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S t r e s z c z e n i e

Rozważania	ograniczono	do	szczególnego	przypadku	ogrodów	pamięci	w	postaci	cmentarzy,	 ich	
historii	 i	 lokalizacji	w	strukturach	miasta	Krakowa.	Ogólnie	obiekty	tego	typu	powstawały	w	różnych	
formach	 i	 czasie,	 ściśle	wiążąc	 się	 z	 rozwojem	miasta.	 Początki	miejsc	grzebalnych	 związane	były	
z	 kulturą	 łużycką	 –	 mogiłami	 ciałopalnymi.	 Po	 przyjęciu	 religii	 katolickiej	 przez	 państwo	 Polskie	
zakładano	 liczne	 cmentarze	wokół	 świątyń.	Osobną	 grupę	 stanowiły	 obiekty	 innowiercze,	 często	
lokalizowane	poza	obszarem	murów	miejskich.	Od	początku	XIX	wieku	zakładano	pierwsze	cmentarze	
komunalne	dla	Podgórza	 i	Krakowa.	Obecnie	 istnieje	12	nekropolii	 komunalnych,	18	parafialnych,	
5	wyznaniowych	oraz	7	wojskowych,	zlokalizowanych	w	granicach	administracyjnych	miasta.

Słowa kluczowe:  Kraków, cmentarz, nekropolia, sacrum, tradycja

A b s t r a c t

The	 considerations	 were	 limited	 to	 the	 particular	 example	 of	 memorial	 gardens	 in	 the	 shape	 of	
cemeteries,	 their	history	and	 location	 in	 the	structure	of	Cracow.	Generally	 these	 types	of	objects	
were	established	 in	different	 forms	and	 time	 in	close	 relation	 to	 the	development	of	 the	city.	 The	
beginnings	of	burial	 spots	were	connected	with	Lusatian	culture	–	crematory	graves.	After	Poland	
accepted	catholic	religion	numerous	cemeteries	were	established	near	temples.	A	separate	group	
were	heterodox	objects	frequently	located	outside	the	walls.	From	the	beginning	of	the	19th	century	
communal	cemeteries	were	established	for	Podgórze	and	Cracow.	Currently	there	are	12	communal,	
18	 parochial,	 5	 denominational	 and	 7	 military	 necropolises	 located	 within	 the	 administrative	
boundaries	of	the	city.
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Cmentarze	jako	obszary	przeznaczone	do	grzebania	zamarłych	istniały	od	zara-
nia	dziejów.	Przybierały	 różne	 formy,	 ściśle	związane	z	kulturami	w	 jakich	 tego	typu	
obiekty	były	zakładane1.	Lęk	żywych	przed	śmiercią	prowadził	często	do	izolowania	
miejsc	pochówku2.	Prezentowane	rozważania	ograniczone	zostały	do	analizy	nekro-
polii	występujących	w	strukturach	miejskich	Krakowa.	Przedstawiono	obiekty	związa-
ne	z	tym	ośrodkiem,	zakładane	przed	wiekami,	przybierające	różną	formę,	silnie	osa-
dzone	w	tradycji	polskiego	narodu.

Tematyką	nekropoli	krakowskich	zajmowała	się	 liczna	grupa	historyków	i	history-
ków	sztuki	oraz	archeologów.	Autorami	jednych	z	pierwszych	opracowań	z	początku	
XIX	wieku	byli	 Stanisław	Cyrankiewicz	oraz	Andrzej	Grabowski.	Współczesne	prace	
badawcze	na	temat	cmentarza	Rakowickiego	 i	Podgórskiego	prowadziła	Karolina	
Grodzińska-Ożóg.	Nekropolia	królewska	była	tematem	rozważań	między	 innymi	Mi-
chała	 Rożka.	 Podstawowymi	 pozycjami	 dotyczącymi	 historii	 i	 przemian	 przestrzen-
nych	Krakowa	były:	Dzieje Krakowa,	Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta	oraz	
Atlas historyczny miast polski3.	Ogólnie	opisy	dotyczące	polskich	cmentarzy	prezen-
towali	Jan	Kolbuszowski	oraz	Jan	Rylke,	a	obiekty	koncentrujące	się	na	założeniach	
z	innych	miast	badali	Edmund	Małachowicz	i	Stanisław	Nicieja.

Początki	 struktury	osadniczej	Krakowa,	 związane	 z	 zamieszkiwaniem	na	 tych	 te-
renach	plemienia	Słowian,	nie	pozostawiły	wielu	 śladów	miejsc	pochówków4.	 Jed-
nym	z	prawdopodobnych	cmentarzy,	będącym	legendarnym	grobem	ciałopalnym,	
może	być	kopiec	Krakusa,	zlokalizowany	na	terenie	Podgórza5.

Historia	obiektów	cmentarnych	w	Krakowie	sięga	odległych	wieków.	Rozprzestrze-
nienie	 się	na	 tych	 terenach	 religii	 katolickiej	doprowadziło	do	częstszego	pojawia-
nia	się	nekropolii	w	mieście.	Od	X	wieku	coraz	częściej	zakładano	cmentarze	wokół	
kościołów6,	a	w	kryptach	pod	ołtarzami	składano	szczątki	świętych.	Pochowano	tu	
św.	Stanisława,	św.	Jacka,	św.	Jana	z	Kęt,	św.	Szymona	z	Lipnicy7.	Od	połowy	IX	do	
połowy	XIII	wieku	istniała	grupa	około	9	miejsc	z	kościołami	przedlokacyjnymi	cmen-
tarzami	z	grobami	szkieletowymi	oraz	kilkanaście	cmentarzy	pozakościelnych8.	Z	mia-
stem	Kraków	związane	jest	również	wyjątkowe	miejsce	będące	nekropolią.	Położona	
na	wzgórzu	siedziba	królów	z	katedrą	wawelską	pełniła	od	wieków	bardzo	ważną	rolę	
–	stała	się	miejscem	spoczynku	władców,	możnych	i	wielkich	Polaków.	Od	końca	XVIII	
1	 Można	wymienić	 tu	obiekty	 sepulkralne	powstające	na	 terenach	miast	 lub	w	 ich	okolicy:	coemeterium 
–	w	starożytnym	Rzymie	w	postaci	drogi	prowadzącej	do	miast,	obsadzanej	drzewami	i	krzewami	z	licznymi	
budowlami;	nekropola  (grec.  nekropolis	 –	miasto	 umarłych)	w	 starożytności,	 jak	 również	w	 średniowieczu,	
cmentarze	podziemne	znajdujące	się	nieopodal	dużych	miast,	np.	groby	skalne	znajdujące	się	w	obrębie	
cytadeli	 w	Mykenach;	campo  santo	 –	 czworoboczny	 dziedziniec	 otoczony	 krużgankami	 arkadowymi	 lub	
kolumnowymi	z	grobowcami	i	epitafiami	–	ten	typ	cmentarza	przetrwał	we	Włoszech	do	1	połowy	XIX	wieku,	
[za:]	Słownik terminologiczny sztuk pięknych,	Państwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	Warszawa	1976,	s.	71,	87.
2	 Według	prawa	dwunastu	tablic	w	miastach	istniał	zakaz	pochówków.	„W	starożytności,	zgodnie	z	prawem	
dwunastu	tablic,	powtórzonym	później	w	kodeksie	Teodozjusza,	obowiązywał	zakaz	pochówków	wewnątrz	
miasta	i	wśród	żyjących.	Zmarli	budzili	lęk	i	niechęć,	która	znalazła	się	u	podstaw	wspomnianych	przepisów”,	
[za:]	E.	Małachowicz,	Cmentarz na Rossie w Wilnie,	Ossolineum,	Wrocław	1993,	s.	7.
3 Dzieje  Krakowa,	 tomy	 1–5;	 	Kraków. Nowe  studia  nad  rozwojem miasta,	 red.	 B.	Wyrozumski,	 „Biblioteka	
Krakowa”	nr	150,	Kraków	2007;	Atlas historyczny miast polski,	red.	Z.	Noga,	tom	V,	Małopolska,	zeszyt	1,	Kraków	
2007,	mapa	4.3.
4	 Można	 tu	wspomnieć	o	miejscach	kurhanów,	 żalników	czy	 też	horodyszczy,	 [za:]	Małachowicz,	op. cit.,	
s.	7.	W	okolicy	Krakowa,	np.	Pleszowie,	odkryto	cmentarzysko	powstałe	na	początku	kultury	 łużyckiej,	 [za:]	
J.	Wyrozumski,	Dzieje Krakowa,	tom	1,	Wydawnictwo	Literackie,	Kraków	1992,	s.	32,	37.
5	 [Za:] Dzieje Krakowa,	tom	1,	op. cit.,	s.	55	n.
6	 Sobór	rzymski	z	1059	roku	uchwalił	nakaz	wyznaczania	wokół	świątyń	ziemi	przeznaczonej	do	pochówków	
–	o	szerokości	60	kroków,	[za:]	S.	Nicieja,	Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986,	Ossolineum,	
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź	1989,	s.	7.
7	 J.	Purchla,	Kraków w Europie środka, Wydawnictwo	BOSZ, Olszanica–Kraków	2008,	s.	10n.	Grób	św.	Stanisława	
znajduje	się	w	katedrze	wawelskiej,	św.	Jacka	w	kościele	dominikanów,	św.	Jan	z	Kęt	w	kolegiacie	akademickiej	
św.	Anny,	św.	Szymona	z	Lipnicy	w	kościele	św.	Bernardyna	ze	Sieny.
8 Kraków. atlas historyczny miast polski,	red.	Z.	Noga,	tom	V,	Małopolska,	zeszyt	1,	Kraków	2007,	mapa	4.3.
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wieku	groby	 królów	były	 udostępniane	 społeczeństwu.	 Stało	 się	 to	 pod	wpływem	
romantycznych	nurtów	–	rozbudzone	potrzeby	kultu	spowodowały	ich	otwarcie	i	eks-
pozycję.	 Jego	 symboliczny	charakter	nie	 tylko	 jako	miejsce	pochówku,	ale	przede	
wszystkim	symbolu,	miał	olbrzymie	znaczenie	dla	narodu	w	dobie	zaborów	i	wojen9.

Do	początku	XIX	wieku	w	Krakowie	cmentarze	towarzyszyły	kościołom	parafialnym,	
klasztorom	i	szpitalom.	Często	otaczane	murami,	w	obrysie	niewielkie,	mieszczące	się	
w	granicach	miasta	 lub	 jego	bezpośrednim	sąsiedztwie.	Zmarłych,	w	zależności	od	
statusu	społecznego,	grzebano	wewnątrz	kościołów	w	kryptach,	a	na	dziedzińcach	
zewnętrznych,	przy	murach	umieszczano	tablice.

Cmentarze	w	obrębie	murów	miasta	 znajdowały	 się	między	 innymi	przy	kościo-
łach	parafialnych:	Mariackim,	św.	Anny,	św.	Krzyża,	św.	Szczepana,	Wszystkich	Świę-
tych,	jak	również	przy	klasztorach	dominikanów	i	franciszkanów,	a	także	przy	kościele	
Św.	Ducha	oraz	św.	Marii	Magdaleny10.

Nekropolia	przy	Rynku	Głównym	założona	w	1222	roku	towarzyszyła	bazylice	Ma-
riackiej.	Otoczona	ogrodzeniem	z	dwoma	bramkami	(w	kierunku	ul.	Floriańskiej	i	pro-
wadząca	 do	 świątyni)	 posiadała	 kaplicę	 cmentarną,	 ufundowaną	 przez	Mikołaja	
Wierzynka	w	1338	roku,	a	pod	koniec	XIV	wieku	przebudowaną	na	kościół	św.	Bar-
9	 M.	Rożek,	Groby królewskie na Wawelu,	Petrus,	Kraków	2008,	s.	9-15.
10	 K.	Grodziska-Ożóg,	Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803–1939),	Wydawnictwo	Literackie,	Kraków	1987,	
s.	17.

Il.	1.	Cmentarze	na	terenie	starego	miasta	Krakowa	do	XIX	wieku

Ill.	1.	Cemeteries	within	the	area	of	old	Cracow	until	19th	century
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bary11.	Likwidacja	cmentarza	otaczającego	świątynię	pozwoliła	na	poszerzenie	ulicy	
Mikołajskiej	i	powstanie	nowego	placu12.

Przy	 kościele	 pod	 wezwaniem	 Piotra	Małego	 (na	Garbarach),	 wybudowanym	
w	1498	roku,	założono	pierwszy	cmentarz	publiczny	okalający	świątynię.	Należał	on	
od	XVII	wieku	do	jezuitów.	Jego	lokalizacja	poza	murami	miasta	sprawiła,	że	chowa-
no	tu	również	ofiary	epidemii.	Jego	dostępność	nie	ograniczała	się	tylko	do	parafian	
św.	Szczepana.	W	1801	roku	kościół	został	zburzony,	a	otaczający	go	cmentarz	zlikwi-
dowano.	Inna	nieistniejąca	świątynia	wraz	cmentarzem	znajdowała	się	na	obecnym	
placu	św.	Ducha.	Kościół	powstał	w	XIII	wieku,	założony	przez	zakonników	św.	Augu-
styna	de	Saixa,	składał	się	ze	świątyni,	szpitala	i	cmentarza	(również	dla	podrzutków).	
Po	kasacie	duchaków	szpital	przeniesiono	do	dzielnicy	Wesoła.	Pod	koniec	XIX	wieku	
budynki	szpitala	i	kościoła	zostały	zburzone.

Na	przedmieściach	spotykało	się	miejsca	grzebalne,	o	których	nie	zachowało	się	
wiele	 informacji.	Były	 to	mogiły	 innowiercze	 lub	też	miejsca	pochówku	skazańców,	
biedoty	i	samobójców.	Ofiary	epidemii	grzebano	na	krakowskich	Błoniach,	pełnych	
wysepek	wśród	 rozlewiska.	 Cmentarz	 dla	 skazańców	 znajdował	 się	 poza	 granica-
mi	miasta	przy	 kościele	 św.	Gertrudy.	 Ta	niewielka	 świątynia	powstała	pod	 koniec	
XV	wieku	i	pełniła	rolę	kaplicy	cmentarnej.	Pod	koniec	XVIII	wieku	popadła	w	ruinę	
i	w	1820	roku	została	rozebrana.	W	miejscu	tym	przebiega	obecnie	ulica	św.	Gertrudy	
sąsiadująca	z	krakowskimi	Plantami.

Kraków	na	przełomie	XVIII	i	XIX	wieku	posiadał	72	kościoły	i	30	klasztorów13.	Liczba	
ta	po	wielkim	pożarze,	kasatach	zakonów	i	przebudowach	została	mocno	uszczuplo-
na.	Nowe	 inwestycje	prowadzone	na	 terenie	 zaniedbanego	centrum,	wyburzanie	
obiektów	znajdujących	się	z	złym	stanie	technicznym	oraz	likwidacja	cmentarzy	znaj-
dujących	się	w	otoczeniu	świątyń,	związana	z	wprowadzonymi	przepisami,	przyczy-
niły	się	do	zmian	urbanistycznego	kształtu	miasta.	Na	ich	miejscu	powstawały	nowe	
place	(plac	Szczepański,	Plac	Mariacki,	Plac	Wszystkich	Świętych),	poszerzono	rów-
nież	niektóre	ulice.

Od	 końca	 XVIII	 wieku	 zakładano	 cmentarze	 komunalne,	 które	 umiejscawiano	
na	obrzeżach	miast.	Zjawisko	tak	lokalizowanych	miejsc	pochówku,	oddalonych	od	
centrów	wymuszone	było	względami	sanitarnymi.	Zmiany	wprowadzano	na	terenie	
Polski	w	zależności	od	administrujących	władz	zaborców.	W	Europie	oświeceniowe	
nurty	 związane	 z	uroczystym	czczeniem	 zmarłych	bliskich	oraz	 znaczne	 zagrożenia	
sanitarne	przynosiły	powstawanie	„ogrodów	zamarłych”	w	postaci	cmentarzy	komu-
nalnych14.	W	Krakowie	od	1792	 roku	rozważano	zamknięcie	cmentarzy	położonych	
w	centrum,	choć	to	–	 jak	na	owe	czasy	–	nowoczesne	rozwiązanie	nie	cieszyło	się	
społeczną	aprobatą15.	Pochówki	w	centrum	miasta	wiązały	się	z	niesłabnącym	pre-
stiżem.	Dopiero	20	marca	1795	 roku	zakazano	 ich	na	cmentarzach	w	obrębie	mu-
rów	miasta,	wyznaczając	dwa	podmiejskie:	przy	kościołach	św.	Filipa	i	Jakuba	oraz	
św.	Piotra	 na	Grabarach.	W	1803	 roku	 Kraków	 znajdował	 się	pod	władaniem	mo-
narchii	 habsburskiej	 i	 w	 kwestii	 pochówków	 zaczął	 obowiązywać	w	Galicji	 dekret	
cesarza	 Józefa	 II	 z	 23	 sierpnia	1784	 roku16.	 Zakupiono	grunty	pod	nową	nekropolię	

11	 A.	Grabowski,	Cmentarze dawnego Krakowa,	Jagiellonia	SA,	Kraków	2008,	s.	17.
12	 M.	Rożek,	Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa–Kraków	
2000,	s.	210-220.
13	 Johann	 Friedrich	 Zöllner	 w	 1791	 roku	 tak	 pisał	 o	 Krakowie,	 [za:]	 http://www.jazon.krakow.pl/koscioly/	
(20.09.2011).
14	 Dekrety	monarchów	Francji	z	1776	roku	i	Niemiec	z	1770	roku.
15	 W	Warszawie	proces	ten	przeprowadzono	w	1781	roku.
16	 K.	Grodzińska,	Generalny-powszechny-krakowski. Cmentarz Rakowicki w świadomości krakowian w latach 
1803–2003,	 [w:]	200  lat Cmentarza Rakowickiego,	materiały	 sesji	 naukowej	odbytej	 12	 kwietnia	 2003	 roku,	
Towarzystwo	Miłośników	Historii	i	Zabytków	Krakowa,	Kraków	2005,	s.	7	n.
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i	od	1803	roku	rozpoczęto	użytkowanie	cmentarza.	Zajmował	on	tereny	dawnego	fol-
warku	Bosackiej	i	otoczony	był	murem	z	materiału	pozyskanego	z	rozbiórki	kościołów	
św.	Filipa	i	Jakuba	oraz	Piotra	na	Garbarach17.	Niekorzystna	komunikacja	z	centrum	
miasta	oraz	brak	zagospodarowania	terenu	sprawiały,	że	nie	cieszył	się	on	szczegól-
nym	uznaniem	wśród	społeczeństwa.	Dopiero	w	 latach	40.	XIX	wieku	powiększono	
obszar	cmentarza,	wprowadzając	układ	kompozycyjny	autorstwa	Karola	Kremera.	
Powstała	klasycystyczna	kaplica	cmentarna,	wprowadzono	zieleń,	ścieżki	uporząd-
kowano	zgodnie	z	wizją	projektu.	Cmentarz	Rakowicki,	będący	pierwszą	komunalną	
nekropolią	Krakowa,	posiada	wiele	znakomitych	przykładów	secesyjnej	i	neostylowej	
architektury	sepulkralnej. Teren	ponad	42	hektarów	porasta	urozmaicony	drzewostan,	
a	całość	wpisana	jest	do	rejestru	zabytków18.
W	 1920	 roku	 w	 związku	 z	 działaniami	 wojennymi	 zaistniała	 potrzeba	 poszerzenia	
cmentarza	 w	 kierunku	 północnym.	 Cześć	 znajdująca	 się	 za	 ulicą	 Prandoty,	
posiadająca	regularny	układ	ścieżek,	nosi	nazwę	cmentarza	wojskowego.
Prezentując	 nekropolie	 krakowskie,	 wspomnieć	 należy	 również	 o	 cmentarzach	
położonych	na	Podgórzu,	obecnie	jednej	z	dzielnic	Krakowa.	Miasto	Podgórze	zyskało	
status	wolnego	miasta	królewskiego	w	1784	roku,	nadany	przez	cesarza	Józefa	II.	Już	
w	latach	 1786–1792	 powstał	 tu	 cmentarz	 komunalny	 zlokalizowany	 poza	 murami.	
Był	on	ogrodzony,	o	 łącznej	powierzchni	1,5	ha,	posiadał	kostnicę	 i	 szutrowe	alejki	
o	narysie	prostokreślnym.	Znalazła	 tu	miejsce	spoczynku	 liczna	grupa	mieszkańców	
Podgórza.	Po	przepełnieniu	w	1900	roku	został	zamknięty.	Dalsze	jego	losy	związane	
są	ze	zniszczeniami	dokonanymi	przez	hitlerowców	w	latach	1942–1944.	Prowadzona	
niwelacja	 terenu	 pod	 budowę	 linii	 kolejowej	 Płaszów–Bonarka	 doprowadziła	 do	
likwidacji	 południowo-wschodniej	 części	 cmentarza.	 W	 latach	 1978–1979	 ponad	
połowę	 terenu	 zdewastowano,	 przeprowadzając	 ulicę	 Powstańców	 Śląskich.	
Pozostawiona	część	nekropolii,	położona	na	 stoku,	posiada	atrakcyjną	ekspozycję	
widokową	i	wartościowy	zabytkowy	drzewostan.	Na	Podgórzu,	u	stóp	Kopca	Krakusa,	
znajduje	 się	 Nowy	 Cmentarz.	 Założony	 w	 1900	 roku,	 kilkukrotnie	 rozbudowywany	
(1909,	 1947),	 posiadał	 osobną	 kwaterę	 dla	 protestantów,	 jak	 również	 przestrzeń	
17	 Szerzej	 na	 temat	 kompozycji	 Cmentarza	 Rakowickiego,	 [w:]	 K.	 Fabijanowska,	 Koncepcja  rewaloryzacji 
układu zieleni na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
18	 Szerzej	 na	 temat	 tej	 nekropolii:	 200  lat  Cmentarza  Rakowickiego,	 materiały	 sesji	 naukowej	 odbytej	
12	kwietnia	2003	roku,	Towarzystwo	Miłośników	Historii	i	Zabytków	Krakowa,	Kraków	2005;	K.	Grodziska-Ożóg,	
Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803–1939),	Wydawnictwo	Literackie,	Kraków	1987,	s.	7-51.

Il.	2.	Parkowy	charakter	pierwszego	
komunalnego	krakowskiego	cmen-
tarza	(fot.	K.	Hodor)

Ill.	2.	Park	 character	 of	 the	 first	
communal	 cemetery	 in	 Cracow	
(photo	K.	Hodor)
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przeznaczoną	 do	 pochówku	 skazańców19.	 Obie	 podgórskie	 nekropolie	 należą	
do	 „Szlaku	 Europejskich	 Cmentarzy”,	 stworzonego	 przez	 Association	 of	 Significant	
Cemeteries	in	Europe	(ASCE)20.

Obecnie	na	terenie	Krakowa	znajduje	się	12	cmentarzy	komunalnych:	Rakowicki	
–	gdzie	pierwszy	pochówek	odbył	się	w	1803	roku,	Cmentarz	Stary	Podgórze	(1786– 
–1900),	Nowy	Podgórze	(1900),	Czerwone	Maki	(1917),	Wola	Duchacka	(1922),	Grę-
bałów	(1964),	Batowice	(1966),	w	tym	nekropolie	pierwotnie	parafialne	przekształco-
ne	na	komunalne:	Bronowice	(1909),	Prokocim	(1917),	Pychowice	(1927),	Kobierzyn	
Lubostroń	(1933),	Mydlniki	(1934)21.

Najstarszy	 cmentarz	 parafialny	 dla	 Zwierzyńca	 i	 okolicznych	 wsi	 położony	 był	
pierwotnie	przy	kościele	Najświętszego	Salwatora.	W	przestrzeni	otaczającej	kościół,	
wśród	 starego	drzewostanu,	do	dziś	 zachowało	 się	 kilka	 nagrobków.	Na	 ścianach	
i	mirze	kościoła	umieszczonych	 jest	około	30	 tablic	epitafijnych.	 „Nowy”	parafialny	
cmentarz	Salwatorski	na	wzgórzu	Błogosławionej	Bronisławy	powstał	w	1865	roku.	Po-
łożony	na	stoku	posiada	układ	oparty	o	prostokreślne	podziały	z	piękną	ekspozycją	
widokową.	W	1889	roku	wzniesiono	na	jego	terenie	neogotycką	kaplicę	św.	Józefa	
projektu	Sebastiana	Jaworzyńskiego.	Cmentarz	rozszerzano	dwukrotnie	w	latach	1902	
i	1999.	W	najnowszej	części	cmentarza	wybudowano	w	2003	roku	drugą	kaplicę	we-
dług	projektu	Witolda	Cęckiewicza.	Prócz	podziałów	na	kwatery	nie	kontynuowano	
tu	nasadzeń	zieleni	występującej	w	starszej	części.

Osobną	grupę	cmentarzy	na	terenie	Krakowa	stanowią	te	wyznania	mojżeszo-
wego.	Ich	powstanie	związane	było	z	zamieszkaniem	Żydów	zarówno	w	okolicach	 
ul.	św.	Anny,	jak	i	później	na	terenie	Kazimierza,	w	którym	pierwsze	wzmianki	o	zasie-
dleniu	przez	Żydów	pochodzą	z	1386	roku22.	 Istnieją	zapiski	mówiące	o	cmentarzu	
znajdującym	się	za	bramą	Żydowską	(u	wylotu	ulicy	św.	Anny)	za	murami	Krakowa23.	
Z	nekropolii	wyznania	mojżeszowego	trzy	znajdują	się	na	Kazimierzu	(przy	ul	Miodo-
wej	z	1804	roku),	a	dwa	na	Podgórzu.	Natomiast	w	Łuczanowicach	zlokalizowany	
jest	cmentarz	wyznania	kalwińskiego	istniejący	od	XVI	do	połowy	XIX	wieku	należą-
cy	do	arian24.

Jednym	 z	 nowych	cmentarzy	 komunalnych	 Krakowa	 jest	 nekropolia	Grębałów	
założona	w	1964	roku	na	powierzchni	ponad	25	hektarów.	Położona	na	wzniesieniu	
w	większości	posiada	groby	rodzinne	i	pojedyncze	z	nielicznymi	miejscami	na	groby	
urnowe	w	formie	kolumbariów.	Estetyka	grobowców	ograniczona	 jest	w	większości	
do	produkcji	seryjnej,	często	lastrykowej.	Wśród	występującej	tu	roślinności	drzewiastej	
dominują	brzozy	brodawkowate	Betula pendula,	modrzewie	europejskie	Larix deci-
dua	i	żywotniki	zachodnie	Thuja occidentalis.	Nowsza	część,	piętrząca	się	ku	wzgórzu,	
pozbawiona	 jest	w	ogóle	 roślinności	wysokiej.	 To	 rozwiązanie	 jest	 typowym	przykła-
dem	nekropolii	powstałych	w	ostatnim	półwieczu	w	Krakowie.

Na	terenie	Krakowa	możemy	wyróżnić	cmentarze:	komunalne,	parafialne,	wyzna-
niowe	oraz	wojskowe.	 Liczne	grono	cmentarzy	 komunalnych	powstała	przez	prze-
kształcenie	ich	z	jednostek	parafialnych.	Prócz	treści	formalnych	związanych	z	miej-
scem	szczególnym	w	postaci	miejsc	pochówku,	na	uwagę	zasługuje	 rola	cmenta-
rzy	jako	przestrzeni	zielonych	w	tkance	miejskiej.	Obecnie	zajmują	one	powierzchnię	

19	 K.	Grodziska,	Cmentarze Podgórza,	Secesja,	Kraków	1992,	passim.
20	 http://www.cemeteriesroute.eu/en/	(20.08.2011).
21	 http://www.zck-krakow.pl/?pageId=23	(20.08.2011).
22 Katalog  Zabytków  Sztuki  w  Polsce,	 tom	 IV,	 Kazimierz  i  Stradom,  Judaika:  Bożnica,  budowle  publiczne 
i  cmentarze,	 (red.)	 I.	 Rejduch-Samkowa,	 J.	 Samek,	 Instytut	 Sztuki	 Polskiej	 Akademii	 Nauk,	Warszawa	 1995,	
s.	XV.
23	 Istniał	on	na	 terenie	późniejszej	osady	Kawiory,	 [za:]	Katalog  Zabytków Sztuki w Polsce,	 tom	 IV,	op. cit., 
s.	XVI.
24	 http://www.zck-krakow.pl	(10.2010).
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Il.	3.	Kompozycja	zieleni	na	cmentarzu	w	Gręba-
łowie	(fot.	K.	Hodor)

Ill.	 3.	 Verdure	 composition	 at	 the	 cemetery	 in	
Grębałów	(photo	K.	Hodor)

Il.	4.	Cmentarze	w	obrębie	miasta	Krakowa,	stan	obecny,	[za:]	http://www.zck-krakow.pl/?pageId=23	(oprac.	
K.	Hodor)

Ill.	4.	Cemeteries	within	the	area	of	Cracow,	current	status	[za:]	http://www.zck-krakow.pl/?pageId=23	(edited	
K.	Hodor)

135,89	ha25.	Na	obszarach	 zakładanych	po	 II	wojnie	występuje	ograniczona	 roślin-
ność	wysoka,	często	monokulturowa,	a	często	brakuje	decyzji	o	wprowadzaniu	na	
te	tereny	roślinności.	Cmentarze	starsze,	posiadające	charakter	parkowy,	często	są	
miejscami	 lęgów	ptaków,	stanowiąc	wśród	zwartej	zabudowy	miasta	ważną	zieleń	
ogólnodostępną.
25	 S.	Gawroński,	Zieleń cmentarzy,	 [w:]	Atlas  roślinności  rzeczywistej Krakowa,	 (red.)	E.	Dubiel,	 J.	 Szwagrzyk,	
Urząd	Miasta	Krakowa,	Wydział	Kształtowania	Środowiska,	Kraków	2008,	s.	39.
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Układ	 kompozycyjny	 krakowskich	cmentarzy	powstałych	po	XVIII	wieku	cha-
rakteryzuje	zazwyczaj	zaakcentowana	aleja	honorowa,	regularne	rozplanowanie	
ścieżek,	 geometryczne	 podziały,	 dostosowanie	 do	 naturalnego	 ukształtowania	
terenu,	wprowadzenie	zielni	wysokiej	i	krzewów	oraz	mocno	ujednolicona	estety-
ka	nagrobków26.

Zmiany	zachodzące	w	sposobie	rozwoju	nekropolii	Krakowa	były	ściśle	związane	
z	ogólnymi	tendencjami,	jak	również	rozbudową	miasta.	Były	i	są	to	miejsca	wyjątko-
we	–	pamięci	o	dziejach	i	społeczeństwie,	jednocześnie	będące	zabytkowymi	parko-
wymi	kompleksami	pełnymi	znakomitej	rzeźby	i	architektury	sepulkralnej.
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