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Zwyczaje pogrzebowe do 1804

Pochówki w kościołach i na cmentarzach przykościelnych



Pochówki w 

kościołach







W XVIII wieku

• Przepełnienie cmentarzy 

przykościelnych i kościołów powoduje 

wzrost zagrożenia epidemiologicznego.

• Gwałtowny wzrost liczby ludności i Gwałtowny wzrost liczby ludności i 

zwiększa zapotrzebowanie na nowe 

cmentarze

• W miastach zaczyna brakować miejsca.



• Od połowy XVIII wieku trwa 

dyskusja na temat zwyczajów 

pogrzebowych i cmentarzy



Próba rozwiązania problemu – odrzucona

Uchwała parlamentu paryskiego  

z 12 marca 1763 roku

• zamknięcie wszystkich cmentarzy parafialnych,

• utworzenie 4 (8) cmentarzy pozamiejskich ze 

wspólnym dołem,

• określała kształt nowych cmentarzy: otoczone • określała kształt nowych cmentarzy: otoczone 

murem, groby zbiorowe i indywidualne ale  bez 

prawa do pomnika,

• wprowadzała wysokie opłaty za pochówki w 

kościołach,

• ograniczała udział kleru w pogrzebach.



Impuls do zmian - Zamknięcie cmentarza 

Niewiniątek (1779)

Likwidacja cmentarza trwała 15 miesięcy. Rozkopano 80 
grobowców i 59 grobów zbiorowych, a 20 tysięcy wydobytych 
zwłok przeniesiono do katakumb, gdzie złożono je w piramidy 
kilkumetrowej wysokości.



• W II połowie XVIII wieku przed zarządami 

miast stanęło pytanie o kształt, już nie 

wyznaniowego a nowego, publicznego 

cmentarza. cmentarza. 



Różne propozycje rozwiązań nowych cmentarzy:

• Plan centralny 

• W środku obelisk  z ośmioma  kryptami dla 
osób zasłużonych. 

• Wokół niego pięć koncentrycznych galerii, 
dzielących cmentarz na sześć sfer: 
– druga strefa – dla duchownych,  – druga strefa – dla duchownych,  

– trzecia i czwarta – groby zbiorowe, 

– piąta i szósta - indywidualne groby osób, które 
uiszczą stosowna opłatę. 

• W zewnętrznej, obwodowej galerii - miejsca dla 
zmarłych, których pamięć utrwalą umieszczone 
na murze epitafia. 



2. propozycja (aut. Renou)

• Dwie galerie, wewnętrzna - na rzucie koła a  
zewnętrzna na rzucie kwadratu; 

• po środku  - kaplica, a wokół niej groby 
duchownych;  

• galeria wewnętrzna i okalający ją portyk z 
kolumnadą - indywidualne groby osób szlachetnie 
urodzonych; urodzonych; 

• galeria zewnętrzna, kwadratowa - groby 
zmarłych, pochodzących z klasy średniej; 

• rozległy teren pomiędzy obu galeriami, ozdobiony 
zielenią: włoskimi topolami, sykomorami, 
platanami, cisami, drzewami laurowymi, itd. 

• Pomiędzy drzewami - zbiorowe groby biedoty. 



3. propozycja

W centrum – świątynia z grobami królewskimi; 

• w drugim kręgu - groby szlachetnie urodzonych; 

• w trzecim - groby ludzi zasłużonych; 

• w czwartym - dwa małe kościoły przeznaczone na 
osobne groby oraz sześć piramid i 200 małych 
kaplic kaplic 

• w piątym - trzynaście zbiorowych grobów 
publicznych; 

• w szóstym - miejsca na malownicze groby wśród 
zieleni (na sprzedaż). 



Claud-Nicolas Ledoux
(1736-1806)

Projekt nekropolii dla 

idealnego miasta Chaux, 

1789



4. Propozycja (aut. Pierre Giraud, 1799)

• Piramida - mauzoleum dla osób zasłużonych. 

• Jej podstawa jest piecem krematoryjnym.

• Kolumny portyku <są ze szkła zrobionego z ludzkich kości pochodzących ze 
starych, opuszczonych cmentarzy…>.( Ph. Ariès, s. 502-503).



Projekt cmentarza (aut. Pierre Giraud, 1799)

Otrzymywane w procesie chemicznym szkło było dla Girauda 

nową, utrwaloną  formą ludzkiego ciała, które dzięki jego 
pomysłowi stałoby się niezniszczalne. 



Champ de Repos (aut. Molinos, 1799)

• Planowany na wzgórzu 

Montmartre 

• Otoczony murem z 

kolumbarium (4m wys.)kolumbarium (4m wys.)

• Piramida centralna (28m) z 

czterema hallami na 

szczątki osób zasłużonych 

• Wokół park krajobrazowy 

z indywidualnymi 

grobami.



Molinos – fragment cmentarza

- park krajobrazowy z luźno rozmieszczonymi grobami (wystawa rzeźby 

nagrobnej)



Cmentarze zamiejskie około 1800

1. Odbicie hierarchii społecznej

2. Miejsce publicznego kultu

3. Funkcja muzeum sztuki lub galerii 

do zwiedzania



Konkurs (1801)

• „Jakie ceremonie należy ustanowić i jaki 

regulamin ustalić dla miejsc, gdzie grzebie się 

zmarłych”(1801). 



Podsumowanie dyskusji - Paryski dekret o 

pochówkach (Décret impérial sur le sépultures, 

1804)

• Zabronił pochówków na terenie miasta,

• Odebrał kościołowi prawo do pogrzebów -

zlaicyzował cmentarzezlaicyzował cmentarze

• Pozwolił na wieczystą koncesje grobów 

zwiększając i tak duże zapotrzebowanie na 

nowe miejsca pochówku.



W XVIII wieku ujawnia się związek cmentarza z ogrodem



• Początkowo tematyka cmentarna wpływa na 

wygląd ogrodów ogrody melancholijne(XVIII w) 

• później sztuka ogrodowa narzuca rozwiązania 

cmentarzom pozamiejskim.



• Temat śmierci potęguje pożądany w 
ogrodach krajobrazowych nastrój grozy, 
wzmacnia nastrój wzniosłości .



Pod wpływem zespolenia w ogrodach krajobrazowych 
wizji śmierci z naturą doszło do laicyzacji pamięci o 
zmarłych i przeniesienia jej z miejsc kultu do ogrodów. 

Mauzoleum w Castle Howard (proj. N. Hawksmoor, 1734) i 

piramida w Rapie ( pocz. XIX w)



• Caspar David 
Friedrich



Sztuka ogrodowa narzuca rozwiązania 

cmentarzom pozamiejskim

W I poł. XIX wieku wzorem dla cmentarza staje się park 

krajobrazowy



• „Sąsiedztwo ciemnego lasu jodłowego i przytłumiony szmer 
niedalekiego wodospadu pogłębiają świętą melancholię tego 
miejsca. Drzewa przez swoje brunatne i ciemne listowie 
powinny nadawać scenerii charakter żałobny . 

• […] Te grupy drzew i zagajniki mogą zawierać w sobie 
grobowce sławnych ludzi, mogą też być uszlachetnione przez 
pomniki i tablice pamiątkowe, które podsuwają wędrowcowi 
takie uczucia i nakłaniają do takich rozmyślań, jakich nie 
znajdzie on na hałaśliwiej scenie świata.znajdzie on na hałaśliwiej scenie świata.

• […] Kryte hale gdzie w rzeźbie lub płaskorzeźbie 
przedstawione są postaci płaczące i pogrążone w bólu albo 
wypisane są krótkie, wzruszające pouczenia dla 
przechadzających się śmiertelnych, budynki poświęcone 
żałobie, kaplice śmiertelne, siedziby melancholii, niezliczone 
pomniki”[1]. 

• [1] Hirschfeld C. C. L., Theorie der Gartenkunst, Bd. 1-5, Leipzig 1779-1785. 



W I poł. XIX w. pojawia się zwyczaj odwiedzin na cmentarzach, 

które zamieniają się w miejsca prywatnego kultu zmarłych i 

zaczynają pełnić rolę  atrakcyjnych terenów spacerowych.



Parki publiczne II poł. XIX wieku

Historię angielskich parków publicznych rozpoczyna utworzenie w 
1829 w Liverpoolu zaprojektowanej przez J. C. Loudona promenady 

miejskiej St. James Cemetery, która była równocześnie 
cmentarzem. 







Wzorce dziewiętnastowiecznych 

cmentarzy

1. Cmentarz parkowy typu Père Lachaise,1804

2. Cmentarz wiejski rural cemetery,18312. Cmentarz wiejski rural cemetery,1831

3. Cmentarz architektoniczny typu Santo 

Campo.



Cmentarz parkowy – Père-Lachaise
(proj. Alexandre-Théodore Brongniart,1804)



Père Lachaise

• Z czasem zieleń została wyparta przez rzeźby, pomniki i niewielkie kaplice i 
pierwotny  cmentarz-ogród przekształcił się w kamienne miasto zmarłych z 
nielicznymi elementami zieleni – natura cofnęła się robiąc miejsce sztuce. 





Cmentarz Melaten w 

Kolonii (1826)

Uproszczony wzorzec 

cmentarza parkowego, który 

można odnaleźć w większości 

gdańskich cmentarzy 



• rural cemetery

Mount Auburn
1831

















Mount Auburn (1831) – rural cemetery

Odwrotnie niż w modelu francuskim, elementem dominującym 
pozostała tu przyroda, a skromne nagrobki stały się jedynie 
rodzajem dopełnienia całości – sztuka ustąpiła miejsca naturze. 



Cmentarz architektoniczny typu Santo Campo



Niemieckie cmentarze około roku 1900

- reakcja na papierowe kwiaty i fabryczne nagrobki

1. Model parkowy (parkartige)

2. Model architektoniczny (regelmässig-2. Model architektoniczny (regelmässig-

architektonische)

3. Cmentarz leśny (Waldfriedhof)



model parkowy

(parkartige)

Cmentarz Rhiensberg 

w Bremie

(proj. C. Jancke, 1872)



model parkowy
(parkartige)

Cmentarz południowy 

Südfriedhof w Kolonii 

(proj. A. Kawallek, 1899)



Cmentarz Ohlsdorf w Hamburgu

(proj. J. W. Cordes, 1897-1913)



Cmentarz szczeciński Ku słońcu (1900 r.)

• proj. Wilhelm Meyer-

Schwartau, Schwartau, 

rozbudowany w 1919 r 

przez Georga Hanniga. 

• Początkowo 64 ha, po 

rozbudowie 163 ha. 

Zbudowany w formie 

parku 

dendrologicznego. 









Cmentarz szczeciński Ku Słońcu







Geometryzacja formy 

projekty konkursowe 

na cmentarz 

w Hameln (1906)



Cmentarz Osterholz w Bremie 

(proj. Fr. Steck i P. Freye, 1910)



model architektoniczny (regelmässig-architektonische)

Cmentarz krematoryjny we Wrzeszczu (1914)



Cmentarz w Essen



Model cmentarza leśnego

Cmentarz w Monachium (Waldfriedhof), proj. Hans 

Grässel, 1906

Totalne dzieło sztuki łączące w jedną całość naturę i sztukę -
„Kościół natury” 



Cmentarz leśny w Monachium





Cmentarz leśny - kaplica



Cmentarz 

a 

miasto

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gdańska[1]

lata 1794 1816 1850 1900 1915 1920 1931 1939

ludność 36 738 47 721 58 012 140 563 192 323 194 064 238 271 248 117

[1] Zestawiono na podstawie: Historia Gdańska t. III/2, s. 13; t. IV/1, s. 18, 268; t. IV/2 s. 20.



Lokalizacja cmentarza we Wrzeszczu  (1920)



Cmentarz Srebrzysko (1924)

• W 1925 roku przystąpiono do prac ziemnych, wyznaczono główną aleję, w 
środku cmentarza wydzielono plac pod zespół trzech połączonych kolumnadą 
budynków cmentarnych: kaplicy, kolumbarium i krematorium. W części 
wejściowej projekt zakładał wzniesienie wieży z karylionem. 



Cmentarz Srebrzysko (od. 1924) –

cmentarz leśny

Modernistyczny zespół wjazdowy (proj. Gerhard Plagens, po 1930) 





Cmentarz leśny Sztokholm (1917-1940)

proj. Gunnar Asplund (1885-1940) 

i Sigurd Lewerentz (1885-1975)



Cmentarz leśny w Sztokholmie



Cmentarz leśny w Sztokholmie



Cmentarze wojenne 



Brion

Carlo Scarpa, at San Vito 

d'Altivole, Italy, 1970 to 1972. 



Brion, Carlo Scarpa, at San Vito d'Altivole, 

Italy, 1970 to 1972. 





Carlo Scarpa, at San Vito d'Altivole, Italy, 1970 to 1972. 



Baumfriedhof



Baumfriedhof


