował się na króla węgierskiego w 1000 roku, 
aż do 1527 roku grzebali oni swoich królów w podziemiach katedry 
w Székesfehérvár (Białogród Królewski). Świątynia ta nie zachowała 
się. Turcy po zajęciu miasta w 1543 roku przekształcili ją w magazyn 
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prochu i amunicji. W 1601 roku magazyn ów wybuchł, niszcząc 
całą budowlę, w tym grobowce królów węgierskich. Nie mają Wę-
grzy także grobu najsławniejszego swojego poety: Sándora Petöfi ego 
(zm. w 1849). Ten poeta przeszedł do historii Węgier także jako przy-
wódca młodzieży węgierskiej, walczącej w czasie Wiosny Ludów o wol-
ne Węgry. Zginął w czasie bitwy pod Segesvárem, 31 lipca 1849 roku. 
Na pobojowisku nie udało się odnaleźć jego ciała, toteż uczczono go 
tylko licznymi pomnikami. 

W przywołanym kontekście zastanawia jeden fakt: iż Niemcy, któ-
rzy mogą poszczycić się prawdziwą rzeszą wielkich pisarzy, poetów, 
kompozytorów czy malarzy, nie stworzyli Panteonu Narodowego, 
trudno bowiem bawarską Walhallę uznać za taki panteon. Fenomen 
ten można wytłumaczyć właściwie tylko w jeden sposób: w czasach, 
gdy w Anglii, Francji czy we Włoszech powstawały panteony narodo-
we, Niemcy pozostawały w rozbiciu na wiele samodzielnych księstw 
i krajów. Bawarczycy nie widzieli potrzeby łączenia się w wysiłkach 
nad stworzeniem takiego panteonu we współpracy z mieszkańcami 
Saksonii, Brandenburgii, Meklemburgii, Palatynatu czy Brunszwiku. 
To najprawdopodobniej dlatego nie powstał na ziemiach niemieckich 
Panteon Narodowy.

Wszystko wskazuje na to, że inne przesłanki zdecydowały o tym, 
iż nie powstał Panteon Narodowy w Rosji. Owszem, Rosjanie posia-
dają nekropolie swoich władców. Najsławniejszą jest niewątpliwie ne-
kropolia carów mieszcząca się na Kremlu, w Soborze Archangielskim 
(54 grobowce przedstawicieli rodzin carskich, w tym ośmiu carów), 
oraz druga, mieszcząca się w Soborze św. św. Piotra i Pawła w Sankt Pe-
tersburgu (groby ponad 50 członków rodów carskich, w tym jedenastu 
carów). Nigdy jednak żaden z carów, ani z wodzów Związku Sowieckie-
go, nie podjął inicjatywy zbudowania Panteonu Narodowego, w któ-
rym złożono by doczesne szczątki najwybitniejszych pisarzy, poetów, 
malarzy czy uczonych rosyjskich. Uzasadnienie tego faktu wydaje się 
proste: zgodnie z tradycją bizantyjską, carowie uzurpowali sobie pra-
wa do boskości. Po carach tę koncepcję władcy-boga przejęli przywódcy 
Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckiego: Lenin, Stalin oraz kolejni 
pierwsi sekretarze Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Dla 
carów powstały wzmiankowane nekropolie w soborach, dla wodzów 
Związku Sowieckiego Mauzoleum na pl. Czerwonym w Moskwie, a tak-
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że cmentarz przy Murze Kremlowskim. W tym świecie żaden z pisarzy 
czy artystów nie miał prawa do podobnego wyróżnienia. 

Groby dwóch największych rosyjskich poetów romantycznych znaj-
dują się na dalekiej prowincji. Aleksander Puszkin (zm. w 1837) spo-
czywa w klasztorze Trigorskoje w guberni pskowskiej, obok rodzinnej 
posiadłości Michałowskoje. Michaił Lermontow zginął w 1841 roku na 
Kaukazie, w Piatigorsku, gdzie został zesłany przez sąd wojskowy za 
udział w pojedynku. Spoczywa on w grobie w rodzinnej miejscowości 
Tarchany. Lew Tołstoj (zm. w 1910) pochowany został zgodnie z jego 
wolą w swojej ukochanej Jasnej Polanie, w zwyczajnym ziemnym gro-
bie. Laureaci literackiej Nagrody Nobla: Borys Pasternak (zm. w 1960) 
spoczywa w podmoskiewskim Peredelkinie, Iwan Bunin (zm. w 1953) 
na cmentarzu prawosławnym Saint-Geneviève-des-Bois w Paryżu, 
Aleksander Sołżenicyn (zm. w 2008) na moskiewskim cmentarzu przy 
Dońskim Monastyrze, a Josif Brodski (zm. w 1996) na cmentarzu 
św. Michała w Wenecji. W Wenecji pochowani zostali także Siergiej 
Diagilew (1872–1929) oraz słynny kompozytor rosyjski, Igor Strawiń-
ski (1882–1971)). 

Główną nekropolią rosyjskich pisarzy i artystów jest jednak mos-
kiewski Cmentarz Nowodziewiczy. Miejsce wiecznego spoczynku zna-
leźli tu między innymi: Mikołaj Gogol (zm. w 1852), Walerij Briusow 
(zm. w 1924), Michaił Bułhakow (zm. w 1940), Władimir Majakowski 
(zm. w 1930), a także kompozytor Dymitr Szostakowicz (zm. w 1975) 
i światowej sławy wiolonczelista Mścisław Rostropowicz (zm. w 2007). 
Na moskiewskim Cmentarzu Wagańkowskim pochowano Siergieja Je-
sienina (zm. w 1925). Wielka galeria poetów, kompozytorów i malarzy 
rosyjskich znalazła miejsce wiecznego spoczynku na dwóch cmentarzach 
w Sankt Petersburgu. Na Cmentarzu Wołkowskim spoczywają między 
innymi Iwan Turgieniew (zm. w 1883) i Aleksander Błok (zm. w 1921), 
natomiast na Cmentarzu Tichwińskim znajdują się między innymi gro-
by klasyka bajki – Iwana Kryłowa (zm. w 1844), Fiodora Dostojewskiego 
(zm. w 1881), a nadto znakomitych rosyjskich kompozytorów: Michaiła 
Glinki (zm. w 1857) i Piotra Czajkowskiego (zm. w 1893). 

Przywołane tu fakty przekonują o jednym: iż tylko w Zachodniej 
Europie wykształcił się i do dziś trwa zwyczaj oddawania czci wielkim 
twórcom kultury i sztuki w narodowych panteonach. W pozostałych 
krajach, łącznie z Niemcami i Rosją, zwyczaj ten nie przyjął się. 
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Nekropolie królewsko-książęce w Polsce

Pierwsza nekropolia polskich królów i książąt powstała w Poznaniu. 
W podziemiach tamtejszej katedry pochowano pierwszych władców 
polskich z wielkopolskiej linii Piastów: Mieszka I (992), Bolesława 
Chrobrego (1025) oraz kilku innych książąt. Dzisiaj można tu podzi-
wiać tylko wspaniałe mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 
zbudowane w pierwszej połowie XIX wieku (w tzw. Złotej Kaplicy przy 
katedrze). Nie wiadomo do dzisiaj, gdzie złożono doczesne szczątki 
Bolesława Śmiałego (zm. ok. 1086). Najdawniejsi kronikarze podawa-
li, że spoczął on w położonym w Karyntii Ossjaku. Ostatnio historycy 
skłaniają się jednak ku tezie, że spoczywa on w podziemiach kościoła 
w Tyńcu k. Krakowa. 

Wielu książąt polskich pochowano w Płocku, ale także we Wrocła-
wiu, Legnicy czy w Opolu. Król Aleksander Jagiellończyk (zm. w 1506) 
oraz słynna w dziejach i w literaturze pięknej królowa Barbara Radzi-
wiłłówna (zm. w 1551), żona Zygmunta Augusta, spoczywają w pod-
ziemiach katedry w Wilnie. 

Osobną kartę posiada w tym przypadku Warszawa. W podziemiach 
jej katedry pochowano kilkunastu książąt mazowieckich. Od 1924 roku 
spoczywa tu także Henryk Sienkiewicz, zmarły w Lozannie w 1916 
roku. W podziemiach warszawskiej katedry pochowano również kil-
ku prezydentów polskich: w 1922 roku Gabriela Narutowicza, w 1992 
roku złożono tu sprowadzone do kraju prochy zmarłego 29 czerwca 
1941 roku w Nowym Jorku Ignacego Jana Paderewskiego, w 1993 – 
przewiezione do kraju z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy prochy 
zmarłego w 1946 roku w Versoix k. Genewy Ignacego Mościckiego, 
a w 1994 roku – prochy gen. Kazimierza Sosnkowskiego10. Tradycję tę 
przerwano dopiero w 2010 roku. 

10 Gen. Kazimierz Sosnkowski, Naczelny Wódz wojsk polskich po śmierci gen. Włady-
sława Sikorskiego, wybitny polityk, zmarł w Arundel (Kanada) w 1969 r. Urnę z jego 
prochami przewieziono wówczas do Paryża i złożono najpierw w paryskim kościele pod 
wezwaniem Wniebowzięcia NMP, a następnie – w grobowcu Towarzystwa Historyczno-
-Literackiego Polskiego na cmentarzu w Montmorency. W 1984 r. najbliższa rodzina 
Generała (małżonka oraz synowie) postanowili przewieźć urnę z prochami Generała do 
Warszawy, sprzeciwiło się temu jednak Towarzystwo Historyczno-Literackie, powołując 
się na wolę Generała, iż chciał on powrócić do Polski Wolnej. Wytoczony w tej sprawie 
Towarzystwu proces sądowy rodzina Generała przegrała. Dopiero 12 listopada 1994 r. 
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Najważniejszą rolę w dziejach narodowych polskich odegrała nie-
wątpliwie Nekropolia Królów Polskich na Wawelu. W podziemiach tej 
świątyni grzebano zwłoki książąt i księżniczek małopolskich już od 
XI wieku (by nie odwoływać się do legendarnych mogił Krakusa czy 
Wandy). Wiadomo, że między innymi pochowano tu w 1089 roku jedy-
nego syna Bolesława Śmiałego: księcia Mieszka, otrutego podstępnie 
po sprowadzeniu w 1086 roku z Węgier. Grób jego jednak nie zachował 
się. Nie zachowały się w wawelskiej Katedrze także groby innych ksią-
żąt polskich (Bolesława Kędzierzawego, Kazimierza Sprawiedliwego 
czy też Leszka Białego). Wszystkie te groby zniszczono podczas prac 
nad budową obecnej Katedry, na początku XIV wieku. W pierwszej po-
łowie XIV wieku Władysław Łokietek zapoczątkował nie tylko zwyczaj 
koronowania się w Katedrze Wawelskiej, ale także – królewskich po-
chówków w jej podziemiach. Od 1333 roku, kiedy w tej świątyni zło-
żono jego zwłoki, pochowano tu wszystkich królów polskich z wyjąt-
kiem Stanisława Leszczyńskiego, Augusta III oraz Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Znajduje się tu cenotaf Władysława III Warneńczyka, 
o którym to królu nie wiadomo, czy zginął w 1444 roku pod Warną, czy 
też zmarł po kilkudziesięciu latach na portugalskiej Maderze. 

W czasach narodowej niewoli (1795–1918) w jednej z krypt wa-
welskiej katedry – krypcie św. Leonarda – powstawać zaczął Panteon 
Bohaterów Narodowych. Tu w 1817 roku złożono prochy księcia Jó-
zefa Poniatowskiego (zm. 1813), a w 1818 roku Tadeusza Kościuszki 
(zm. 1817). Na początku XIX wieku projektowano przeniesienie do tej 
krypty zwłok twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrow-
skiego, starania te zakończyły się jednak niepowodzeniem. W 1935 
roku do Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego dołączył 
ten, który w znaczący sposób przyczynił się w 1918 roku do odbudowa-
nia Niepodległej Polski: marszałek Józef Piłsudski. Natomiast w 1993 
roku w krypcie św. Leonarda królewskiej Katedry spoczął gen. Włady-
sław Sikorski (zm. w 1943), Naczelny Wódz i premier rządu polskie-
go na uchodźstwie, który zginął w katastrofi e u wybrzeży Gibraltaru. 
W 2010 roku złożono tu doczesne szczątki prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki Marii, którzy zgi-
nęli w katastrofi e pod Smoleńskiem.

urna z prochami Wodza Naczelnego została przewieziona do kraju i złożona w podzie-
miach warszawskiej katedry św. Jana Chrzciciela. 
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W epoce niewoli Polacy zdecydowali o sprowadzeniu do Katedry 
Wawelskiej dwóch największych poetów polskich: Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego. Starania o sprowadzenie prochów Mickiewicza 
z Montmorency na Wawel rozpoczęto w 1869 roku, a pomyślnie zakoń-
czono w 1890 roku. Jeszcze dłużej, bo 32 lata, trwały zabiegi o prze-
niesienie prochów Słowackiego z cmentarza Montmartre na Wawel (od 
1885 do 1927). Dzięki temu powstała na Wawelu Krypta Wieszczów. 
Niestety, nie udało się sprowadzić na Wawel prochów Zygmunta Kra-
sińskiego (choć zabiegi o to podjęto między innymi w 1909 r.). W 1993 
roku wmurowano przy wejściu do Krypty Wieszczów tablicę upamięt-
niającą „czwartego wieszcza”, Cypriana Kamila Norwida. W cztery lata 
później uroczyście umieszczono przy owej tablicy urnę z ziemią po-
braną ze zbiorowego grobu na cmentarzu w Montmorency (w grobie 
tym umieszczono trumnę ze zwłokami Norwida w 1888 r.). Wreszcie, 
28 lutego 2010 roku, w tej samej Krypcie Wieszczów umieszczono 
medalion z wizerunkiem Fryderyka Chopina, który jest wierną kopią 
medalionu znajdującego się na grobie kompozytora na paryskim cmen-
tarzu Père-Lachaise. 

Wspomnieć tu trzeba o dwóch innych inicjatywach utworzenia 
w Krakowie Panteonu Narodowego. W 1880 roku w kościele Paulinów 
na Skałce uroczyście otwarto Kryptę Zasłużonych, w której obok grobu 
Jana Długosza (zm. w 1480), największego historyka Dawnej Polski, 
złożono doczesne szczątki czternastu pisarzy i artystów oraz uczonych: 
Wincentego Pola (zm. w 1872, pochowanego na Skałce w 1881), Lucja-
na Siemieńskiego (zm. w 1877, pochowanego na Skałce w 1881), Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego (zm. w 1887), Teofi la Lenartowicza (zm. 
w 1893), Adama Asnyka (zm. w 1897), Henryka Siemiradzkiego (zm. 
w 1902, pochowanego na Skałce w 1903), Stanisława Wyspiańskiego 
(zm. w 1907), Jacka Malczewskiego (zm. w 1929), Karola Szymanow-
skiego (zm. w 1937) i Czesława Miłosza (zm. w 2004). Spoczywają tu 
nadto: Ludwik Solski (zm. w 1954) oraz astronom Tadeusz Banachie-
wicz (zm. w 1955). Tablicami uczczono tu Aleksandra Brücknera, wiel-
kiego fi lologa i badacza kultury polskiej, oraz Karolinę Lanckorońską, 
znakomitą uczoną, a zarazem mecenasa polskiej kultury.

Krypta Zasłużonych na Skałce została już wypełniona. Ostatnie 
wolne w niej miejsce zajęte zostało przez sarkofag paulinów w 2007 
roku. Niestety, nie powiodły się zabiegi o wybudowanie obok niej dru-
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giej krypty. W tej sytuacji jesienią 2009 roku podjęto zabiegi o stworze-
nie w Krakowie Panteonu Narodowego w podziemiach krakowskiego 
kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Od blisko czterystu lat kościół ten kojarzony jest przede wszystkim 
z postacią pochowanego tu ks. Piotra Skargi (1536–1612) – wybitne-
go pisarza, rektora Kolegium Jezuickiego w Wilnie, pierwszego rektora 
Akademii Wileńskiej. Utalentowany mówca i pisarz od 1588 roku przez 
ponad dwadzieścia lat był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. 
Dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, ale zarazem sprzeciwiał się 
wikłaniu polskich monarchów w sprawy państwa szwedzkiego. W na-
szych dziejach zapisał się nade wszystko jako natchniony kaznodzieja 
i mówca, wielki patriota. Tak go postrzegali przede wszystkim Polacy 
z czasów narodowej niewoli z Mickiewiczem, Norwidem i Matejką na 
czele. 27 września 2012 roku, w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skar-
gi, odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia Panteonu Narodowego 
w podziemiach tej świątyni. 17 września 2013 roku złożono w nim pro-
chy światowej sławy dramaturga – Sławomira Mrożka (1930–2013).

Panteony Narodowe, ich powstawanie i liczebność świadczą o po-
trzebie uczczenia rodaków wybitnych i zasłużonych w różnych dziedzi-
nach: sztuki, kultury, literatury, nauki, polityki wreszcie. Tych, którzy 
stanowić mogą (lub mogli) wzór do naśladowania, a w każdym razie 
tych, którym należy się szczególna pamięć.

National Pantheons in Europe

Th e article is an essay intended to present the history of the European National 
Pantheons. Originating from the Antiquity, they began to reappear in the epoch 
of Renaissance. Th e fi rst modern national pantheon, dedicated to the eminent 
artists and poets, was built in the 1529, when the people of Rome deposed the 
earthly remains of the genial artist, Raphael Santi. Th ey were soon imitated by 
the Florence people who buried Michelangelo in 1564 in the vaults of the goth-
ic church Santa Croce, creating this way their own Pantheon. Th e same did the 
English when deciding to open the Westminster Abbey and intending the Poets’ 
Corner to be the place to bury the most eminent artists, writers and scientists, as 
well as the Portuguese with the Lisbon Hyeronimites Abbey. Th e Spaniards quick-
ly followed, creating the world famous Escorial. In the second half of the XVIII 
Century the French people decided to take off  the idea of the – secular in their 
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case – Pantheon, located in Paris. Th e second part of the article is dealing with 
the history of the Polish National Pantheon. It consists of Great Poets’ Crypt, 
neighbouring the Wawel Castle Royal and National Heroes Necropolis and of the 
Crypt at the Skałka Church. Lately, as there was no more place in this Crypt, 
a new National Pantheon was created in Cracow in the vaults of the Saint Peter 
and Paul Church. It was there that the world famous dramatist Sławomir Mrożek 
was buried in September 2013.


