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THE CONCEPT OF RESTORATION OF THE GREENERY 
SYSTEM IN THE RAKOWICKI CEMETERY IN KRAKOW

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

Cmentarz	Rakowicki	dzięki	 swojej	bogatej	 i	ponaddwustuletniej	 historii	 zajmuje	wyjątkowe	miejsce	
zarówno	 na	 mapie	 kulturowej,	 jak	 i	 przyrodniczej	 Krakowa.	 Ten	 wpisany	 do	 rejestru	 zabytków	
cmentarz,	 o	 powierzchni	 42	 hektarów,	 jest	 nie	 tylko	 dziełem	 sztuki	 architektonicznej	 i	 rzeźbiarskiej	
–	 jest	 też	 dziełem	 przyrody.	 Koncepcja	 rewaloryzacji	 układu	 zieleni,	 oparta	 o	 analizy	materiałów	
historycznych	i	inwentaryzację	drzewostanu,	stała	się	więc	poszukiwaniem	sposobów	działania	oraz	
środków,	które	pozwoliłyby	na	utrzymanie	unikalnego	charakteru	tego	miejsca.	Zasadniczy	problem	
stanowiła	ograniczona	przestrzeń	przeznaczona	dla	rozwoju	roślin	i	związane	z	tym	konflikty	dotyczące	
miejsc	pochówków.	Tam,	gdzie	to	możliwe,	przedstawiono	rozwiązania	umożliwiające	kontynuację	
istniejącego	układu	zieleni	lub	umiejętne	zastępowanie	jej	znikających	elementów	nowymi	środkami	
wyrazu,	 nawiązującymi	 jednak	 do	 tradycji	 cmentarza.	 Proponowane	działania	 –	w	 zależności	 od	
sposobu	ich	realizacji	–	podzielono	na	konserwację,	rekonstrukcję,	rekompozycję	i	kreację,	ilustrując	
to	na	planszach	oraz	rysunkach	przedstawiających	indywidualne	rozwiązania	dla	wybranych	sytuacji	
istniejących	 w	 terenie.	 Sformułowano	 także	 wytyczne	 niezbędne	 do	 prawidłowego	 wykonania	
technicznego	 projektu	 rewaloryzacji	 zieleni	 oraz	 podano	 wykaz	 roślin	 polecanych	 do	 nasadzeń	
cmentarnych.

Słowa kluczowe:  cmentarz, sztuka ogrodowa, rewaloryzacja

A b s t r a c t

Rakowicki	Cemetery	occupies	a	special	place	on	the	cultural	map	of	Krakow,	whilst	also	being	a	place	
of	great	natural	interest.	This	biggest	more	than	two-hundred-year-old	cemetery	with	a	surface	area	
of	42	hectares,	being	entered	into	the	national	register	of	historic	monuments,	is	not	only	a	work	of	
architectural	and	sculptural	art	but	also	a	work	of	nature.	The	concept	of	restoration	of	the	greenery	
system,	based	on	analyses	of	historical	materials	and	the	existing	tree	stand,	became	the	process	of	
seeking	for	methods	of	action	and	resources	that	would	allow	this	place	to	retain	its	unique	character.	
The	main	problem	was	 the	 limited	 space	 intended	 for	 growth	of	 plants	 and	 the	 related	conflicts	
concerning	 the	 burial	 places.	 Suggested	 actions,	 depending	 on	 implementation	 methods,	 were	
divided	into	conservation,	reconstruction,	recomposition,	and	creation.	This	was	illustrated	by	means	
of	charts	and	figures	showing	individual	solutions	for	situations	selected	in	the	site.
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1. WSTęP

Cmentarz	Rakowicki	zajmuje	wyjątkowe	miejsce	zarówno	w	historii,	jak	i	układzie	
urbanistycznym	Krakowa.	 Ze	względu	na	 swoją	powierzchnię	odgrywa	ważną	 rolę	
w	systemie	zieleni	miasta.	Z	punktu	widzenia	przyrodniczego	cmentarz	położony	jest	
w	obrębie	terasy	wyższej	Pradoliny	Wisły,	na	granicy	Pradoliny	Wisły	i	Wysoczyzny	Kra-
kowskiej,	w	obrębie	stożka	Prądnika	i	doliny	tego	potoku.	Teren	ten	posiadał	bardzo	
korzystne	warunki	siedliskowe	dla	rozwoju	potencjalnie	tu	występujących	bogatych	
zbiorowisk	leśnych,	jak	grądowe	oraz	łęgowe1. Cmentarz	o	powierzchni	42	hektarów,	
liczący	ponad	200	lat,	wpisany	do	rejestru	zabytków,	jest	nie	tylko	dziełem	sztuki	archi-
tektonicznej	i	rzeźbiarskiej,	ale	też	dziełem	przyrody.	Współistniejące	ze	sobą	mogiły,	
grobowce	oraz	otaczające	je	rośliny	w	postaci	sadzonych	lub	wyrosłych	samoistnie	
sędziwych	drzew	oraz	całego	bogactwa	krzewów,	pnączy	i	bylin,	tworzą	niepowta-
rzalny	 klimat	 tego	miejsca.	 Podstawą	 proponowanych	 działań	 rewaloryzacyjnych	
była	wnikliwa	analiza	i	ocena	istniejącej	zieleni	w	aspekcie	zróżnicowania	gatunko-
wego	i	wiekowego	roślin,	jej	układu	i	bogactwa	form,	jak	również	analiza	materiałów	
historycznych	i	ikonograficznych.	Jak	wskazuje	historia,	cmentarz	od	początku	istnie-
nia	był	 świadomie	 komponowany	 jako	 założenie	ogrodowe.	 Koncepcja	 rewalory-
zacji	układu	zieleni	stała	się	więc	poszukiwaniem	sposobów	działania	oraz	środków,	
które	 pozwoliłyby	 na	 utrzymanie	 unikalnego	 charakteru	 tego	miejsca.	 Zasadniczy	
problem	stanowiła	ograniczona	przestrzeń	przeznaczona	dla	rozwoju	roślin	i	związane	
z	tym	konflikty	dotyczące	miejsc	pochówków.	Tam,	gdzie	to	możliwe,	przedstawiono	
rozwiązania	pozwalające	na	kontynuację	 istniejącego	układu	zieleni	 lub	umiejętne	
zastępowanie	 jej	 znikających	elementów	nowymi	 środkami	wyrazu,	nawiązującymi	
jednak	do	tradycji	cmentarza.	Proponowane	działania	w	zależności	od	sposobu	ich	
realizacji	podzielono	na	konserwację,	rekonstrukcję,	rekompozycję	i	kreację,	ilustrując	
to	na	planszach	oraz	rysunkach	przedstawiających	indywidualne	rozwiązania	dla	wy-
branych	sytuacji	istniejących	w	terenie.

2. ANALIZA WYBRANYCH PLANÓW HISTORYCZNYCH 
POD KĄTEM PRZEKSZTAŁCEŃ UKŁADU ZIELENI

Cmentarz	Rakowicki	powstał	na	gruntach	zakupionych	w	1797	roku	przez	władze	
miejskie	Krakowa,	stanowiących	część	 folwarku	Bosackie,	należącego	do	klasztoru	
Karmelitów	Bosych	w	Czernej.	Pierwszy	pochówek	odbył	się	w	1803	roku2.

Z	planów	historycznych	omawianych	przez	A.	Siwka,	dotyczących	kolejnych	faz	
rozwoju	cmentarza,	jednym	z	bardziej	interesujących	z	punktu	widzenia	ukształtowa-
nia	zieleni	jest	wykonany,	po	pierwszym	poszerzeniu	cmentarza	w	1838	roku,	projekt	
znanego	krakowskiego	architekta	Karola	Kremera3.	Cmentarz	utrzymywał	narys	kwa-
dratu,	a	kompozycja	opierała	się	na	dwóch	krzyżujących	się	alejach	wysadzanych	
drzewami,	 na	 których	 przecięciu	 umieszczono	 kaplicę.	 Powyżej	 ramion	 krzyża,	 po	
stronie	zachodniej,	układ	przechodził	w	półkoliste	zamknięcie	z	dwiema	ukośnie	prze-
cinającymi	je	ścieżkami,	skierowanymi	od	czworobocznego	placu	z	kaplicą	ku	naroż-
nikom	kwadratu.	Teren	otaczała	tworząca	ramę	zdwojona	ścieżka.	Autor,	analizując	

1	 K.	Fabijanowska,	Z.	Bednarz,	Koncepcja rewaloryzacji układu zieleni na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,	
praca	niepublikowana,	opracowanie	dla	UMK,	Kraków	2008,	s.	5.
2	 K.	Grodziska,	Założenie i historia cmentarza Rakowickiego,	[w:]	Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Omnipress,	
Warszawa	1988,	s.	14.
3	 A.	 Siwek,	 Uwagi  o  kompozycji  i  programie  ideowym  cmentarza  Rakowickiego,  [w:]  Krakowska  Teka 
Konserwatorska,	t.	III,	Cmentarz Rakowicki w Krakowie,	Kraków	2003,	s.	43-69.
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wymieniony	plan	oraz	inne	źródła	kartograficzne,	nie	wyklucza,	że	część	cmentarza	
z	półkolistymi	zamknięciami,	zaprojektowana	zapewne	już	w	1838	roku,	była	realizo-
wana	sukcesywnie	w	późniejszych	etapach,	stąd	jej	brak	we	wcześniejszych	źródłach	
kartograficznych.	Układ	ten	był	porównywany	do	kompozycji	w	formie	bramy,	zwią-
zanej	z	symboliką	śmierci	oraz	przejściem	ze	świata	żywych	do	świata	umarłych.	Jed-
nakże	geometryczny	 kształt,	 osiowy,	 symetryczny	układ	 z	wyraźnym	 zaznaczeniem	
punktu	centralnego	 i	alei	głównej,	podobnie	 jak	układ	promienisto-koncentryczny,	
to	także	częste	motywy	w	znanych	historycznych	kompozycjach	ogrodowych.	W	tym	
czasie	w	Europie	powstawały	podobne	założenia	cmentarne.	Projektowanie	cmen-
tarza	o	charakterze	parkowym	było	więc	zgodne	z	duchem	XIX-wiecznej	epoki4.	Ten	
sam	autor,	powołując	się	na	wcześniejsze	publikacje	K.	Grodziskiej,	pisze5:	„Z	przeka-
zów	wynika,	że	niemal	od	początku	cmentarz	był	obsadzony	drzewami.	Ze	stosunko-
wo	późnych	przekazów	kartograficznych	wynika,	 że	drzewa	podkreślały	 regularny,	
alejowo-kwaterowy	układ	cmentarza”.	K.	Grodziska	cytuje	fragment	wspomnień	Am-
brożego	Grabowskiego	z	1840	roku,	dotyczący	uporządkowana	i	upiększenia	cmen-
tarza	poprzez	ozdabianie	nowych	ścieżek	sadzonymi	w	dużej	liczbie	świerkami,	mo-
drzewiami	i	akacjami6.

Kolejnym	 interesującym	 planem	 jest,	 dołączony	 do	 artykułu	 A.	 Kosteckiego	
w	 Kalendarzu	Wilda	 na	 rok	 1867,	 plan	 pokazujący	 dotychczasowy	 układ	 cmen-
tarza	 wraz	 z	 zaznaczonym	 od	 zachodu	 nowym	 promienisto-koncentrycznym	 ko-
lejnym	poszerzeniem,	do	 jakiego	doszło	w	 latach	1863–1866.	Teren	dołączony	do	
cmentarza	po	1863	 roku	początkowo	planowany	był	 jako	geometryczne	powtó-
rzenie	układu	wachlarzowego,	 jednak	plan	Cmentarza	Rakowickiego	z	1879	 roku	
i	plan	Krakowa	z	1889	roku	przedstawiają	we	wnętrzu	regularnego	narysu	swobod-
ny	 krajobrazowy	 układ	 alejek7.	 Plan	 z	 1879	 roku	 najpełniej	 ze	wszystkich	 pokazu-
je	 układ	 zieleni	 z	 zaznaczonymi	 poszczególnymi	 drzewami	 i	 krzewami.	 Zarówno	
w	starej	części	o	geometrycznym	układzie	komunikacyjnym,	 jak	 i	w	nowej	o	swo-
bodnym	układzie,	drzewa	 rozmieszczone	 są	na	podobnej	 zasadzie,	podkreślając	
przebieg	 skrzyżowań	 i	 zamknięcia	 perspektywiczne	 alejek.	 Pytaniem	 pozostaje,	
w	jakim	stopniu	narysowany	układ	roślin	został	zrealizowany,	a	w	jakim	pozostał	je-
dynie	dokumentem	 stanowiącym	 świadectwo	 kultury	 i	 stylu	 epoki.	 Plan	 Krakowa	
z	 1889 roku pokazuje	 trzy	 etapy	 poszerzenia	 cmentarza:	 geometrycznie	 skompo-
nowaną	 na	 rzucie	 kwadratu	 część	 najstarszą,	 półkoliste	 poszerzenie	 z	 wnętrzem	
krajobrazowym	 z	 lat	 1863-1865	oraz	dodane	w	kolejnym	poszerzeniu	 (1885–1886),	
nienawiązujące	 do	 poprzedniego	 układu,	 osiem	 jednakowych,	 kwadratowych	
kwater,	przedzielonych	osiowo	(tak	jak	obecnie)	aleją	główną	z	dwiema	węższymi	
ścieżkami	po	bokach	 i	wąskimi,	 podłużnymi	 kwaterami	przy	granicy	południowej	
i	północnej.	Z	punktu	widzenia	kompozycji	ważne	wydaje	się	połączenie	nowego	
prostokreślnego	układu	z	częścią	ukształtowaną	w	stylu	krajobrazowym,	która	za-
pewne	w	tym	czasie	zaczęła	ulegać	przekształceniu	 i	 zatarciu.	Na	dosyć	szybkim	
powrocie	do	regularnych	kwater	zaważyły	zapewne	względy	ekonomiczne8.	Nowy	
podział	cmentarza	pokazuje	najlepiej	plan	ilustrujący	Przewodnik po cmentarzach 
S.	Cyrankiewicza	wydany	w	1908	 roku9.	Na	zamieszczonym	tam	planie	nie	ma	 już	
układu	krajobrazowego.	Cały	teren	podzielono	regularnie	alejkami	przecinającymi	
się	pod	 kątem	prostym.	 Przy	 tej	 unifikacji	można	 jednak	 zauważyć	 zróżnicowanie	
4 Ibidem,	s.	49-51.
5 Ibidem,	s.	48.
6	 Grodziska,	op. cit.,	s.	15.
7	 Siwek,	op. cit.,	s.	61-62.
8	 A.	Król,	Sztuka cmentarza Rakowickiego,	[w:]	Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Omnipress,	Warszawa	1988,	
s.	54.
9	 Siwek,	op. cit.,	s.	63.
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Il.	1.	Fragment	planu	Twierdzy	Kraków	z	1856	roku	(reprodukcja	
Oddział	Ochrony	Zabytków	UMK)

Ill.	1.	Fragment	of	the	plan	of	the	Krakow	Stronghold	(Twierdza	
Kraków),	1856	(a	reproduction	of	the	Monument	Preservation	
Department	of	the	Krakow	City	Hall)

Il.	2.	Plan	Cmentarza	Rakowickiego	z	1879	 roku	(AP	Kraków,	
plany	wyłączone	z	Teki	Schnayda	nr	802)

Ill.	 2.	 Plan	 of	 the	 Rakowicki	 Cemetery	 (1879)	 (The	 State	
Archive	in	Cracow	[Archiwum	Państwowe	w	Krakowie],	plans	
extracted	 from	 the	 Schneider’s	 Files	 [Teki	 Schneidera],	 no.	
802)

Il.	3.	Fragment	planu	Krakowa	z	1889	roku

Ill.	3.	Fragment	of	the	plan	of	Krakow	(1889)
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szerokości	 ścieżek,	 co	 zapewne	miało	 znaczenie	 funkcjonalne,	 a	 zarazem	 i	kom-
pozycyjne.	 Układ	 ten	 być	może	 nawiązuje	 do	 ramion	 krzyża	 będącego	 podsta-
wowym	motywem	kompozycyjnym	w	najstarszej	części	cmentarza.	W	latach	1933– 
–1934	 cmentarz	 powiększono	 o	 nową	 część	 w	 kierunku	 północnym	 (nieobjętą	
w	chwili	obecnej	rejestrem	zabytków),	nadając	mu	ostateczny	kształt.	Nieco	wcze-
śniej,	od	1920	roku,	zaczął	funkcjonować	cmentarz	wojskowy	przy	ulicy	Prandoty.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ZIELENI 
(wnioski z analizy zróżnicowania wiekowego i gatunkowego drzew 
oraz analizy historycznej)

Patrząc	na	dzisiejsze	rozmieszczenie	zieleni	wysokiej	na	terenie	cmentarza,	dostrze-
ga	się	przede	wszystkim	wyraźną	rozbieżność	pomiędzy	regularnym	układem	kwater	
i	 prostokreślnych	alejek	 a	 swobodnym	układem	drzew,	 który	 tworzą	 zarówno	 rośli-
ny	sadzone	przy	mogiłach,	 jak	 i	wyrosłe	z	samosiewu.	Rosną	one	najczęściej	w	 luź-
nych,	różnogatunkowych	grupach,	w	nieznacznym	oddaleniu	od	drzew	sąsiednich,	
lub	w	niewielkich	zwartych	grupach,	często	monogatunkowych,	wyrastając	prawie	
z	 jednego	miejsca	w	formie	„bukietów”,	a	czasem	pojedynczo.	Pokrywają	one	sto-
sunkowo	równomiernie	cały	teren,	co	zapewne	bardziej	 jest	dziełem	przypadku	niż	
zaplanowaną	kompozycją.	W	przestrzeni	cmentarza,	w	nakładających	się	na	siebie	
dalekich	widokach,	odbiera	się	jednak	ich	obecność	jak	w	komponowanym	parku	
krajobrazowym,	gdzie	drzewa	raz	zagęszczają	swe	korony,	tworząc	miejsca	cieniste,	
a	raz	ustępują	miejsca	polanom	widokowym	pełnym	światła.

Cały	 układ	 zieleni	ma	charakter	 labiryntowy,	 typowy	dla	parków	o	 swobodnej	
kompozycji,	gdzie	możemy	wydzielić	większe	i	mniejsze	wnętrza	o	odmiennym	cha-
rakterze	 i	 strukturze	 roślinności.	 Drzewa	 sadzono	od	wieków	 ku	 upamiętnieniu	 i	 za-
znaczeniu	miejsca	pochówku	bliskiej	osoby,	podświadomie	powtarzając	gest	wiary	

Il.	 4.	 Cmentarz	 Rakowicki	 –	 plan	 załączony	 do	 wydawnictwa	 
S.	Cyrankiewicza,	Przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza 
i Zwierzyńca,	Kraków	1908

Ill.	4.	The	Rakowicki	Cemetery	–	the	plan	enclosed	to	the	publication	
by	S.	Cyrankiewicz,	Przewodnik	po	cmentarzach	Krakowa,	Podgórza	
i	 Zwierzyńca	 (A	 Guide	 to	 Cemeteries	 of	 Krakow,	 Podgórze,	 and	
Zwierzyniec),	Kraków	1908
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Il.	 5.	 Alejka	 cmentarna	 prowadząca	 od	 strony	 północnej	 w	 kierunku	
kaplicy

Ill.	 5.	 The	 cemetery	 alley	 going	 from	 the	 northern	 part	 toward	 the	
chapel

w	odradzające	się	życie.	Drzewa	tworzące	na	cmentarzu	obecny	układ	sadzono	przy	
grobach	 jako	pojedyncze	akcenty	 lub	 rzadziej	 symetrycznie	 parami.	W	pierwszym	
przypadku	czasem	trudno	odróżnić	je	od	samosiewów	(pomocna	tu	może	być	ana-
liza	ich	usytuowania	względem	grobu).	W	drugim	przypadku	można	mieć	pewność,	
że	były	to	rośliny	komponowane.	Takie	sytuowane	drzew	można	zauważyć	na	rysun-
kach	wykonanych	przez	 Jędrzeja	Brydaka	w	 latach	1868–1869,	przedstawiających	
poszczególne	groby	i	nagrobki10.	Ślady	tej	tradycji	widoczne	są	jeszcze	dzisiaj	zarówno	
przy	bardzo	starych	grobach,	jak	i	tych	późniejszych.	Na	Cmentarzu	Rakowickim	jako	
obramowania	grobów	najczęściej	 sadzono	zimozielone	żywotniki	 zachodnie.	Anali-
zując	rozmieszczenie	najstarszych	drzew	poszczególnych	gatunków,	zauważa	się,	że	
niektóre	 z	nich	 są	 jakby	przypisane	do	poszczególnych	części	cmentarza,	 tworząc	
w	ten	sposób	ich	specyfikę,	w	innych	zaś	miejscach	nie	występują	tak	licznie	lub	jest	
ich	brak.	W	najszerszej	 skali	 różnice	 rysują	się	pomiędzy	 liczebnością	występowania	
poszczególnych	gatunków	w	najstarszej	i	nowszej,	sukcesywnie	poszerzanej	po	1863	
roku,	części	cmentarza.	W	chwili	obecnej	czasami	trudno	określić	pochodzenie	po-
szczególnych	drzew.	Dotyczy	to	przede	wszystkim	drzew	gatunków	rodzimych,	typo-
wych	dla	występujących	 tu	 siedlisk	 przyrodniczych,	 np.	 jesionów,	wiązów,	 klonów,	
dębów,	 lip,	 tworzących	 zarazem	grupę	drzew	najstarszych	o	 największych	 rozmia-
rach.	Co	do	pozostałych	gatunków	rodzimych,	jak	modrzewie,	brzozy,	cisy,	jarzębiny,	
świerki,	sosny,	niezwiązanych	w	sposób	naturalny	z	istniejącymi	tu	siedliskami,	można	
z	dużym	prawdopodobieństwem	stwierdzić,	że	zostały	posadzone,	podobnie	jak	ga-
tunki	drzew	obcego	pochodzenia	(kasztanowce:	biały	i	czerwony,	robinie,	żywotniki:	
zachodni,	wschodni	 i	olbrzymi,	 sosny	wejmutki,	 świerki	kłujące,	cyprysiki:	groszkowy,	
Lawsona,	tępołuskowy).	Wśród	ostatnich	najliczniej	jest	spotykany	żywotnik	zachod-
ni,	roślina	w	naszych	warunkach	klimatycznych	od	XVI	wieku	symbolicznie	zastępują-
cą	nieśmiertelny	cyprys.	Żadnych	wątpliwości	co	do	kulturowego	pochodzenia	nie	
budzą	 typowo	cmentarne,	ozdobne	„płaczące”	odmiany:	brzozy	brodawkowatej,	
morwy,	wiązu,	jesionu	czy	modny	na	przełomie	wieków	głóg	w	odmianie	pełnokwia-

10	 K.	 Grodziska,	 Dwieście  lat  krakowskiej  nekropolii,	 [w:]	 Krakowska  Teka  Konserwatorska,	 t.	 III,	 Cmentarz 
Rakowicki w Krakowie,	Kraków	2003,	s.	43-69.



293

Il.	 6.	 Zachowany	 stary	 szpaler	modrzewiowy	
przy	południowej	granicy	cmentarza

Ill.	6.	Larch	trees	bordering	the	southern	edge	
of	the	cemetery

towej.	Większość	krzewów	to	elementy	świadomie	sadzone	w	celu	upiększenia	oto-
czenia	grobów.	Tu	również	przeważają	gatunki	tradycyjnie	związane	z	cmentarzem,	
jak	 róże,	a	wśród	krzewów	zimozielonych	bukszpan,	 jałowce,	mahonia	czy	 rzadziej	
spotykany	cis.

Wiele	roślin	wpisanych	jest	od	dawna	w	znaki	związane	z	symboliką	śmierci	i	za-
razem	życia	wiecznego,	podobnie	jak	zwracający	tu	uwagę	niezwykłą	liczebno-
ścią	 i	bujnym	wzrostem,	 okrywający	 groby	 i	 wspinający	 się	 na	 drzewa,	 bluszcz.	
W	 tak	 skomponowanej	 siłami	natury	 i	człowieka	 zieleni	 trudno	wyróżnić	 regular-
ne	układy	roślinne,	są	one	tu	jednak	obecne,	świadcząc	o	najdawniejszej	historii	
cmentarza.	Analiza	układu	gatunkowego	i	wiekowego	drzew	pozwoliła	na	ziden-
tyfikowanie,	 miejscami	 mocno	 przerzedzonych,	 szpalerów	modrzewiowych,	 wy-
znaczających	granice	pierwszej,	najstarszej,	zaprojektowanej	na	rzucie	kwadratu,	
części	cmentarza.

Według	analizy	dendrochronologicznej,	wykonanej	przez	dr.	Z.	Bednarza,	ich	wiek	
został	ustalony	na	około	150	lat.	Autor	jednakże	nie	wyklucza,	że	mogą	one	być	nieco	
starsze.	Zdziwienie	budzi	fakt,	iż	istniejący	obecnie	na	terenie	najstarszej	części	cmen-
tarza	układ	sędziwych	drzew	nie	potwierdza	opisywanych	w	historii	i	uwidocznionych	
na	 planach	 (plan	 Twierdzy	 Kraków	 z	 1856	 roku)	 pierwotnych	 obsadzeń	 głównych	
krzyżowych	alei.	Analizując	rozmieszczenie	poszczególnych	gatunków	drzew	oraz	ich	
przybliżony	wiek,	 nie	 zauważa	 się	 na	 terenie	 całego	cmentarza	 innych	większych,	
wyraźnych	i	regularnych	układów	lub	też	zbyt	mało	drzew	przetrwało	z	dawnych	cza-
sów,	aby	zaryzykować	odpowiedzialne	formułowanie	takich	przypuszczeń.	Wyjątek	
stanowią	krótkie	szpalery	modrzewi	na	terenach	przyłączanych	w	kolejnych	fazach	
rozwoju	cmentarza	po	1863	 roku.	Nasuwa	 to	wniosek,	 że	modrzew	był	 tu	 sadzony	
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prawie	nieprzerwanie	od	samego	początku	istnienia	cmentarza,	nadając	mu	swoistą	
specyfikę.	Nie	wykluczone,	że	na	sukcesywnie	powiększanym	obszarze	wyznaczano	
nim	granice	nowych	kwater.	Wśród	innych	gatunków	(kasztanowce,	lipy,	klony)	moż-
na	zauważyć	fragmenty	szpalerów,	które	jednak	nie	odgrywają	znaczącej	roli	w	ca-
łości	kompozycji,	mają	jednak	znaczenie	lokalne	dla	poszczególnych	części	terenu.	
Analizując	skład	gatunkowy	roślinności,	jej	rozmieszczenie	oraz	wiek,	a	także	zacho-
wując	 świadomość	naturalnych	warunków	 siedliskowych,	możemy	poznać	 sposób	
kształtowania	zieleni,	tradycje	i	mody	cmentarne	zmieniające	się	na	przestrzeni	cza-
su,	związane	z	kolejnymi	fazami	rozwoju	obiektu.	Jest	to	ważna	i	cenna	wskazówka	
dla	koncepcji	rewaloryzacji	układu	zieleni.

4. KONCEPCJA REWALORYZACJI UKŁADU ZIELENI

Koncepcja	odnowy	układu	zieleni	na	cmentarzu	 jest	niezwykle	 trudnym	 i	 złożo-
nym	problemem.	W	miarę	starzenia	się	drzewostanu	narasta	konflikt	przestrzenny	po-
między	drzewami	a	grobami,	a	także	problem	związany	ze	skuteczną	ochroną	obu	
zabytkowych	elementów.	Pewną	nadzieję	na	utrzymanie	istniejącej	i	wprowadzenie	
nowej,	zaprojektowanej	w	przemyślany	sposób	zieleni,	stwarza	zamknięcie	cmenta-
rza	dla	nowych	pochówków	w	części	zabytkowej.	Ograniczenie	tej	funkcji	zwiększa	
szanse	istnienia	zieleni.	Bardzo	ważny	jest	również	fakt	zmiany	podejścia	do	terenów	
cmentarnych.	Coraz	częściej	cmentarze	traktuje	się	jako	ogrody	będące	miejscem	
spacerów	połączonych	z	odwiedzaniem	grobów	bliskich,	 jako	specyficzne	miejsca	
rekreacji,	odpoczynku,	porównywalne	z	parkami	miejskimi,	łatwo	dostępne	dla	osób	
starszych	i	dzieci11.

Cmentarz	to	miejsce	o	charakterystycznym	ukształtowaniu	przestrzeni.	Z	racji	gę-
sto	położonych	na	kwaterach	grobów,	jak	również	niewielkich	i	wąskich	skrawków	
wolnego	 terenu	 towarzyszącego	 komunikacji,	mamy	ogólnie	do	czynienia	 z	 bra-
kiem	 miejsca,	 czyli	 z	 bardzo	 ograniczonymi	 możliwościami	 wprowadzenia	 roślin.	
Dodatkowym	ważnym	czynnikiem	są	występujące	w	wielu	miejscach	niekorzystne	
warunki	 świetlne.	Sytuacja	 ta	ogranicza	projektowanie	układu	zieleni	powtarzają-
cego	w	sposób	identyczny	jej	dotychczasowe	rozplanowanie	oraz	niejednokrotnie	
wyklucza	powielanie	 jej	składu	gatunkowego.	W	tej	sytuacji	utrzymanie	 i	odnowa	
zieleni	 podlegać	powinna	przede	wszystkim	 na	odpowiednio	 zróżnicowanym	 za-
stosowaniu	pnączy.	Jako	podstawową	roślinę	wskazano	bluszcz,	wyjątkowo	bujnie	
rosnący	na	cmentarzu,	który	sprawdza	się	zarówno	jako	roślina	okrywowa,	jak	i	pną-
ca.	Propozycja	uczynienia	z	bluszczu	podstawowej	rośliny	projektowej	jest	zgodna	
z	przyrodniczym	genius loci	tego	miejsca,	łączącym	w	sobie	wartość	przyrodniczą	
z	głęboką,	religijną	symboliką	tej	rośliny. Koncepcja	jest	zatem	poszukiwaniem	spo-
sobów	działania	oraz	środków,	które	w	tak	ograniczonym	przestrzennie	miejscu	po-
zwolą	na	utrzymanie	jego	charakteru	poprzez	–	tam,	gdzie	to	możliwe	–	częściową	
kontynuację	 istniejącego	 stanu,	a	częściowo	przez	umiejętne	 zastąpienie	 znikają-
cych	elementów	zieleni	nowymi	 środkami	wyrazu,	 związanymi	 jednak	z	charakte-
rem	cmentarza.

Z	powodu	braku	jakichkolwiek	materiałów	planistycznych	pokazujących	rozmiesz-
czenie	poszczególnych	grobów	koncepcja	przybrała	 formę	ogólnych	wytycznych,	
wskazujących	zróżnicowane	kierunki	działań	rewaloryzacyjnych	dla	poszczególnych	
części	cmentarza.

11	 G.	Richter,	Kryteria planowania zieleni na cmentarzach,	[w:]	Sztuka cmentarna,	Werk	s.c.,	Wrocław	1995,	
s.	203.
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Ogólne	wytyczne	rewaloryzacyjne:
–	 konserwacja	(utrzymanie	stanu,	pielęgnacja	istniejącej	zieleni),
–	 rekonstrukcja	(odtworzenie	zieleni	w	sposób	zgodny	z	układem	historycznym	pod	

względem	umiejscowienia	i	składu	gatunkowego),
–	 rekompozycja	(uczytelnienie	i	uporządkowanie	układu	poprzez	uzupełnienia	lub	

nowe	nasadzenia),
–	 kreacja	 (wprowadzenie	 w	 niektórych	 miejscach	 za	 pomocą	 roślin	 nowego	

sposobu	zagospodarowania).
Opis	podstawowych	kierunków	działań	rewaloryzacyjnych:
Konserwacja	–	zachowanie	stanu	istniejącej	zieleni	powinno	objąć	całość	roślin-

ności	cmentarza	 –	 zarówno	 roślinność	drzewiastą,	 jak	 i	 cenne	elementy	 roślinności	
zielnej.

W	przypadku	wyjątkowego	kompleksu	zieleni,	który	kształtował	się	przez	lata,	two-
rząc	swoisty	ekosystem,	priorytetową	sprawą	jest	jego	ochrona	poprzez	pogodzenie	
racjonalnej	gospodarki	szatą	roślinną	z	podstawową	funkcją	miejsca.

Proponowane	działania	 to	właściwa	pielęgnacja,	oparta	na	najnowszych	bez-
inwazyjnych	metodach	diagnostycznych	 SIA,	VTA	 i	 SIM	 (Static	 Impact	Assessment,	
Visual	Tree	Assesment,	Static	 Integrated	Measurement).	 Indywidualnymi	badaniami	
tego	 typu	powinno	 się	 zawczasu	prewencyjnie	objąć	drzewa	budzące	największe	
obawy	co	do	 ich	 trwałości	 i	 stanu	zdrowia.	Aby	móc	skutecznie	chronić	 istniejąca	
szatę	roślinną	cmentarza	 i	w	porę	zapobiegać	zagrożeniom,	potrzebny	 jest	prowa-
dzony	na	bieżąco	monitoring	stanu	drzew.	Najkorzystniejszym	rozwiązaniem	byłoby	
założenie	bazy	danych	w	postaci	cyfrowych	kart	 inwentaryzacyjnych	dla	każdego	
drzewa,	a	przynajmniej	dla	drzew	starszych	lub	stwarzających	ewentualne	zagroże-
nia	i	uzupełnianie	na	bieżąco	informacji	o	ich	stanie.	Wyniki	badań	byłyby	niezwykle	
przydatne,	żeby	w	sposób	planowy	i	przewidywalny	projektować	odnowę	starzejącej	
się	szaty	roślinnej.	Do	działań	związanych	z	utrzymaniem	stanu	równowagi	pomiędzy	
zabytkową	materią	architektoniczną	cmentarza	a	zielenią	należy	systematyczne	usu-
wanie	 samosiewów	wrastających	w	grobowce.	W	wyjątkowych	 sytuacjach	 samo-
siewy	wyrosłe	w	miejscach	niekolidujących	z	grobami	i	komunikacją	można	akcep-
tować	 jako	nowy	materiał	 roślinny,	pod	warunkiem	 jednak,	że	są	w	dobrym	stanie	
zdrowotnym	i	mają	estetyczny	wygląd.

Kolejnym	 działaniem	 związanym	 z	 zachowaniem	 istniejącego	 stanu	 roślinności	
wysokiej	jest	–	tam,	gdzie	to	możliwe – zachowanie	obumierających	drzew	jako	na-
turalnych	podpór	pod	pnącza.	Wyjątkową	rolę	może	tu	odgrywać	wspomniany	już	
zimozielony	bluszcz.	W	ramach	działań	administracyjnych	wskazane	byłoby	utworze-
nie	przy	zarządzie	cmentarza	stanowiska	ogrodnika	o	odpowiednich	kwalifikacjach.	
W	przypadku	zlecania	prac	wynajmowanym	ekipom	osoba	 ta	powinna	mieć	głos	
decydujący	w	ustalaniu	kryteriów	 ich	wyboru	 i	być	odpowiedzialna	 za	poziom	 ich	
pracy.	Podobna	sytuacja	dotyczy	wszelkich	prac	ziemnych	oraz	prac	o	charakterze	
budowlanym,	prowadzonych	obecnie	często	za	pomocą	niewłaściwego	i	nieodpo-
wiedniego	 sprzętu,	 wykluczającego	możliwość	 utrzymania	 jakichkolwiek	 nasadzeń	
wzdłuż	brzegów	alejek.	Dla	konserwacji	w	aspekcie	długoterminowym,	mającej	na	
celu	utrzymanie	w	przyszłości	dotychczasowego	charakteru	 roślinności	 cmentarza,	
została	opracowania	lista	roślin	polecanych	jako	materiał	zamienny	do	stopniowej,	
lecz	nieuchronnej	wymiany	zielonego	tworzywa.

Rekonstrukcja jest	działaniem	na	niewielką	 skalę.	W	 te	działania	 rewaloryzacyj-
ne	wpisuje	 się	odtworzenie	układu	 zieleni.	 Ta	problematyka,	dotycząca	kompono-
wanych	układów	 roślinnych,	 jest	niestety	mało	poznana,	a	autorzy	opracowań	hi-
storycznych	skarżą	się	na	brak	materiałów	planistycznych	z	tego	zakresu.	Jako	fakt	
historyczny	przyjmuje	się	obsadzenie	krzyżowych	alei	w	najstarszej	części	cmentarza	
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oraz	wzdłuż	jego	granic.	W	chwili	obecnej,	biorąc	pod	uwagę	istniejący	stan	zieleni,	
jedynym	możliwym	większym	działaniem	o	charakterze	odtworzeniowym	jest	częścio-
we	uzupełnienie	szpaleru	modrzewiowego	ramującego	cmentarz	w	jego	granicach	
z	1838	roku.	Tam,	gdzie	sytuacja	przestrzenna	oraz	świetlna	jest	korzystna,	należy	szpa-
ler	uzupełnić	tym	samym	gatunkiem.	W	celu	przedłużenia	życia	i	zachowania	tego	
najstarszego	komponowanego	układu	dopuszcza	się	wprowadzenie	drzew	w	wolne	
miejsca	po	przeciwnej	stronie	alejki,	tak	aby	wizualnie	tworzyły	całość.	W	miejscach,	
gdzie	nie	jest	to	możliwe,	proponuje	się	wprowadzić	elementy	zastępcze,	walce	lub	
słupy	oplecione	pnączami,	które	symbolizowałyby	pnie	drzew,	wprowadzając	regu-
larny	rytm.	W	tym	przypadku	powinno	zostać	zastosowane	pnącze	jednorodne	ga-
tunkowo.	Podpory	winny	mieć	szerokość	zbliżoną	do	średnic	pni	istniejących	drzew,	
a	ich	wysokość	powinna	sięgać	dolnych	partii	koron.	Na	mapę	cmentarza	powinno	
się	nanieść	także	miejsca	po	wyciętych	drzewach	i	–	tam,	gdzie	jest	to	możliwe	–	ko-
rzystając	ze	starych	inwentaryzacji,	oznaczyć	gatunek.	Wiąże	się	to	z	kolejnym	działa-
niem	mającym	na	celu	odtworzenie	zieleni.	Miejsca,	w	których	drzewa	nie	kolidowały	
z	usytuowaniem	 grobów,	 powinno	 się	 zarezerwować,	 chroniąc	 potencjalną	możli-
wość	ich	odnowy.	Jeżeli	według	fachowej	oceny	zamierające	lub	uschnięte	drzewa	
nie	stanowią	zagrożenia,	można	użyć	je	po	odpowiednim	przygotowaniu	jako	pod-
pory	dla	pnączy.

Rekompozycja	zieleni	ma	na	celu	podkreślenie,	uczytelnienie	 i	uporządkowanie	
podstawowego	układu	kompozycyjnego	zabytkowej	części	cmentarza	poprzez	do-
danie	 lub	uzupełnienie	zieleni	w	formie	nawiązującej	do	charakteru	miejsca.	W	za-
leżności	od	charakteru	kompozycji	elementy	podzielono	na	linearne	lub	punktowe,	
różnicując	ich	znaczenie.

Elementy	o	największym	znaczeniu:
–	 granice	części	zabytkowej,
–	 główna	oś	założenia	o	przebiegu	wschód–zachód,
–	 elementy	 umiejscowione	 na	 osi:	 plac	 z	 kaplicą,	 grobowiec	 rodziny	 Matejki,	

zamknięcie	osi	(grobowiec	ułanów),	wejścia	na	teren	cmentarza,
–	 aleja	na	rzucie	krzyża	greckiego	w	najstarszej	części	cmentarza.

Elementy	o	mniejszym	znaczeniu	(ważne	podziały	wewnętrzne):
–	 zachodnia	granica	najstarszej	części	cmentarza,
–	 granice	kwater	wojennych	oraz	innych,	o	wyraźnie	odrębnym	charakterze.

Elementy	podporządkowane	o	drugorzędnym	znaczeniu:
–	 wybrane	 pojedyncze	 alejki	 ważne	 kompozycyjnie	 i	 funkcjonalnie	 oraz	 ich	

skrzyżowania.
Najstarsza	 część	 cmentarza	 ma	 wyraźnie	 określoną	 zwartą	 kompozycję,	 której	

szkielet	stanowi	sieć	alejek.	Ten	najbardziej	wartościowy	układ	w	chwili	obecnej	w	wie-
lu	miejscach	nieczytelny,	zatarty	przez	różnorodne	nawarstwienia,	zarówno	związane	
z	usytuowaniem	grobów,	jak	i	zieleni,	dzisiaj	wymaga	uporządkowania.

Część	zachodnia	w	przeciwieństwie	do	wschodniej,	najstarszej	staranne	zaprojek-
towanej,	oparta	jest	wyłącznie	na	osi	głównej	i	składa	się	z	umiarowych,	kolejno	do-
dawanych	kwater.	Trudno	tu	zauważyć	przemyślany	układ	kompozycyjny	czy	znaleźć	
inne	osie	organizujące	przestrzeń	i	pomagające	w	orientacji	w	terenie.	Rekompozy-
cja	tej	części	cmentarza	może	dać	szansę	na	wydobycie	 jej	ukrytych	walorów.	Do	
podkreślenia	zielenią	wybrano	alejki	rysujące	regularny,	symetryczny	układ	oparty	na	
planie	cmentarza	z	1894	roku.	Wcześniejszy	układ	o	cechach	krajobrazowych	w	ist-
niejącej	sytuacji	nie	jest	możliwy	do	odtworzenia,	a	jego	zarysy	ukryte	są	w	propono-
wanych	do	wyróżnienia	zielenią	ścieżkach.

Podkreślenie	kompozycji	linearnych	i	związanych	z	nimi	elementów	z	konieczności	
ogranicza	się	przede	wszystkim	do	użycia	roślin	zajmujących	niewielką	ilość	miejsca.	
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Proponowane	są	tu	formy	niskie	lub	strzyżone	albo	pnącza,	które	będą	dostosowy-
wały	się	do	kształtu	odpowiednio	zaprojektowanych	podpór.	Ze	względu	na	symbo-
likę	cmentarza	preferowane	są	rośliny	zimozielone,	dające	niezmienny	efekt	w	cią-
gu	całego	roku,	zazwyczaj	kojarzone	z	miejscami	reprezentacyjnymi.	Ich	zadaniem	
byłoby	 utworzenie	 podstawowego	 rysunku	 kompozycji.	 W	 miejscach	 o	 lepszych	
warunkach	świetlnych,	na	zasadzie	bardziej	 swobodnej,	powinny	być	dodawane	
rośliny	kwitnące,	sadzone	tradycyjne	na	cmentarzach.	Tam,	gdzie	przestrzeń	będzie	
na	 to	 pozwalała,	 należy	 odnawiać	 właściwie	 dobrane	 gatunki	 drzew.	Wprowa-
dzenie	większej	ilości	drzew	przewidziane	jest	w	ramach	działań	rekompozycyjnych	
dotyczących	kwater	ze	względu	na	 istniejące	tu	większe	możliwości	przestrzenne.	
W	przypadku	ciągów	komunikacyjnych,	w	zależności	od	ilości	miejsca,	mogą	to	być	
sadzone	na	brzegach	alejek	niskie,	zimozielone	opaski	z	odpornego	na	wydeptywa-
nie	barwinka	lub	bluszczu	albo	sadzone	na	brzegach	alejek,	w	przerwach	pomiędzy	
grobami,	niewielkie	formy	karłowe	(np.	odmiany	kuliste	żywotnika	zachodniego)	lub	
strzyżone	(żywotnik,	bukszpan,	cis,	ewentualnie	grab	 lub	stosowany	dotychczas	 li-
gustr).	Rośliny	mogą	również	być	sadzone	jako	fragmenty	żywopłotów	oddalonych	
od	siebie	lub	mijających	się	(ułatwiając	w	ten	sposób	dojścia	do	grobów),	zwłasz-
cza	przy	grobach	usytuowanych	bokiem	do	ścieżki,	np.	w	alei	głównej	od	 strony	
ulicy	Rakowickiej.	Innym	rozwiązaniem	jest	propozycja	obsadzenia	bluszczem,	cię-
tym	na	jednej	wysokości,	pni	istniejących	drzew	rosnących	najbliżej	ścieżek,	tak	aby	
w	perspektywie	powstawała	 zimozielona	aleja.	W	 zależności	od	 roli	 danej	 ścieżki	
w	 układzie	 kompozycyjnym	 można	 różnicować	 charakter	 projektowanej	 zieleni.	
Wszystkie	 podane	 propozycje	mają	 za	 zadanie	 tworzenie	 w	 dalekich	 perspekty-
wach	wrażenia	pasm	zieleni,	podkreślających	przebieg	wybranych	ciągów	komu-
nikacyjnych.	W	koncepcji	zaproponowano	wyróżnienie	skrzyżowań	wybranych	ale-
jek.	Ma	to	swoją	daleką	reminiscencję	w	układzie	zieleni,	widoczną	na	planie	z	1879	
roku.	 Idealnym	rozwiązaniem	byłoby	posadzenie	drzew,	jednak	w	większości	przy-
padków	brakuje	na	nie	miejsca.	Proponuje	się	w	ich	zastępstwie	użyć	podpór	dla	
pnączy	ustawionych	w	narożnikach	kwater	–	można	wprowadzić	cztery	symetrycz-
ne	elementy	wertykalne	(lub	ewentualnie	 jeden),	o	ustalonej	 jednolitej	konstrukcji	
lub	materiale,	widoczne	z	pewnej	odległości	jako	rodzaj	punktów	podkreślających	
kompozycję,	a	zarazem	ułatwiających	orientację	w	terenie.	 Ich	wysokość	będzie	
zależeć	od	wybranego	rozwiązania	konstrukcyjnego	i	gatunku	pnącza.	Elementy	te	
mogłyby	przejąć	rolę	słupków	z	numerami	kwater	oraz	odbojników	ustawianych	na	
ich	narożach.	Można	stosować	również	różne	formy	„klatek”	z	prętów	metalowych,	
spotykane	w	miastach	w	miejscach	o	dużym	natężeniu	ruchu,	chroniące	posadzo-
ną	w	środku	 roślinę.	Wybrane	do	 realizacji	proponowane	detale	zastosowane	na	
całym	terenie	zabytkowego	cmentarza	przyczyniłyby	się	znacznie	do	ujednolicenia	
wizualnego	małej	architektury.	Obecnie	istniejące	różnorodne	stylistycznie	odbojni-
ki,	kosze,	ławki	są	pozbawione	wartości	estetycznych.

Punkty	ważne	kompozycyjnie,	leżące	na	przebiegu	głównej	osi,	można	zaznaczyć	
roślinami	tego	samego	rodzaju,	wpisując	je	w	ten	sposób	w	jednorodny	stylowo	wy-
strój	podkreślający	całość	układu.	Druga	opcja	zakłada	wyróżnienie	każdego	z	tych	
miejsc	poprzez	nadanie	mu	indywidualnego	charakteru,	a	połączenie	ich	za	pomo-
cą	jednorodnych	stylowo	elementów	związanych	z	osią	główną	(rośliny	tak	kompo-
nowane	wpisywałyby	poszczególne	wnętrza	w	linearny	przebieg	alei,	stając	się	dla	
nich	znakami	identyfikacyjnymi).	Możliwe,	że	nawet	niewielka	ilość	miejsca	pozwoli-
łaby	na	posadzenie	opisywanych	wcześniej	opasek	z	roślin	okrywowych	lub	żywopło-
tów,	ewentualnie	pojedynczych	roślin	o	dużym	znaczeniu	wizualnym,	organizujących	
kompozycyjnie	i	porządkujących	przestrzeń.
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Preferowane	gatunki	to	wymienione	żywotniki,	bukszpany	lub	cisy	–	zarówno	formy	
naturalne,	cięte,	jak	i	odmianowe.	W	przypadku	zastosowania	jednego	gatunku	rośli-
ny	istnieje	możliwość	różnicowania	jej	formy	poprzez	różne	komponowanie,	zestawia-
nie	form	naturalnych	i	ciętych	oraz	jej	odmian,	tak	aby	każde	z	miejsc	miało	wspólny	
mianownik	(gatunek	rośliny),	 lecz	 inny	wyraz	w	przestrzeni.	Mogłyby	to	być	również	
słupy	pnączowe,	ustawione	na	początkach	i	końcach	odcinków	alei	łączących	waż-
ne	punkty,	gdzie	pełniłyby	rolę	„bram”,	zastępując	trudne	do	posadzenia	i	utrzyma-
nia	drzewa.	Można	wziąć	pod	uwagę	 tworzenie	podpór	w	kształcie	pergoli,	gdzie	
ich	wysokość	będzie	 limitowana	wysokością	poruszających	 się	pod	nimi	pojazdów	
związanych	z	obsługą	cmentarza.	Różne	gatunki	pnączy	na	podporach	ustawionych	
na	granicach	związanych	z	konkretnym	wnętrzem	lub	w	punktach	charakterystycz-
nych	mogłyby	tworzyć	jego	„ściany”	i	wyodrębniać	wizualnie	(np.	plac	przy	kaplicy,	
otoczenie	grobu	Matejki,	wejścia	itp.).

Zieleń	rosnąca	na	kwaterach	postrzegana	jest	jako	rodzaj	swobodnej	kompozycji	
krajobrazowej.	Proponowane	tutaj	działania	rekompozycyjne	zmierzają	do	utrzyma-
nia	tego	układu.	Opisane	wcześniej	propozycje	uporządkowania	kompozycji	cmenta-
rza,	powiązane	z	ciągami	komunikacyjnymi,	proponowały	układy	regularne,	bardziej	
czytelne	w	przestrzeni,	 z	 konieczności	 składające	 się	 z	niewysokich	 form	 roślinnych.	
Prawdziwy	charakter	 tego	miejsca	tworzą	zdecydowanie	wysokie	drzewa	o	znacz-
nych	 rozmiarach,	 bez	 których	 dzisiejszy	 cmentarz	 nie	 przedstawiałby	 tak	 znacznej	
wartości.	Jak	wykazują	wizje	przeprowadzone	w	terenie,	na	poszczególnych	kwate-
rach	występują	prawie	zawsze	wolne	miejsca	niezajęte	przez	groby.	Wymagają	one	
dokładnego	zinwentaryzowania	i	sprawdzenia	stanu	własności.	Miejsca	te	są	kluczo-
wymi	punktami	decydującymi	o	utrzymaniu	ciągłości	dotychczasowego	charakteru	
cmentarza.	W	zależności	od	sytuacji	własnościowej,	wielkości	kwatery	oraz	 jej	stop-
nia	„zazielenienia”	należy	zabezpieczyć	maksymalnie	możliwą	ilość	miejsc	na	każdej	
kwaterze	z	przeznaczeniem	dla	gatunku	tradycyjnie	tu	występującego.	W	przypadku	
miejsc	pozbawionych	zieleni	oraz	braku	możliwości	posadzenia	tam	drzew	odnowę	
zieleni	należy	oprzeć	na	wysokich	krzewach	lub	pnączach	wprowadzonych	na	pnie	
drzew	o	bardzo	wysoko	rozwiniętych	koronach.	Pnie	oplecione	bluszczem	z	dalszej	
odległości	przypominają	do	złudzenia	korony	niżej	rosnących	żywotników,	a	dodat-
kowym	efektem	jest	możliwość	wydzielania	w	ten	sposób	mniejszych,	bardziej	kame-
ralnych	wnętrz.

W	ramach	działań	rekompozycyjnych	przewidziano	także	uczytelnienie	granicy	
zabytkowej	części	cmentarza.	W	zależności	od	miejsca	(tam,	gdzie	nie	ma	tablic	
epitafijnych)	 proponuje	 się	w	 ramach	minimum	projektowego	wprowadzenie	 na	
mur	graniczny	pnączy,	 jako	 swoistego	 zielonego	 zamknięcia.	W	miejscach,	gdzie	
jest	 to	 możliwe	 –	 w	 ramach	 opisywanych	 wyżej	 działań	 dotyczących	 kwater	 –	
można	posadzić	pojedyncze	drzewa	 jako	nawiązanie	do	historycznego	obramie-
nia	cmentarza.	Najmniej	czytelna	granica	części	zabytkowej	znajduje	się	na	styku	
z	dalszą,	północną	częścią	cmentarza	i	wymaga	zdecydowanego	wyodrębnienia.	
Można	to	zrobić,	sadząc	w	wolnych	miejscach	pojedyncze	drzewa	tego	samego	
gatunku	lub	odmiany.	W	przypadku	braku	możliwości	takiego	działania	proponuje	
się	wydzielenie	granicy	jedną	z	opisywanych	wcześniej	form	roślinnych	lub	podpo-
rami	 pokrytymi	 pnączami.	 Podpory	 te	mogą	mieć	 charakter	 punktowy	 lub,	 tam,	
gdzie	to	możliwe,	tworzyć	rodzaj	niewysokiego	płotu.	Wybrane	formy	powinny	mieć	
jednolitą	formę	kojarzącą	się	z	granicą	i	wyraźnie	dzielić	przestrzeń.	Inną	dodatko-
wą	możliwością	 jest	wprowadzenie	w	nawierzchnię	 zewnętrznej	alejki	elementów	
wyznaczających	granicę.
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Kreacja	 –	dotyczy	niewielkich	części	cmentarza	długotrwale	 zaniedbanych	 lub	
o	niewłaściwym	dla	charakteru	miejsca	układzie,	gdzie	można	zaprojektować	nowy	
układ	roślin	lub	istniejący	korzystnie	zmienić.	Dotyczy	to	przede	wszystkim	kwater	woj-
skowych.	Charakter	 ich	odbiega	wyraźnie	od	pozostałej	części	cmentarza.	Zamysł	
ten	wymaga	wyraźnego	uczytelnienia.	Miejsca	te	łączy	wspólna	przestrzeń,	tworzą	
one	na	obrzeżu	nekropolii	odrębne	 jednostki	o	odmiennym	krajobrazie	odbiegają-
cym	od	 indywidualnego	charakteru	otoczenia	 rodzinnych	grobów.	 Podstawowym	
działaniem	powinno	tu	być	wyraźne	wydzielenie	granic.

W	zależności	od	ilości	miejsca	można	zastosować	żywopłoty	(w	tym	swobodne),	
opaski	lub	pnącza	rozpięte	na	kratownicach,	tworząc	w	ten	sposób	ogrodzenie.	Od	
strony	wnętrza	cmentarza	nie	powinno	ono	być	zbyt	wysokie,	lecz	stanowić	wyraźne	
wydzielenie.

Na	murach	granicznych,	do	których	przylegają	kwatery,	w	miejscach,	gdzie	nie	
ma	tablic	epitafijnych,	proponuje	się	wprowadzić	pnącza	samoczepne	jako	tło	dla	
mogił	 (bluszcz,	winobluszcz	 pięciolistkowy	 lub	 trójklapowy).	 Tam,	 gdzie	 to	możliwe,	
proponuje	się	posadzenie	pnączy	na	podporach	lub	wąskich	żywopłotów,	które	po-
winny	być	zdecydowanie	wyższe	od	granicznego	muru	i	przysłonić	widok	z	wnętrza	
cmentarza	na	widoczne,	poruszające	się	poza	murem	wysokie	samochody	i	nieeste-
tyczne	zabudowania.	Zastosowane	w	ten	sposób	zielone	kurtyny	powinny	dodatko-
wo	osłabić	hałas	ulicy.	Ażurowe	fragmenty	ogrodzenia	w	zachodnim	narożniku	tere-
nu,	od	strony	Alei	29	listopada,	powinny	być	zamienione	na	murowane,	z	ewentualną	
możliwością	wbudowania	miejsc	na	urny.	Uzupełnienie	muru	w	tym	miejscu	będzie	
właściwym	nawiązaniem	do	historii,	a	dodatkowo	będzie	on	chronił	roślinność	cmen-
tarza	przed	niekorzystnym	wpływem	intensywnego	ruchu	ulicznego.	W	przypadku	po-
zostawienia	ogrodzenia	ażurowego	powinno	się	zdublować	go	gęstym	żywopłotem	
lub	wprowadzić	pnącza.

Powierzchnie	zajęte	przez	kwatery	wojenne	powinno	się	utrzymać	jako	płaszczyzny	
o	jednolitej	kompozycji,	pokryte	wyłącznie	zadbanymi	trawnikami	lub	niskimi	roślinami	
okrywowymi	(barwinek,	bluszcz).	Inne	akcenty	roślinne	mogą	się	pojawić	na	końcach	
i	początkach	kwater,	ewentualnie	w	celu	zaznaczenia	wyróżniających	się	mogił	lub	
pomników	bądź	odróżnienia	wewnętrznych	części	kwater	dotyczących	pochówków	
pochodzących	z	innego	czasu.	Oprócz	wymienionych	kwater	nowego	sposobu	za-
aranżowania	 zieleni	wymaga	otoczenie	 budynków	administracji	 cmentarza.	 Teren	
ten	został	niedawno	odnowiony,	jednakże	styl	kompozycji	i	rodzaj	użytych	roślin	nie	są	
zgodne	z	zabytkowym	charakterem	cmentarza.

Na	terenie	całej	zabytkowej	części	można	znaleźć	wiele	grobów	związanych	czę-
sto	 z	wybitnymi	postaciami	 lub	 zbiorowych	mogił	 –	opuszczonych	 i	 zaniedbanych.	
Miejsca	te	mogłyby	zostać	objęte	opieką	ze	strony	władz	cmentarza	i	zostać	obsa-
dzone	zielenią	zaprojektowaną	w	sposób	indywidualny,	zgodny	z	ich	stylem	i	charak-
terem.

Przyszły	projekt	zieleni	powinien	być	poprzedzony	wykonaniem	mapy	sytuacyjno-
wysokościowej	 z	 naniesieniem	poszczególnych	grobów,	małej	architektury	oraz	 in-
frastruktury	podziemnej.	Mapa	ta	musi	być	uzupełniona	 informacjami	dotyczącymi	
własności	miejsc	pochówków	oraz	dokładnie	precyzować	granice	terenów	podle-
gających	Zarządowi	Cmentarza.	Rewaloryzacja	zieleni	musi	być	skorelowana	z	od-
nową	pozostałych	elementów	 i	 stanowić	kompozycyjną	całość.	Formy	te	powinny	
być	zaprojektowane	w	sposób	stylistycznie	jednorodny	i	dopasowany	do	zabytkowe-
go	charakteru	miejsca.
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5. PRZYKŁADY PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ REWALORYZACYJNYCH
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