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1. Aleja w za∏o˝eniu parkowym Bothmer. Fot. H. Sietz.
1. Alley at the Bothmer Park. Photo: H. Sietz.

O

chrona i konserwacja Êwiadectw sztuki budowlanej jest uznawana od XIX w. za obowiàzek
spo∏eczny. Zrozumienie dla potrzeby zachowania historycznych wn´trz ogrodowych pojawia∏o si´ jednak
znacznie póêniej. Zapoczàtkowa∏o go rosnàce w poczàtkach XX w., m.in. w zwiàzku z ruchami ochrony
przyrody i ruchami krajoznawczymi, zainteresowanie poczàtkowo przede wszystkim barokowymi za∏o˝eniami ogrodowymi.

Dopiero obchody Europejskiego Roku Ochrony Zabytków w 1975 r. i zorganizowane wówczas
pod patronatem ICOMOS-IFLA mi´dzynarodowe
sympozjum pn. „Historyczne ogrody i za∏o˝enia”
w Schwetzingen, przynajmniej fachowcom i mi∏oÊnikom zabytków uÊwiadomi∏o, ˝e historyczne ogrody w takim samym stopniu, jak dzie∏a historii budowlanej i sztuki, nale˝à do niezbywalnego kulturowego dziedzictwa Europy i Êwiata.
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2. Ogrody Villi Montalto w Rzymie. Za∏o˝one w koƒcu XVI w. przez Domenico Fontan´ dla papie˝a Syxtusa V, sztych G. B. Faldy ok.
1670 r. Wczesny przyk∏ad systematycznego zastosowania alei jako elementu kompozycyjnego. Zastosowanie uk∏adu krzy˝owego i trójpromienistego (patte d'oie lub „g´sia stopka”).
2. Villa Montalto in Rome, established at the end of the 16th century by Domenico Fontana for Pope Sixtus V, engraving by G. B. Falda, about
1670. An early example of a systematic application of the alley as a composition element. The use of the cross and tri-radial pattern
(patte d’oie or “goose foot”).

W latach 70. i 80. ochrona historycznych ogrodów i terenów zielonych zosta∏a w koƒcu uj´ta w niemieckich ustawach o ochronie zabytków. Tym samym stworzone zosta∏y d∏ugo oczekiwane podstawy
dla generalnego przeorientowania, jak równie˝ instytucjonalizacji ochrony zabytków ogrodowych w urz´dach konserwatorskich. Wzorem tego post´powania
by∏o powstanie w 1975 r., na mocy ustawy o ochronie
zabytków, Wydzia∏u Historycznych Za∏o˝eƒ Parkowych i Ogrodowych w Instytucie Ochrony Zabytków
i w jego oddzia∏ach, którego celem by∏a ochrona zabytków ogrodowych w dawnym NRD.
8 kwietnia 1992 r. w Berlinie zosta∏a utworzona
Grupa Robocza Konserwatorów Ogrodów Historycznych przy Zwiàzku Krajowych Konserwatorów
Niemiec. Grono fachowców w 1993 r., w jednym
z pierwszych dokumentów programowych, zdefiniowa∏o ochron´ zabytków ogrodowych jako podstawowe zadanie Krajowych Urz´dów Konserwatorskich. Ochrona mia∏a obejmowaç takie czynnoÊci,
jak: inwentaryzacja zabytków ogrodowych, ich ocena, prowadzenie badaƒ naukowych, dokumentowanie i publikowanie, jak równie˝ doradztwo konserwatorskie, dotyczàce konkretnych obiektów.
152

Ogród historyczny jest kompozycjà architektonicznà, której materia∏ podstawowy stanowi roÊlinnoÊç,
a wi´c materia∏ ˝ywy, podlegajàcy niszczeniu i odrodzeniu, jak okreÊlono to w art. 2 uchwalonej w 1981 r.
przez Mi´dzynarodowy Komitet ICOMOS-IFLA
„Karty Florenckiej”. Dlatego te˝ pog∏´bienie analizy
materia∏u roÊlinnego w zabytkowych ogrodach nale˝y
do zadaƒ Grupy Roboczej Konserwatorów Ogrodów
Historycznych. Szczególnego znaczenia nabiera temat
alei, któremu poÊwi´cona jest niniejsza publikacja.
Aleje od wieków nale˝à do klasycznych elementów ukszta∏towania i wyposa˝enia przestrzeni otwartych, jak równie˝ krajobrazu kulturowego i przestrzeni miejskiej. A jednak problematyka ich zachowania, a w szczególnoÊci piel´gnacji z poszanowaniem zasad konserwatorskich, jest stosunkowo nowym tematem. W ostatnich dwudziestu latach w ogrodach regularnych poÊwi´cano znacznie mniej zainteresowania alejom i boskietom, ni˝ parterom haftowym. Aleje, zachowane do dziÊ w du˝ej ró˝norodnoÊci form, wymagajà równie˝ intensywnej uwagi
konserwatorskiej. Prowadzone badania udowodni∏y,
˝e wieloÊç postaci i uk∏adów alei jest wa˝nà, sta∏à
cechà kszta∏towania ogrodów i wn´trz ogrodowych.

KRAJOBRAZY
Jak wyraênie dowiedzie niniejsze opracowanie,
w konserwacji alei nie ma ogólnie obowiàzujàcych
regu∏. Ka˝dy przypadek wymaga starannej oceny
i okreÊlenia kryteriów post´powania. Spektrum mo˝liwoÊci konserwatorskich jest przy tym bardzo szerokie – od zachowania pojedynczych drzew, do ca∏kowitego odnowienia alei, co jest mo˝liwe tylko w sytuacjach wyjàtkowych.
Publikacja ta ma s∏u˝yç pomocà konserwatorom,
których praca wymaga ciàg∏ego poszerzania wiedzy
zarówno w teorii, jak i praktyce. Skierowana jest
równie˝ do tych osób, pod których opiekà znajdujà
si´ historyczne aleje. Sà to przede wszystkim pracownicy zarzàdów ogrodów i nieruchomoÊci, samodzielne zak∏ady konserwacji cz´sto dysponujàce dobrze
wykszta∏conym personelem, urz´dy, jak równie˝ prywatni w∏aÊciciele ogrodów i parków.
Pochodzàcy z po∏. XIX w. „Dekret o alejach”1,
bardzo wyraênie pokazuje, ˝e ochrona, zachowanie
i piel´gnacja licznych w Prusach dróg uj´tych w aleje
i obsadzonych drzewami by∏a wa˝nym celem paƒstwowym. Na przyk∏adzie dekretu o alejach widaç
tak˝e wyraênie, ˝e ju˝ wczeÊniej uÊwiadomiono sobie dobroczynne oddzia∏ywanie alei, a praktyczne zabiegi zwiàzane z ochronà ich wartoÊci krajobrazowo-

estetycznych i kulturowo-historycznych znacznie
wyprzedzi∏y wszelkie rozwa˝ania konserwatorskie.
Mimo tego, ˝e aleje – uznawane cz´sto za przyczyn´ wypadków samochodowych – sà obecnie nieustannie krytykowane, mo˝na sàdziç, i˝ stanà si´
w przysz∏oÊci jeszcze wa˝niejszym zadaniem w∏adz
konserwatorskich. Konserwatorzy energicznie sprzeciwiajà si´ wycinkom alei, co pozornie wydaje si´ koniecznoÊcià w trakcie budowy dróg i ich poszerzania.
Niech królewski dekret, który w XIX i pocz. XX w.
zapobieg∏ najgorszemu, b´dzie tak˝e wskazówkà dla
wieku XXI.

I. Typy, formy i funkcje alei
Definicja i rys historyczny
Pod poj´ciem „aleja” rozumie si´ dzisiaj dwa albo
wi´cej rz´dy drzew przebiegajàce równolegle wzd∏u˝
ulic i dróg (Kunst-Brockhaus)2. Z tym poj´ciem po∏àczone sà niekiedy dalsze kryteria: jednorodnoÊç
gatunkowa drzew, jednorodnoÊç postaci (pojedyncze
drzewa albo rosnà swobodnie, albo posiadajà takà samà, ukszta∏towanà przez ci´cia form´, ten
sam wiek), jednolite odst´py pomi´dzy drzewami
w rz´dzie, prosty przebieg, okreÊlony cel (Bührle)3.

3.Villa Montalto, wejÊcie g∏ówne, obsadzenie z cyprysów (wg. Perciera et Fontaine).
3. Villa Montalto, main entrance, cypresses (acc. to Percier et Fontaine).
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Tym samym jednak poj´cie to bardzo si´ zaw´˝a. Ze
wzgl´du na ró˝norodnoÊç postaci alei zaakceptowaç
mo˝na tylko doÊç szerokà, ogólnà definicj´ „KunstBrockhausu”, rozszerzonà o ˝ywop∏ot jako alternatyw´ dla szpaleru drzew. W dawnym znaczeniu by∏a
rozumiana jeszcze szerzej. „Allée” (czyli „droga”,
póêniej prze∏o˝ona na „aleja”) pochodzi od francuskiego „aller” (czyli „iÊç”) i jeszcze u Dezalliera
d'Argenville'a4, znakomitego francuskiego teoretyka
ogrodów XVIII stulecia, oznacza∏a doÊç ogólnie drog´ w ogrodzie lub parku z towarzyszàcà roÊlinnoÊcià.
Tak wi´c wyci´ty w lesie dukt mo˝e byç tak˝e nazywany przez niego alejà.
Poj´cie alei by∏o znane ju˝ dawnym Egipcjanom;
tak˝e w greckim i rzymskim antyku (Tuscum Pliniusza M∏odszego) znaleêç mo˝na odpowiednie przyk∏ady. Aleja czasów nowo˝ytnych rozpocz´∏a swojà
karier´ w czasach w∏oskiego renesansu. Za najwczeÊniejszy przyk∏ad uwa˝ana jest Villa Quaracchi ko∏o
Florencji (1459), gdzie aleja zosta∏a ju˝ zastosowana jako element kszta∏tujàcy przestrzeƒ. Bardzo
wyraziste by∏o u˝ycie alei jako Êrodka artystycznego
o charakterze reprezentacyjnym w koƒcu XVI w.,

w za∏o˝eniach Villa Montalto w Rzymie z charakterystycznym trójpromienistym uk∏adem alei cyprysowych (il. 2 i 3). We W∏oszech traktowano alej´
równie˝ jako element ∏àczàcy cz´Êci za∏o˝enia
o ró˝nym sposobie u˝ytkowania (np. Villa Aldobrandini, Frascati). Stosowanie alei osiàgn´∏o apogeum w sztuce ogrodowej baroku, zdominowanej
przez Francj´, zw∏aszcza przez Le Notre'a i jego
g∏ówne dzie∏o Wersal (il. 6). U˝yty przez Le Notre'a
ju˝ w jego wczesnym dziele Vaux-le-Vicomte genialny chwyt polega∏ na odwróceniu trójpromienistego
uk∏adu alei z ogrodów w∏oskich, w taki sposób, aby
promienie rozchodzi∏y si´ od pa∏acu obejmujàc
wn´trze ogrodowe. Takie uk∏ady, dominujàce w krajobrazie, symbolizowa∏y ide´ paƒstwa absolutystycznego. Perspektywiczne, dynamiczne oddzia∏ywanie alei odpowiada∏o charakterystycznej dla baroku
potrzebie reprezentacji. Istotnà ich cechà w tym okresie by∏o ukierunkowanie na punkt widokowy (point
de vue). O ile w czasach Ludwika XIV ze splendorem
wiàza∏y si´ szerokie, otwarte aleje, to w XVIII w. da∏
si´ zauwa˝yç wzrost upodobania do intymnoÊci alei
zamkni´tych.

4. Park miejski w Hamburgu. Aleje i szpalery drzew sà dominujàcym elementem kompozycji wielu miejskich za∏o˝eƒ parkowych w poczàtkach XX w.
4. Town park in Hamburg. Alleys and rows of trees were a dominating element in the composition of many town parks at the beginning
of the 20th century.
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5. Mainz, Favorite. Wielka promenada. Sztych Salomona Kleinera, 1726. Otwarta aleja podwójna z towarzyszàcymi jej Êcianami ˝ywop∏otów,
formowanymi koronami drzew, wyidealizowany widok ilustruje dobrze poprzez przesadne wysmuklanie drzew zamierzone dzia∏anie
perspektywiczne.
5. Mainz, Favorit. Grand promenade, etching by Salomon Kleiner, 1726. An open double alley with accompanying hedge walls and shaped
tree heads; the idealised view illustrates the intended perspective by an exaggerated slimming of the trees.

W okresie baroku przyby∏o tak˝e alei nie zwiàzanych z ogrodem. Z czasem stawa∏y si´ samodzielnym elementem kompozycyjnym, porzàdkujàcym
przestrzeƒ na peryferiach miast, np. aleje w obr´bie
dawnych obwa∏owaƒ, jak paryskie bulwary z czasów
Ludwika XIV, czy reprezentacyjne po∏àczenia mi´dzy
letnià rezydencjà a miastem, jak Herrenhäuser Allee
w Hanowerze. Oko∏o po∏. XVIII w. aleje na przedmieÊciach albo na obwa∏owaniach by∏y powszechnym wyposa˝eniem miast niemieckich.
Ju˝ w 1580 r. saski elektor August I nakaza∏ obsadziç drzewami owocowymi, na wzór holenderski,
wszystkie drogi prowadzàce do Drezna. W Holandii
aleje i szpalery towarzyszàce drogom i kana∏om w otwartym krajobrazie sadzono ze wzgl´du na ochron´
przed wiatrem, w celu ocieniania terenu i upi´kszania
krajobrazu. Wczesnym i znaczàcym niemieckim przyk∏adem post´powego kszta∏towania krajobrazu w czasach baroku za pomocà systemu alei jest Kleve, miasto rezydencjonalne ksi´cia Johanna Moritza von
Nassau-Siegen (I po∏. XVII w.). W XVIII i XIX w.
rozpowszechni∏y si´ w Niemczech trakty obsadzane
drzewami.
Nasadzenia drzew przy ulicach i placach w obr´bie miast zyska∏y na znaczeniu w XVIII w. W na-

st´pnym wieku aleje sta∏y si´ cz´sto spotykanym elementem kompozycyjnym w miastach.
Aleja, szczególnie w formie ci´tej, by∏a – co prawda – zaprzeczeniem idei natury i swobody propagowanej przez teoretyków ogrodów krajobrazowych
w XVIII i pocz. XIX w., nie wysz∏a jednak z mody
w okresie dominacji ich dzia∏alnoÊci. Do celów specjalnych (publiczne promenady, parki uzdrowiskowe)
by∏a nawet polecana przez wiodàcego niemieckiego
teoretyka ogrodów krajobrazowych XVIII w., Christiana Caya Lorenza Hirschfelda. Friedrich Ludwig
von Sckell, ten jeden z wa˝niejszych protagonistów
ogrodów krajobrazowych w Niemczech, w swoim
dziele „Beiträge zur bildenden Gartenkunst” („Przyczynki do pi´knej sztuki ogrodowej”, 1818)5, zajmowa∏ si´ doÊç szczegó∏owo alejà i podkreÊla∏ jej
szczególnà przydatnoÊç, dzi´ki „nienaturalnemu”
obsadzeniu, dla reprezentacyjnych podjazdów do pa∏acu. Zachowujàc aleje w nowoczesnym ogrodzie
krajobrazowym zaleca∏ maskowanie ich regularnoÊci
nasadzeniami, wzgl´dnie przerwanie alei dla zniesienia jej dzia∏ania rozdzielajàcego. Przy przekszta∏caniu ogrodów barokowych w stylu krajobrazowym
nierzadko zachowywano aleje (por. np. przekszta∏cenie Nymphenburga przez Sckella).
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6. Pa∏ac myÊliwski Clemenserth, widok ogólny z lotu ptaka, kolorowany rysunek piórkiem J.C. Schlauna, ok. 1740. Przyk∏ad uk∏adu
gwiaêdzistego alei.
6. The Clemenserth Hunting Lodge, general aerial view, colour drawing by J. C. Schlaun, about 1740. An example of a stellar pattern
of alleys.

Peter Joseph Lenné i ksià˝´ Hermann Pückler uznawali aleje tak˝e za wartoÊciowy element kompozycyjny, spe∏niajàcy okreÊlone zadania. Lenné nazywa∏
je publicznymi promenadami i ogrodami ludowymi,
a Pückler ulicami (Avenuen) wielkich pa∏aców i traktami. Podobnie wypowiada∏ si´ Eduard Petzold w dziele
„Die Landschaftsgärtenerei” („Ogrodnictwo krajobrazowe”)6, opartym na zasadach Humphrey'a Reptona.
Uwa˝a∏ wprawdzie aleje w krajobrazowym za∏o˝eniu
ogrodowym w „nowoczesnym stylu” za niemal bez
wyjàtku zupe∏nie niedopuszczalne, widzia∏ jednak dla
nich uzasadnienie, gdy spe∏nia∏y rol´ alei prowadzàcych do znaczàcych pa∏aców, promenad, ozdoby ogrodów ludowych, wiàza∏y miasta rezydencjonalne z przedmieÊciem i otacza∏y trakty. Guster Meyer, autor popularnej publikacji „Lehrbuch der Schönen Gartenkunst” („Podr´cznik pi´knej sztuki ogrodowej”)7, odwo∏a∏ si´ równie˝ do alei jako elementu kompozycyjnego, tak˝e w powiàzaniu z partiami krajobrazowymi w obr´bie parków ludowych, czego przyk∏adem
by∏ projekt dla Bürgerpark w Bremie. Reptonowska
zasada strefowania, która wywar∏a wp∏yw na Pücklera, Lenné, Petzolda, Meyera, Jägera i innych
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niemieckich artystów ogrodowych XIX w., zak∏ada∏a
kontrast pomi´dzy partiami za∏o˝onymi regularnie (cz´sto umieszczonymi w pobli˝u budynku) i partiami ukszta∏towanymi krajobrazowo w obr´bie jednego za∏o˝enia. Otwiera∏a nowe mo˝liwoÊci zastosowania alei.
Jeszcze wi´ksze znaczenie mia∏y aleje w Niemczech w czasie stosowania nowej architektonicznej
sztuki ogrodowej w poczàtkach XX w. (Euche,
Migge, Maasz, Roselius, Gildmeister i inni)8 (il. 4).
Renesans prze˝y∏a nawet aleja o Êwiadomie zbyt g´stym obsadzeniu dla uzyskania efektu zamkni´tego
sklepienia i w cz´Êci mocno ci´ta, wyst´pujàca w obr´bie miasta lub w jego pobli˝u. Aleja zachowa∏a si´
do czasów obecnych jako ulubiony Êrodek kszta∏towania przestrzeni otwartej i zurbanizowanej.
Typologia alei
Aleje ró˝nicujà si´ ze wzgl´du na miejsce wyst´powania, rzut poziomy, pionowy, rodzaj nawierzchni
drogi, u˝yte gatunki drzew i cel, jakiemu majà s∏u˝yç.
Przytoczone dalej wyliczenie s∏u˝y ukazaniu ró˝norodnoÊci wyst´pujàcych form, dzi´ki przedstawieniu
ich najwa˝niejszych cech charakterystycznych.
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7. Wersal, widok ogólny, obraz olejny Pierre'a Patela, 1688.
7. The Versailles, general view, oil painting by Pierre Patel, 1688.

Miejsce wyst´ powania:
• obr´b ogrodu,
• po∏àczenie mi´dzy oddzielnymi ogrodami, wzgl´dnie cz´Êciami ogrodu,
• przed∏u˝enie ogrodu,
• obr´b obwodu leÊnego (np. zwierzyniec),
• aleja dojazdowa do dominanty architektonicznej albo miejsca, np. dojazd do pa∏acu, wiejskiej posiad∏oÊci, willi,
• po∏àczenie miasta rezydencjonalnego i pa∏acu
z siedzibà g∏ównà i podmiejskà, itd.,
• teren miasta i miejscowoÊci: aleje towarzyszàce ulicom, otaczajàce place, wyst´pujàce w publicznych
za∏o˝eniach zieleni takich, jak parki ludowe, promenady na wa∏ach, tereny sportowe, cmentarze,
• usytuowanie wzd∏u˝ traktów, dróg o znaczeniu
wojskowym,
• usytuowanie wzd∏u˝ kana∏ów.
Rzut poziomy:
IloÊç rz´dów drzew:
• aleja dwurz´dowa (allée simple, aleja prosta),
• aleja trójrz´dowa,
• aleja czterorz´dowa (alleé double, aleja podwójna)

niekiedy z szerszà drogà g∏ównà poÊrodku oraz w´˝szymi bocznymi. Aleja g∏ówna jest przy tym cz´sto
alejà otwartà; aleje boczne (kontraleje) sà równoczeÊnie cz´sto wykszta∏cone jako zamkni´te. Jest jednak
tak˝e przypadek odwrotny, jak równie˝ aleje czterorz´dowe, sk∏adajàce si´ z trzech otwartych alei. Zgodnie
z barokowà teorià ogrodów (Boyceau de Beranderie,
d’Aviler, Dezallier d’Argenville) aleja g∏ówna powinna
byç mniej wi´cej dwukrotnie szersza ni˝ aleje boczne.
• aleje z wi´cej ni˝ czterema rz´dami drzew; doÊç cz´sto wyst´powa∏y szeÊciorz´dowe aleje, jak np. berliƒska
Linden, za∏o˝ona w 2 po∏. XVII w. jako szeÊciorz´dowa, jednak ju˝ w 1785 roku zredukowana o dwa rz´dy.
Aleje otwarte i zamkni´te 9
Aleja otwarta (allée découverte) ma na ogó∏ szeroki odst´p mi´dzy rz´dami. WidocznoÊç „pasma nieba” w wybranych miejscach zapewnia przeÊwietlenie koron. Aleje
g∏ówne w ogrodach barokowych, z regu∏y otwarte,
mia∏y przede wszystkim charakter reprezentacyjny.
Aleja zamkni´ta (allée couverte), w której korony
drzew stykajà si´ ze sobà tworzàc cienisty dach, ma
cz´sto w´˝szy odst´p mi´dzy rz´dami. Nierzadko
korony drzew sà formowane poprzez ciecia na kszta∏t
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wyd∏u˝onej skrzyni10, co oglàdane z do∏u
przypomina sklepienie. Ich boki bywajà
dodatkowo zamkni´te ˝ywop∏otem lub
drewnianym treja˝em. Wed∏ug Dezalliera
mo˝e wyst´powaç te˝ jako aleja czysto ˝ywop∏otowa. W baroku alej´ zamkni´tà
umieszczano cz´sto na obrze˝ach ogrodu.
Odst´p drzew w rz´dzie
Odst´py mi´dzy drzewami w rz´dzie mogà
byç albo wi´ksze, albo mniejsze, w zale˝noÊci od oczekiwanego efektu i wymagaƒ
wybranego gatunku. W przypadku, gdy
celem jest uzyskanie koron pojedyƒczych,
czy to ci´tych, czy naturalnych, odst´p jest
przewa˝nie o wiele wi´kszy ni˝ w alejach,
w których korony tworzà razem ciàg∏e formy architektoniczne (forma skrzyni, wysoki
˝ywop∏ot). Hugo Koch11 wymienia jako zwyczajowo stosowanà miar´ w przypadku historycznych alei lipowych i wiàzowych 3-4 m,
w przypadku alei kasztanowych 4-5 m, platanowych – jeszcze nieco wi´kszà. Odst´py
dobiera si´ cz´sto tak, ˝eby drzewa w obu
rz´dach ros∏y parami naprzeciwlegle, ale
spotkaç mo˝na równie˝ aleje z przesuni´tym
rozmieszczeniem drzew – naprzemiennie).

8a. Plan przeglàdowy: 1. aleja g∏ówna, 2, 3. aleja poprzeczna, 4. aleja dojazdowa, a. powiàzanie widokowe.
8a. Surveying plan: 1. main alley, 2,3. cross alley, 4. approach alley, a. vistas

Typy alei wed∏ug ich przebiegu
Poza najcz´stszà formà alei o przebiegu
prostym albo zbli˝onym do prostego, wyst´pujà tak˝e aleje w formie ∏uku, okr´gu, wielokrotnie ∏amane i nieregularne, dostosowane do topografii terenu. Z okresu przejÊciowego, pomi´dzy ogrodem formalnym a krajobrazowym, znane sà równie˝ aleje kr´te.
Uk∏ady alei
• krzy˝owy,
• wachlarzowy, trópromienisty (patte d'oie,
czyli „g´sia stopka”),
• gwiaêdzisty (étoile), forma wywodzàca si´
ze zwierzyƒca (znane niemieckie przyk∏ady to m.in. berliƒski Tiergarten, Karlsruhe,
Clemenswerth (il. 6),
• z∏o˝ony uk∏ad alei, np. Wersal (il. 7).

8b. Rzutu pionowy: a. trawnik, b. droga, c. miejsce starego ci´cia.
8b. Cross-section: a. lawn, b. road, c. mark of an old cutting back.

Rzut pionowy
Aleje o formie naturalnej.
Rzut pionowy alei okreÊla naturalny pokrój
drzew.
Aleje ci´te i formowane
• aleja og∏awiana (cz´sto spotykana przy
drogach wiejskich w Mark Brandendburgii),
• ci´te pojedyncze korony: kula (np. Sanssouci), sto˝ek, kostka; stosowano tak˝e
ró˝norodne formy ci´ç w obr´bie jednej alei,
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8c. Przekroj drogi: a. teren, b. trawnik, c. nawierzchnia, d. warstwa noÊna
(˝wir), e. gruz budowlany.
8c. Cross-section: a. terrain, b. lawn, c. surface, d. layer (gravel), e. construction rubble.
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• ci´ta w ca∏oÊci: forma skrzyni, wysoki ˝ywop∏ot,
(np. Herrenhausen), z do∏u przypominajàca sklepienie,
• forma specjalna: najcz´Êciej spotykana jest aleja
wachlarzowa (np. Benrath). Korony drzew alejowych
sà tak uformowane, ˝e g∏ówne konary wyrastajà promieniÊcie i tworzà p∏aski wachlarz, u∏o˝ony równolegle do osi alei. Poza tym istniejà rzadsze formy specjalne, jak np. aleje prowadzone w formie girland, któych przyk∏adem jest opisana przez Detlefa Karga12
aleja festonowa przy pa∏acu Bothmer w Klütz.
Aleja z dodatkowym ˝ywop∏otem
Boki alei bywajà niekiedy zamkni´te ˝ywop∏otem.
Dezallier wyró˝nia dwa rodzaje dodatkowych ˝ywop∏otów: niskie – parapettes (parapety) oraz o wysokoÊci przewy˝szajàcej cz∏owieka – évantails (parawany) i rideaux (kurtyny).
Dobór gatunkowy
Zdumiewajàco du˝o gatunków znajdowa∏o i znajduje
zastosowanie jako drzewa alejowe. Niektóre jednak
gatunki szczególnie nadajà si´ do tego celu (lipy,
wiàzy, kasztanowce) ze wzgl´du na pi´kno i regularnoÊç wzrostu, silne zacienianie albo dobrà przydatnoÊç do formowania. Upodobanie do alei w okresie
baroku t∏umaczy si´ faktem, ˝e drzewo dzi´ki formie
wzrostu jest architektonicznie najpe∏niej oddzia∏ywujàcym dzie∏em flory (Fink)13 (por. il. 4). Inne drzewa
alejowe to: platan, buk, grab, dàb, topola, Êwierk,
klon, brzoza, cis, morwa, cyprys, niektóre drzewa
owocowe i in.
Aleje powstawa∏y z jednego lub wielu gatunków
drzew:
• Regularna zmiennoÊç dwóch gatunków tworzona
by∏a z drzew o kontrastujàcym pokroju albo/i zró˝nicowanej barwie ulistnienia. Kontrast wzmocniono dzi´ki ci´ciu formujàcemu. Dobrymi tego przyk∏adami
sà ogród pa∏acu Lichtensteinów w Wiedniu, gdzie
w alei rosnà na przemian z kasztanowce i jod∏y14,
aleja lipowo-Êwierkowa w Rheinsbergu czy Êwierkowo-jarz´binowa w Schiernsee.
• Z∏o˝ona regularna zmiennoÊç wyst´puje np.
w Charlottenburgu, gdzie w zmiennym rytmie pojawiajà si´ cis – lipa – kasztanowiec – cis15.
• Nieregularna zmiennoÊç – aleja mieszana, przyk∏adem jest np. wielka aleja w Emkendorf z∏o˝ona z lip,
kasztanowców i klonów.
Nawierzchnia drogi
Na nawierzchnie dróg w alejach stosuje si´ ró˝ne materia∏y. Oprócz nawierzchni przepuszczalnych (trawnik, piasek, ˝wir, itd.), wykorzystywane sà nawierzchnie twarde (np. bruk). W okresie baroku dwoma
zasadniczymi typami by∏y: aleja zielona (allée verte,
czyli trawiasta) i bia∏a aleja (allée blanche, czyli
z nawierzchnià z drobnego bia∏ego piasku).

9. Og∏owiona aleja lipowa z ogrodu pa∏acowego Hohenstein w Coburg. Po silnym przyci´ciu ponownie tworzà si´ korony.
9. Pruned linden alley at the Hohenstein palace garden in Coburg.
Intense pruning leads to the re-creation of heads.

Funkcja
• ozdobna,
• ocieniajàca,
• komunikacyjna: przeznaczona dla ró˝nych rodzajów komunikacji (przejazd samochodem, jazda konna, aleja piesza), o charakterze wyprowadzajàcym,
∏àczàcym, doprowadzajàcym,
• kompozycyjna, zwiàzana z kszta∏towaniem przestrzeni, tzn. rozdzielàca, ramujàca, tworzàca perspektyw´, itp. (por. il. 5),
• spo∏eczna: reprezentacyjna (przede wszystkim w baroku), miejsce gier (kr´gle) i spotkaƒ towarzyskich
(kurorty, parki ludowe w XIX i XX w.),
• funkcja higieniczna i socjalno-higieniczna, g∏ównie
w przypadku alei w miastach: poprawa klimatu miejskiego, teren wypoczynkowy,
• noÊnik znaczeƒ: przede wszystkim w baroku aleja
pe∏ni∏a funkcj´ symbolicznà, od czasu Ludwika XIV
by∏a rozumiana jako symbol w∏adzy absolutystycznej.
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II. Metodyka opisywania i oceny
Sformu∏owanie wytycznych konserwatorskich do post´powania z alejami, ustalenia rodzaju i zakresu wynikajàcych z tego zabiegów wymaga obszernej wiedzy i przygotowania16. Przygotowanie to sprowadza
si´ do opisywania stanu istniejàcego, analizy i oceny
substancji zabytkowej.
Opis stanu istniejàcego i dokumentacja
Sporzàdzanie rzutu poziomego
Przy opisywaniu alei przedstawia si´ stan istniejàcy
w formie rysunków. Za pomocà planu przeglàdowego ca∏ego za∏o˝enia w skali 1:2000 dajà si´ przedstawiç zale˝noÊci kompozycyjne, powiàzania widokowe
i po∏o˝enie w krajobrazie.
W skali 1:500, a w okreÊlonym przypadku w skali wi´kszej, dokumentuje si´ pomiary ca∏ej alei
z podaniem danych na temat drzewostanu i wszystkich pozosta∏ych detali (drogi, budowle, rowy, nachylenia, rz´dne terenu i inne). Na ten plan nanosi si´
tak˝e gatunki drzew, zasi´gi koron, karpy, numeracj´

drzew, Êrednic´ pnia, ocen´ ogólnego stanu, wiek
i ocen´ ˝ywotnoÊci.
Przedstawienie rzutu pionowego
Za pomocà rysunków rzutu pionowego przedstawia
si´ charakterystyczne przekroje poprzeczne alei.
Pokazujà one formy i miejsca ci´ç drzew, form´ i ci´cia korony, wysokoÊç drzew z pomiarem odst´pów
i wysokoÊci, a tak˝e profil terenu.
Badania archeologiczno-ogrodowe
Uzupe∏nieniem stanu przedstawionego w rzucie poziomym i pionowym mo˝e byç odnaleziona podczas
ogrodowych badaƒ archeologicznych i zdokumentowana substancja zabytkowa zachowana pod powierzchnià ziemi. W pierwszym rz´dzie przeprowadza si´ badania w formie przekopów sonda˝owych
(odkrywek) prostopadle do kierunku przebiegu alei.
Na podstawie ods∏oni´tego profilu glebowego mo˝na
cz´sto wyciàgnàç wnioski dotyczàce dawnego modelowania terenu i póêniejszych warstw nasypowych,
prowadzenia i szerokoÊci drogi, jak równie˝ stosowania
materia∏ów, instalacji lub zaburzeƒ w gruncie.

10. Aleja Pokoju w Tiergarten wkrótce po odnowieniu w roku 1992. Kilka zachowanych jeszcze starych drzew zosta∏o w∏àczonych w nowe
obsadzenie jako „drzewa reliktowe”.
10. The ”Peace Alley” at Tiergarten soon after restoration in 1992. Several preserved old trees were included as “relics”.
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Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna jest pomocà w utrzymaniu formy alei na jej ca∏ej d∏ugoÊci, wzgl´dnie w poszczególnych cz´Êciach. Jej ona szczególnie wa˝na,
gdy nale˝y si´ spodziewaç zmian spowodowanych
przez prace piel´gnacyjne i restauracyjne, powiàzane
z wycinkà i nasadzeniami drzew alejowych, albo te˝
innych zabiegów, które mogà wywrzeç wp∏yw na wyglàd ca∏oÊci. Ze wzgl´du na bardzo zró˝nicowanà
form´ drzew zwiàzanà z porami roku, korzystne jest
sporzàdzanie dokumentacji letniej i zimowej.
Dokumentacja rozwoju historycznego
Kwerenda
W ramach kwerendy zestawia si´ odpowiednià literatur´ i wszystkie dost´pne archiwalia, plany, ikonografi´, które zawierajà informacje dotyczàce danego
obiektu opracowania. Jest ono konieczne dla otrzymania mo˝liwie pe∏nego i szczegó∏owego przeglàdu
rozwoju historycznego i zale˝noÊci.
Chronologiczne podsumowanie informacji
êród∏owych
Na podstawie êróde∏ powstaje historia rozwoju za∏o˝enia. OkreÊlane sà wszystkie historyczne i kompozycyjne fazy rozwoju z uwzgl´dnieniem wp∏ywu na
drzewostan piel´gnacji i u˝ytkowania alei.
Ocena rozwoju historycznego i stanu istniejàcego
dla sformu∏owania celów konserwatorskich
Ocena faz rozwoju
WartoÊciuje i ocenia si´ historyczne fazy rozwoju okreÊlone w opracowaniu historycznym w zale˝noÊci
od ich znaczenia dla historii sztuki i historii ogrodów.
Analiza stanu zachowania
Analizy stanu zachowania dokonuje si´ ze wzgl´du
na przyporzàdkowanie istniejàcej substancji zabytkowej poszczególnym fazom rozwoju. To przyporzàdkowanie przedstawia si´ odpowiednimi zapisami na
podk∏adach stanu istniejàcego.
Ocena znaczenia w ca∏oÊci za∏o˝enia
Ocenia si´ równie˝ rol´ alei jako cz´Êci za∏o˝enia,
tj. zarówno jej funkcj´ jako elementu kszta∏tujàcego
przestrzeƒ, jak i elementu tworzàcego jej struktur´.
Opracowanie zadaƒ konserwatorskich
Z wyników oceny stanu istniejàcego i oceny poszczególnych faz rozwoju mo˝na wyprowadziç cel
konserwatorskich dzia∏aƒ przy alei.
Plan dzia∏ania
Na podstawie ustalonych zadaƒ konserwatorskich
mo˝na stworzyç plan dzia∏ania. OkreÊlone w nim zostanà prace, które nale˝y wykonaç w praktyce. Zakres

planu prac przy alejach bywa zró˝nicowany – od wymieniania pojedynczych zabiegów, np. przy cz´Êciowej piel´gnacji lub przy opracowaniu poszczególnych
odcinków, a˝ do pe∏nej dokumentacji konserwatorskiej.

III.Wskazania do post´powania
z zabytkowymi alejami
Utrzymanie i piel´gnacja alei
Od lat 70. aleje jako dzie∏a kompozycji ogrodowych
i krajobrazowych podlegajà w krajach zwiàzkowych
Niemiec przepisom konserwatorskim o ochronie zabytków. Dzi´ki temu zwi´ksza si´ opieka naukowa
i konserwatorska nad alejami. Praktyczne doÊwiadczenia w utrzymaniu, odnawianiu, jak i ogólnej ich
piel´gnacji pokazujà wyraênie, ˝e cz´sto zalecana
wymiana starych lub ju˝ ∏amiàcych si´ alei, nie jest
uwa˝ana za jedynà stosowanà drog´ post´powania.
Jest wiele sposobów post´powania z historycznymi
alejami. Pe∏nà wymian´ nasadzeƒ alejowych nale˝y
uznaç za decyzj´ wyjàtkowà, wymagajàcà dok∏adnego uzasadnienia.
W praktyce konserwatorskiej, jak równie˝ w literaturze fachowej, pojawi∏o si´ przekonanie, ˝e utrzymanie historycznej substancji jest obowiàzkiem.
Karg uwa˝a, ˝e zwiàzek z orygina∏em jest decydujàcym kryterium ka˝dej dzia∏alnoÊci konserwatorskiej
w dziedzinie za∏o˝eƒ kompozycji krajobrazowych
i ogrodowych. Walka o mo˝liwie d∏ugie i nie uszczuplane utrzymanie oryginalnej substancji alei mo˝e mieç
wymiar historyczny. Przytoczyç tu nale˝y dekret
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, dotyczàcy
utrzymania istniejàcych starych alei z 1841 r. S∏ynne
aleje takie, jak berliƒska Linden albo Grosse
Herrenhäuser Alee utrzymywane by∏y przy ˝yciu
przez stulecia, dzi´ki og∏awianiu, nawo˝eniu, uzupe∏nianiu pojedynczych drzew. Pe∏ne odnowienie
tych alei b´dzie zadaniem naszych czasów.
Dopiero naukowe rozpoznanie zwiàzków historycznych, towarzyszàca temu interpretacja Êladów
og∏awiania i ci´cia, jak równie˝ zastosowanie celowych zabiegów piel´gnacyjnych i ochronnych – cz´sto po wielu dziesi´cioleciach zaniedbaƒ – doprowadzi∏y do ÊwiadomoÊci, ˝e radykalne rozwiàzania, jak
wymiana ca∏ej alei, mogà byç tylko ultima ratio. Zasady konserwatorskie nale˝y wi´c odnosiç tak˝e do
historycznych alei. Zgodnie z nimi utrzymanie autentycznego zasobu musi mieç pierwszeƒstwo przed innymi zabiegami ze wzgl´du na wartoÊç historycznà,
jaki sobà przedstawia. Jest to tym bardziej wa˝ne, bo
stare aleje, jak inne zabytki, sà dla wszystkich wyraênie rozpoznawalnym pomostem miedzy przesz∏oÊcià
a teraêniejszoÊcià.
Odpowiedni sposób post´powania z historycznymi alejami polega przede wszystkim na analizie kompozycji przestrzennej, w której przedstawia si´ walory
artystyczne danego za∏o˝enia. Z dok∏adnej i fachowej oceny dost´pnych êróde∏, zw∏aszcza starych
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ilustracji, jak równie˝ konserwatorskiej interpretacji
miejsc dawnych ci´ç, wy∏aniajà si´ wytyczne s∏u˝àce
ustaleniu prawid∏owych pod wzgl´dem historycznym
zasad post´powania z alejami, które w przysz∏oÊci
b´dà rozpoznawalne. Chodzi przy tym nie tylko o to,
aby ustaliç pierwotnà form´ ci´cia korony, np. form´
kuli czy skrzyni, lecz tak˝e wysokoÊç i wielkoÊç ci´tych Êcian drzew. Dzi´ki dok∏adnemu zdefiniowaniu
typu alei – otwarta lub zamkni´ta, wachlarzowa, wysoki ˝ywop∏ot, aleja kulista, festonowa, wzgl´dnie
kandelabrowa, mo˝na b´dzie ustaliç rodzaj i zakres
regeneracyjnych zabiegów piel´gnacyjnych i ci´ç
w ró˝nych wariantach. Nie chodzi wi´c tylko o piel´gnacj´ pojedynczych drzew, lecz z regu∏y o alej´
w ca∏oÊci, jako elementu tworzàcego i kszta∏tujàcego
wn´trze. Ka˝da decyzja dotyczàca pe∏nego lub cz´Êciowego odnowienia, og∏awiania, ci´cia przeÊwietlajàcego wymaga rozwagi.
W tym kontekÊcie trudno si´ powstrzymywaç
przed powrotem do rozwa˝aƒ na temat nazbyt perfekcyjnych ilustracji i wedut z XVIII w. Okaza∏o si´,
˝e wartoÊç materia∏u êród∏owego wielu ilustracji jest
wiarygodna tylko w niektórych przypadkach, poniewa˝ cz´sto odpowiadajà one raczej wyidealizowanemu ni˝ udokumentowanemu stanowi rzeczy. Ilustracje, ale tak˝e plany, jako materia∏y êród∏owe muszà
zatem byç poddawane ocenie krytycznej, zanim uzna
si´ je za podstaw´ do radykalnych zabiegów odtwarzania dawno zatraconego i w rzeczywistoÊci mo˝e
nigdy nie osiàgni´tego wyglàdu alei.
JeÊli zabiegi piel´gnacyjne ograniczajà si´ do
ci´ç, które albo utrzymujà trwale sztucznà form´ alei,
albo przywracajà jà przez zamierzone ci´cia formujàce lub przeÊwietlajàce, nie powodujà szkód w drzewostanie. JednoczeÊnie nale˝y dbaç o to, ˝eby przy
intensywnym ci´ciu formujàcym korony, usuwane
by∏y corocznie licznie pojawiajàce si´ odrosty korzeniowe.
W przeciwieƒstwie do alei zamkni´tych, przy
alejach otwartych, dzi´ki og∏awianiu ga∏´zi zachowuje si´ widoczne „pasmo nieba”. Z regu∏y co roku, po
wypuszczeniu p´dów na wiosn´, powinno si´ przeprowadziç dok∏adnà kontrol´ i usunàç:
• posusz, jednak nie do ˝ywego drewna, jeÊli nie
grozi z∏amaniem,
• odrosty z pnia i szyjki korzeniowej,
• cia∏a obce (klamry, gwoêdzie, itd.),
• m∏odsze ogniska grzybowe i próchnicze oraz zastosowaç Êrodek zabezpieczajàcy ran´. Starsze ogniska próchnicy nale˝y zostawiç do zamkni´cia si´
rany, je˝eli leczenie si´ga∏o daleko w g∏àb chorego
drzewa,
• szkodniki,
• p´dy konkurencyjne w obr´bie korony w przypadku
drzew m∏odych (ci´cia kszta∏tujàce) tak, by umo˝liwiç
optymalny rozwój korony i poprawiç warunki Êwietlne.
W razie potrzeby nale˝y: za∏o˝yç drena˝ w rozwid162

11a. Aleja wachlarzowa w Benrath w stanie poprzedzajàcym zabiegi – „sklepienie z drzew”.
11a. The fan alley at Benrath before conservation – “a tree vault”.

leniach konarów, w których zatrzymuje si´ woda,
aby uniknàç tworzenia si´ ognisk próchniczych,
a w przypadku wi´kszego wypróchnienia pnia nale˝y
zadbaç o jego stabilnoÊç. Ci´cia piel´gnacyjne s∏u˝à
przywróceniu odpowiednich warunków oÊwietlenia.
O ile to mo˝liwe, nie nale˝y tych zabiegów przeprowadzaç na starym drewnie. Tylko m∏odsze ga∏´zie
wytwarzajà wystarczajàcà iloÊç kallusa, a wraz z nim
substancje leczàce ran´. Ci´ç nie przeprowadza si´
równolegle do pnia, lecz na obràczk´.
Jako przyk∏ad zastosowania ci´ç piel´gnacyjnych
mo˝na przedstawiç alej´ lipowà w ogrodzie pa∏acowym w Eutin. Zosta∏a ona za∏o˝ona w 1788 r., podczas przekszta∏cania ogrodu barokowego z odst´pem
mi´dzy drzewami liczàcymi ok. 7 m, a w czasie dalszego istnienia nie by∏a ani og∏awiana ani ci´ta. Dzisiejsze
ci´cia piel´gnacyjne ograniczajà si´ do usuwania
odrostów korzeniowych i posuszu. Zaprzestanie tych
prac nara˝a∏oby na niebezpieczeƒstwo stosunkowo
dobry, jak na jej wiek, stan alei (Meyer, M.M.)17.

KRAJOBRAZY

11b. Wschodnia cz´Êç alei wachlarzowej przy pa∏acu Benrath w Düsseldorfie bezpoÊrednio po og∏owieniu.
11b. Eastern part of the fan alley next to Benrath Palace in Düsseldorf immediately after pruning.

11c. Stan alei wachlarzowej przy pa∏acu Benrath po wypuszczeniu nowych p´dów.
11c. State of the Benrath palace fan alley after the sprouting of many new shoots.
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Post´powanie z uszkodzonymi lub niepe∏nymi
alejami
W przypadku wiekowych, z regu∏y uszkodzonych i niepe∏nych alei proponowane sà trzy metody dzia∏ania:
a. Dosadzanie w miejscach ubytków. W tym przypadku o wyglàdzie alei decydowaç b´dà ró˝ne
poziomy wiekowe. Konsekwentnemu dosadzaniu
w miejscach ubytków powinny towarzyszyç zamierzone zabiegi ci´cia. W ten sposób mo˝na uzyskaç
ponownie pe∏nà alej´.
Uzupe∏nianie ubytków
Uzupe∏nianie ubytków, powszechnie stosowane od
dawien dawna w przypadku wielu alei nawet ze wzgl´dów ekonomicznych, cieszy si´ dzisiaj wzrastajàcym
uznaniem konserwatorów. Do starych alei odnosi si´
jednak twierdzenie, ˝e zabytek sztuki nie musi si´ znajdowaç w stanie idealnym, lecz jest on historycznym
dokumentem, który mo˝e ukazywaç wiele nawarstwieƒ (Meyer, M.M.)18. Zatem, je˝eli aleja jako element kompozycyjny jest jeszcze czytelna, to niejednorodnoÊç takiego za∏o˝enia staje si´ dokumentem czasu, w którym odbijajà si´ przekszta∏cenia zachodzàce
w ró˝nych epokach. Piel´gnacja (konserwacja) pojedyƒczych drzew jest równoznaczna z ratowaniem zabytków sztuki.
JeÊli wyglàd alei jest dobry, a pojedyncze drzewa
w wi´kszoÊci warte sà zachowania, wzgl´dnie zosta∏y
w przesz∏oÊci powtórnie nasadzone (w wystarczajàcych
odst´pach), to dla zachowania ca∏oÊci kompozycyjnej powinno si´ uzupe∏niç braki przez dosadzenia
(Meyer, M.M.)19. Przy tym nale˝y równie˝ rozwa˝yç,
czy stary drzewostan przy powi´kszajàcych si´
ubytkach jest nara˝ony na ryzyko zniszczeƒ podczas
silnych wiatrów. W celu stworzenia dogodnej sytuacji
dla rozwoju m∏odych drzew, nasadzenia powinno si´
wykonaç w ramach zabiegów ci´cia w ca∏ej alei.
Dzi´ki zmniejszeniu obj´toÊci masy korony za
pomocà og∏awiania i regularnych ci´ç, mo˝na zachowywaç przez dziesi´ciolecia szczególnie wartoÊciowe drzewa, pochodzàce z czasu za∏o˝enia alei (albo
przynajmniej ich pnie). „Widok nagich pni w alejach
piel´gnowanych w ten sposób ustàpi jednak w ciàgu
10 lat miejsca znów okaza∏ym koronom, jeÊli dba si´
o regularnà piel´gnacj´ drzewostanu” – uwa˝a J. Jäger20.
Sà równie˝ rejony, w których pojedyncze drzewa
majà znaczenie jedynie jako cz´Êç za∏o˝enia i sà dla
konserwatora tylko materia∏em roÊlinnym pe∏niàcym
okreÊlonà funkcj´. Aleje tego rodzaju np. z drzew
iglastych tworzà wi´c element architektoniczny o znaczeniu funkcjonalno-wizualnym, którego substancja
jednostkowa nie posiada wartoÊci historycznej.
Tak jak zró˝nicowany jest problem z ubytkami
w alejach albo znajdujàcych si´ ju˝ cz´Êciowo w trakcie rozpadu, tak i stosowane rozwiàzania muszà byç
wielostronne. Nie da si´ bowiem stworzyç uniwersalnej recepty, lecz jedynie wskazaç szereg rozwiàzaƒ
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dla konkretnych przypadków, a nast´pnie po wizji
w terenie i dok∏adnym rozwa˝eniu sytuacji wybraç
optymalny wariant post´powania.
Przyk∏ady:
• Britzer Gutsgarten w Berlinie: Cechà charakterystycznà ogrodu przez 300 lat jego istnienia by∏a
centralna aleja lipowa z niemal ca∏kowicie zamkni´tym sklepieniem koron i otwartym widokiem w strefie
pni. Celem dzia∏aƒ by∏o utrzymanie jej niezwykle
zró˝nicowanego wyrazu. Dlatego te˝ stary drzewostan, posiadajàcy ju˝ ubytki zosta∏ zachowany i uzupe∏niony o jedenaÊcie lip, nasadzonych w miejscach ubytków. Po oko∏o 5 latach po dosadzeniu niektóre m∏ode drzewa cierpià – co prawda – z powodu
zacieniania przez drzewa stare, sà jednak w dalszym
ciàgu zdrowe i dobrze rosnà (por. v. Krosigk, 1994)21.
• Aleja przy pa∏acu Drottningholm (Szwecja): W Drottningholm od dawna kultywowana jest tradycja dosadzania. W podwójnej alei lipowej, która przebiega
po stronie ogrodowej pa∏acu, ubytki uzupe∏niano
m∏odymi dosadzanymi drzewami ju˝ od momentu
wystàpienia tego problemu po raz pierwszy, czyli
przed 200 laty. Struktura wiekowa i wyglàd alei
w Drottningholm sà wi´c wielowarstwowe.
• Grosser Tiergarten w Berlinie: Aleje berliƒskiego
Tiergarten sà dobrym przyk∏adem odtwarzania alei
znacznie uszkodzonych i posiadajàcych ubytki, okreÊlanego przez Dietera Hennebo22 tak˝e jako naprawa lub regeneracja. Drzewa ucierpia∏y w wyniku
dzia∏aƒ wojennych i zabiegów powojennych. Z historycznego drzewostanu alei prowadzàcej do ba˝antarni (Fasanerieallee), Wielkiej Alei Gwiaêdzistej (Grosse Sternallee) albo odcinka alei bukowej (Buchenallee) przy Placu Namiotowym (Zeltenplatz), zachowa∏y si´ na szcz´Êcie pojedyncze egzemplarze, tak ˝e
mo˝na by∏o jeszcze odtworzyç struktur´ jednej alei.
W otwartych przestrzeniach pomi´dzy nimi posadzono m∏ode drzewa i tym samym przywrócona zosta∏a
zasadnicza struktura alei.
Rezygnacja z uzupe∏niania ubytków
W niektórych alejach konkurencja mi´dzy dobrze
wykszta∏conymi, rozwini´tymi drzewami starymi jest
tak du˝a, ˝e nawet w wi´kszych lukach dosadzane
drzewa m∏ode, pomimo dobrej piel´gnacji w okresie
przyjmowania si´, skazane sà na nieprawid∏owy
rozwój.
W przypadku tego rodzaju ekstremalnych warunków nale˝y kierowaç si´ mo˝liwoÊcià zachowania
istniejàcych jeszcze wartoÊciowych starych drzew
nawet kosztem rezygnacji z dosadzeƒ. Jest to tym
bardziej wa˝ne, gdy stare drzewa jako ca∏oÊç ciàgle
jeszcze sprawiajà wra˝enie wn´trza alejowego.
Przyk∏ady:
• Aleja lipowa w ogrodzie pa∏acowym w Reinbek:
Aleja lipowa zosta∏a za∏o˝ona jako aleja otwarta
z widocznym „pasmem nieba” i jest ostatnim
Êwiadectwem dawnego ogrodu barokowego, którego
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12. Narol, woj. lubelskie. Aleja kasztanowcowa. Rezydencja pa∏acowa z koƒca XVIII w. Fot. K. Piotrowska-Nosek, 2002.
12. Narol, voivodeship of Lublin. Horse chestnut alley. Palace from the end of the 18th century. Photo: K. Piotrowska-Nosek, 2002.

charakter zosta∏ zak∏ócony w wyniku ró˝nych ingerencji. Zanik∏ funkcjonalny i estetyczny zwiàzek alei
z otoczeniem, niemniej jednak dzi´ki swej oryginalnoÊci ma ona du˝à wartoÊç ze wzgl´du na wiek i form´.
Wydatkowanie Êrodków finansowych polega tylko na
„leczeniu geriatrycznym” alei a˝ do jej zamarcia
(Meyer, M.M.)23.
• Aleja platanowa w parku Treptow. Berlin: Park zosta∏ za∏o˝ony w 1876 r. wg projektów Gustawa Meyera. Przecina przebiegajàcà z pd.-wsch. na p∏n.-zach.
Treptower Chaussee. Aleja platanowa z drzewami
o wys. ponad 40 m oferuje jedyne w swoim rodzaju
wra˝enia, chocia˝ z platanów posadzonych w mo-

mencie jej zak∏adania ponad 170 lat temu zachowa∏o
si´ niewiele ponad po∏ow´. Wiele drzew wykazuje
uszkodzenia, jak zmniejszony przyrost roczny, rzadkie ulistnienie, rany po ga∏´ziach i pora˝enie grzybami. Przyczynà tego jest przede wszystkich nasilony
ruch samochodowy i prace budowlane. Ka˝da nast´pna ingerencja w tym rejonie mog∏aby pociàgnàç
za sobà powa˝ne nast´pstwa. Ze wzgl´dów konserwatorskich dà˝y si´ wi´c do zamkni´cia alei dla ruchu samochodowego i rozleg∏ych zabiegów ulepszania gruntu, aby zwi´kszyç szanse ˝yciowe drzew
i dzi´ki temu tak d∏ugo jak to mo˝liwe, utrzymaç
w pierwotnej postaci wspania∏y efekt przestrzenny.
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Dosadzanie drzew w cieniu pot´˝nych koron, jak
równie˝ przy intensywnej konkurencji korzeni nie ma
szans powodzenia.
• Aleja Wachlarzowa w Benrath (il. 11 a-c): Odnowienie tej okreÊlajàcej ogród alei, za∏o˝onej
w XVIII w., omawiane by∏o ju˝ w 1936 r. Jednak
dopiero w 1970 r., gdy szeroko zakrojone zabiegi
chirurgiczne nie stworzy∏y widocznych szans na powodzenie przedsi´wzi´cia, przystàpiono do przygotowaƒ do ca∏oÊciowej wycinki i nasadzeƒ m∏odych lip.
Z realizacji tych planów musiano jednak zrezygnowaç. Tymczasem z pierwotnie zasadzonych 240 drzew
zachowa∏o si´ 198 (stan na rok 1989). Poprzez radykalne ci´cia og∏awiajàce uda∏o si´ odbudowaç korony
i zachowaç oryginalne pnie drzew.
b. Og∏awianie koron drzew w alei. Obserwowane
cz´sto zaniedbywanie piel´gnacji alei przez dziesi´ciolecia prowadzi nieuchronnie do zasychania wierzcho∏ków. Wskutek silnego wybujania odrostów z pnia i towarzyszàcej temu zwi´kszonej ∏amliwoÊci korony, pojawia si´ podatnoÊç drzew na dzia∏anie wiatru, co jest
zagro˝eniem zarówno dla odcinków, jak i ca∏oÊci alei.
Koron´ mo˝na ca∏kowicie odbudowaç, a tym samym utrzymaç starà alej´ z jej zabytkowym zasobem
drzew, dzi´ki zastosowaniu poni˝ej przytoczonych
zabiegów. Jednym z nich sà energicznie przeprowadzone ci´cia og∏awiajàce w powiàzaniu z powtarzajàcymi si´ w kilkuletnich odst´pach czasu ci´ciami
kszta∏tujàcymi koron´. Do tego dochodzi staranna obserwacja i piel´gnacja ognisk próchniczych cz´sto
tworzàcych si´ w nowych i starych rozwidleniach ga∏´zi. Najnowsze przyk∏ady to: Jersbeker Garten w okr´gu Stormen, aleja wachlarzowa w Benrath i Berggartenallee za∏o˝ona w Berggarten w Hanowerze,
prowadzàca do miejsca pochówku dynastii Welfów.
Stan tych alei udowadnia, ˝e og∏awianie przeprowadzane fachowo przez specjalistów z du˝ym doÊwiadczeniem oraz nast´pujàca po nim gruntowna piel´gnacja mo˝e daç alejom, skazanym ju˝ na zag∏ad´,
Êwie˝y zastrzyk witalnoÊci i tym samym przed∏u˝yç
ich ˝ycie. Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e wraz z tymi pracami o˝ywiona zostaje dawna ogrodnicza tradycja
piel´gnacji drzew (stare aleje wskazujà cz´sto nawet
na kilka poziomów og∏awiania).
c. Ca∏kowite odnawianie postarza∏ych albo znacznie uszkodzonych alei. Przyk∏adami mogà byç w tym
przypadku nowe obsadzenie Grosse Herrenhäuser Allee
w latach 70., odnowienie Mail-Bahn-Allee w Pillnitz
w latach 50., jak równie˝ wymiana licznych fragmentów alei w Sanssouci w latach 60. Tego rodzaju
post´powanie powinno nale˝eç w przysz∏oÊci do wyjàtków. Pomimo, ˝e jego zaletà jest uzyskanie w ten
sposób zamkni´cia przestrzeni niezak∏óconymi rz´dami drzew, w ka˝dym przypadku nale˝y najpierw
wziàç pod uwag´ wymienione wczeÊniej metody regeneracji. JeÊli nie wchodzà one w rachub´ nale˝y
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nast´pnie sprawdziç, czy nie mo˝na by przeprowadziç ca∏kowitego odnowienia odcinkami. OczywiÊcie
przy nowych nasadzeniach – po przeprowadzonej
wymianie gleby – nale˝y zachowaç dawne odst´py
mi´dzy drzewami i ten sam ich gatunek.
Odnawianie odcinkami
Ca∏kowite odnowienie alei b´dàce w okreÊlonych warunkach koniecznoÊcià nie musi byç, jak np. w przypadku
Grosse Herrenhäuser Allee w latach 70., realizowane
jednorazowo. Zabiegów tego rodzaju, którym w przesz∏oÊci towarzyszy∏o cz´sto niezrozumienie ze strony opinii spo∏ecznej, mo˝na – zale˝nie od okolicznoÊci
– uniknàç, przeprowadzajàc odnowienie odcinkami.
DoÊwiadczenia wykaza∏y, ˝e powstrzymuje to krytyk´, a przede wszystkim wraz z ka˝dym ukoƒczonym odcinkiem roÊnie zrozumienie dla ca∏ego przedsi´wzi´cia. Podstawà do przeprowadzenia odnowienia odcinkami w ka˝dym przypadku musi byç jasne
okreÊlenie celu oraz czasu, w jakim przedsi´wzi´cie
zostanie wykonane.
Przyk∏ad:
• Aleja Belvedere, Weimar. W Weimarze zdecydowano si´ na odnawianie odcinkami: po∏udniowa cz´Êç
alei prowadzàca z miasta do pa∏acu Belvedere zosta∏a
wyci´ta i zastàpiona nowym nasadzeniem. Wyglàd
odm∏odzonej alei kasztanowej poczatkowo nie by∏
przekonywujàcy, co jednak zmieni∏o si´ wraz z efektami post´pujàcych prac (Wendland 1996)24.
Odnawianie z zachowaniem drzew reliktowych
Za zachowaniem drzew reliktowych, poza zasadniczymi wzgl´dami konserwatorskimi, przemawia zabezpieczenie oryginalnego materia∏u genetycznego.
Zalecaç to mo˝na zw∏aszcza w przypadku, jeÊli aleja
wyró˝nia si´ szczególnym doborem gatunków i zaawansowanym wiekiem. Aby zachowaç dla przysz∏oÊci wra˝enie autentycznoÊci, nale˝y dopóty pozostawiç zachowane drzewa, dopóki istnieje odm∏odzony i wystarczajàco du˝y zasób drzewostanu.
W tym kontekÊcie nale˝y wspomnieç o wyci´ciu
w latach 60. liczàcej ponad 200 lat alei, posadzonej
jeszcze za czasów ksi´cia elektora Klemensa Augusta
w ogrodzie pa∏acowym Brühla. Chodzi∏o przede
wszystkim o ci´te lipy szerokolistne, jak równie˝ kasztanowce prowadzone na alej´ kandelabrowà. Nale˝y
wprawdzie przyjàç, ˝e aleje z ró˝norodnych gatunków
drzew zosta∏y posadzone, prowadzone i ci´te przez
ówczesnych ogrodników Brühla, jednak po utracie
oryginalnej starej alei nie sà znane dalsze detale.
Poza tym nie nale˝y lekcewa˝yç funkcji dekoracyjnej starych drzew, które jako relikty przesz∏oÊci,
sà Êwiadectwem ciàg∏oÊci historycznej i artystycznej.
Przyk∏ad:
• Nymphenburg. Na prze∏omie 1714/1715 r. po obu
stronach kana∏u Êrodkowego zosta∏a za∏o˝ona aleja
lipowa na osi wsch.-zach. Zachowa∏o si´ w niej
213 drzew na d∏ugoÊci 775 m. Drzewostan, który
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przetrwa∏, zosta∏ powa˝nie uszkodzony przez szkodniki i dzia∏anie silnych wiatrów. Doprowadzi∏o to do
ograniczenia jego w∏aÊciwoÊci statycznych i utraty
bezpieczeƒstwa komunikacyjnego. Ubytki w drzewostanie tradycyjnie uzupe∏niano dosadzeniami,
wzgl´dnie zast´powano nowymi, nie wi´cej ni˝ 20
kolejnych starych drzew. Niewiele egzemplarzy pochodzi z pierwotnego nasadzenia. Szczególnie wartoÊciowe stare drzewa lub rosnàce na eksponowanych
stanowiskach utrzymuje si´ jako drzewa reliktowe
tak d∏ugo, jak to mo˝liwe. Ponadto dla ka˝dego drzewa prowadzi si´ rejestr, dokumentujàcy szczegó∏owo jego rozwój i piel´gnacj´ (Herzog, 1996)25.
Ca∏kowite odnawianie ca∏ych alei
Odm∏odzenie (kompletne odnowienie) ca∏ych alei propaguje si´ od d∏u˝szego czasu, jako szczególnie godne polecenia alternatywne post´powanie z historycznymi alejami. JeÊli zachodzi koniecznoÊç odnawiania, nale˝y zastosowaç ten sam gatunek roÊlin.
Odstàpienie od oryginalnych odst´pów mi´dzy
drzewami jest niedozwolone z konserwatorskiego
punktu widzenia. Mogà jednak pojawiaç si´ odst´pstwa, w przypadku których nale˝y dokonaç
wyboru mi´dzy miejscami sadzenia, odbiegajàcymi od pierwotnych, a ca∏kowità utratà alei (Jordan,
1996)26.
Przyk∏ad:
• Aleja Êwierkowa w Veitsköchheim. W ogrodzie
dworskim Veitshöchheim udokumentowano istnienie od 2 po∏. XVIII w. podci´tej alei Êwierkowej. Na
podstawie obecnego wieku Êwierków, wynoszàcego
ok. 90 lat, nale˝y uznaç, ˝e chodzi przynajmniej o drugà generacj´ drzew. Rozmiary uszkodzeƒ, m.in. zniszczenia dokonane przez bomby w czasie wojny i pora˝enie szkodnikami, doprowadzi∏y do przedwczesnego zestarzenia si´ drzewostanu i sprawi∏y, ˝e niedawno konieczna sta∏a si´ wymiana ca∏ej alei. Zastosowano przy tym pierwotnie wyznaczone odst´py
mi´dzy roÊlinami, zmienione w mi´dzyczasie w wyniku dosadzeƒ (Herzog, 1996)27. Poprzez regulacj´
koniecznà ze wzgl´dów biologicznych mo˝na by∏o
równie˝ skorygowaç niew∏aÊciwe miejsca usytuowania roÊlin, odzyskaç kompozycj´ przestrzennà ukszta∏towanà historycznie, pierwotne powiàzania widokowe i zwiàzki znane z ikonografii (Herzog, 1996)28.
Ca∏kowite odnawianie ze zmianà sk∏adu gatunkowego
W przypadku ogrodów historycznych do konserwatorskich zasad post´powania nale˝y trwa∏e zabezpieczenie u˝ytego materia∏u roÊlinnego w jego autentycznej formie. Chodzi o zastosowanie w odnawianych
drzewostanach istniejàcych niegdyÊ gatunków drzew.
Sukcesem zakoƒczy∏o si´ to m.in. w Grosser Garten
w Dreênie, w Tiergarten w Berlinie, w Pillnitz, w Herrenhäuser Allee w Hanowerze. Zmiana gatunku jest
niezwykle problematyczna i mo˝e wchodziç w rachub´ tylko ze wzgl´dów biologicznych.

Tezy dotyczàce piel´ gnacji i odnawiania alei
• Ka˝da historyczna aleja ma wartoÊç Êwiadectwa
historycznego i artystycznego.
• Do najwa˝niejszych zasad nale˝à: zachowanie ogrodowo-artystycznej kompozycji wizualno-przestrzennej, jej piel´gnacja albo regeneracja.
• W post´powaniu konserwatorskim tylko w uzasadnionych przypadkach dozwolone jest odnawianie
cz´Êci lub ca∏ych alei.
• O ile to mo˝liwe, powinien zostaç zachowany
oryginalny drzewostan ze wzgl´du na jego historycznà wartoÊç oraz cz´sto znaczàcà i czytelnà dla
fachowca tradycj´ piel´gnacji. Odnosi si´ to równie˝
do alei z ubytkami lub alei o zró˝nicowanych klasach
wieku.
• W opracowaniach powinien byç uwzgl´dniony wartoÊciowy drzewostan, pochodzàcy z póêniejszych
nasadzeƒ.
• Dokumentacja historyczna: in situ i materia∏y odnoszàce si´ do nawierzchni i szerokoÊci, uk∏adu dróg,
powinny umiej´tnie ∏àczyç zabytkowà substancj´ alei
z wymaganiami wspó∏czesnych u˝ytkowników szlaków komunikacyjnych.
• Przy odnawianiu alei nale˝y zachowaç nie tylko
drzewa reliktowe, ale tak˝e okaza∏e drzewa naro˝ne
starej alei.
Post´powanie z przeroÊni´tymi koronami
w zale˝noÊci od gatunku
Przywracanie pierwotnej formy
Po˝àdane ze wzgl´dów konserwatorskich zachowanie (albo przywrócenie) ci´tych lub specjalnie formalnych starych alei wymaga troskliwej i starannej
piel´gnacji prowadzonej przez doÊwiadczonego ogrodnika. Wynikajàce z tego nak∏ady finansowe sà
uzasadnione tym, ˝e aleje traktowane troskliwie sà
Êwiadectwem ducha czasów, w których powstawa∏y,
majà niezwyk∏à wartoÊç dokumentacyjnà, obrazujà
tak˝e wysoki poziom dawnych umiej´tnoÊci ogrodniczych (Karg 1982)29.
JeÊli po˝àdane jest przywrócenie alei w∏aÊciwego
wyglàdu, nale˝y wziàç pod uwag´, jak daleko si´ga
stopieƒ rozk∏adu drewna i jak wysoka jest zdolnoÊç
regeneracji danego gatunku drzew po ponownych
zabiegach ratowniczych i piel´gnacyjnych (Balder,
1996)30.
W ramach zabiegów piel´gnacyjnych nale˝y usuwaç odrosty z pnia i korzeni. Przy szeroko zakrojonych pracach (og∏awianie koron) konieczne jest przeprowadzenie ci´ç próbnych albo post´powania doÊwiadczalnego na fragmencie próbnym. Po og∏awianiu
usuwa si´ m∏ode p´dy w miejscu ci´cia (tzw. miotlaste odrosty) z wyjàtkiem p´dów niezb´dnych do odbudowy korony. W ten sposób wspomaga si´ optymalne
tworzenie korony (tzw. ci´cia kszta∏tujàce koron´).
W przypadku starego lub uszkodzonego drzewostanu ci´cia musza byç wykonywane stopniowo, aby
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uniknàç du˝ych ran w ich miejscu i zminimalizowaç
ryzyko chorób. WysokoÊç ci´cia dostosowana by∏a
do architektury. Sà one wyraênie widoczne nawet po
dziesi´cioleciach w postaci zgrubieƒ w rozwidleniach
koron odpowiadajàcych miejscom ci´ç.
Przyk∏ad:
• Ansbach. Podczas przekszta∏cania ogrodu w za∏o˝enie barokowe w 1724 r. posadzona zosta∏a aleja
z podwójnych rz´dów lip (436 sztuk gatunku Tilia
cordata). W 1791 r. zaniechano regularnego ci´cia
do formy wysokiego ˝ywop∏otu, utworzy∏o si´ wi´c
tzw. „sklepienie”. Od 1800 r. ubytki w drzewostanie
by∏y uzupe∏niane dosadzeniami drzew (od 1920 r. zasadzono 188). Do dziÊ zachowa∏o si´ 415 drzew,
liczàcych od 50 do 275 lat (ró˝ne grupy wiekowe).
Ocena uszkodzeƒ wykazywa∏a m.in. naruszonà statyk´ i niestabilnoÊç drzew, co stanowi∏o znaczne zagro˝enie dla ruchu. Perspektywiczny cel post´powania w takiej sytuacji powinien polegaç na stopniowym odtworzeniu pierwotnej kompozycji, przy zachowaniu mo˝liwie jak najd∏u˝ej i jak najliczniej oryginalnej substancji roÊlinnej. W 1990 r. na odcinku
próbnym zredukowano wysokoÊç 19. starych drzew
z ok. 30 m na 20 m, w roku nast´pnym w zale˝noÊci
od stanu, na 3, 80 do 4, 50 m. RównoczeÊnie dokonano
nasadzeƒ w miejscach ubytków. Pozytywne efekty
osiàgni´te na odcinku próbnym spowodowa∏y, ˝e
zdj´to w latach 1993-1994 wszystkie korony starych
drzew. W kolejnych stare drzewa zosta∏y odcià˝one
statycznie przez skrócenie. Obecnie wysokoÊç koron
drzew na odcinku próbnym wynosi oko∏o 5, 50 m.
WysokoÊcià docelowà jest 6 m (Herzog, 1996)31.
Dzia∏ania w otoczeniu alei
Jednym z g∏ównych problemów przy leczeniu (odnawianiu) starych alei, które w za∏o˝eniach parkowych
ze starodrzewiem cz´sto znajdujà si´ w strefie boskietów jest fakt, ˝e panujàce zacienienie rzadko pozwala
na prawid∏owy rozwój dosadzonych drzew albo odcinków alei. Odnawianie alei wartoÊciowych i po∏o˝onych w zacienieniu rosnàcego w sàsiedztwie starodrzewia ma sens tylko przy równoczesnym wykonaniu takich zabiegów piel´gnacyjnych, które zapobiegajà ograniczaniu oÊwietlenia przez wysokie drzewa,
rosnàce po bokach m∏odych nasadzeƒ. Dlatego te˝
nale˝y najpierw stworzyç odpowiednio otwarte otoczenie. Stosuje si´ t´ metod´ dzia∏ania nawet wtedy,
jeÊli oznacza bolesne zabiegi w istniejàcym drzewostanie. Trzeba wi´c zdecydowaç si´ na zachowanie,
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wzgl´dnie regeneracj´ alei albo zachowanie rosnàcego w sàsiedztwie drzewostanu.
Szczególnie w za∏o˝eniach parkowych, które wyró˝niajà si´ rozbudowanym uk∏adem alei (np. parki
pa∏acowe w Nordkirchen, Augusstusburg w Brühl,
Clemenswerth w Hümmling, Schwetzingen), konieczne b´dzie pilne ograniczenie sàsiadujàcych ze
sobà drzew, poniewa˝ d∏ugotrwa∏e zacienienie zagra˝a zachowaniu charakteru alei. Dotyczy to tak˝e
licznie nasadzonych alei w berliƒskim Tiergarten.
Problem obchodzenia si´ z drzewostanami sàsiadujàcymi z alejami w ogrodzie pa∏acowym w Quedliburg zosta∏ opracowany ju˝ w 1888 r. przez Petzolda32.
W za∏o˝eniu tym aleje lipowe i kasztanowcowe by∏y
otoczone wysokim drzewostanem, przy czym zosta∏
on usuni´ty i zastàpiony trawnikami, poniewa˝ aleje
pochodzàce z okresu baroku ze wzgl´du na wiek i jako element kompozycyjny przedstawia∏y dla Petzolda du˝à wartoÊç. Tak samo omawia∏ on ten problem
na podstawie alei bukowej w ogrodzie Oud Wassenaar ko∏o Den Haag i w Diessen ko∏o Arnheim
(Petzold, 1888, s. 204)33.

Klaus von Krosigk jest konserwatorem ogrodów zabytkowych. Od 1981 roku kieruje Referatem Konserwacji
Ogrodów Zabytkowych w Krajowym Urz´dzie Ochrony
Zabytków, a od 1994 pe∏ni funkcj´ zast´pcy konserwatora
Berlina. Jest aktywnym cz∏onkiem Mi´dzynarodowego Komitetu Historycznych Ogrodów i Krajobrazów ICOMOS
-IFLA. W 2002 roku odznaczony zosta∏ Krzy˝em Zas∏ugi
Na Wst´dze Orderu Zas∏ugi Republiki Federalnej Niemiec
za zas∏ugi w konserwacji i odtwarzaniu zabytków ogrodowych Berlina.
Dr Martin Baumann, architekt krajobrazu, jest referentem ds. ochrony zabytków ogrodowych, historycznych parków i ogrodów w Krajowym Urz´dzie Ochrony Zabytków
Turyngii.
Rolf Kirsch studiowa∏ histori´ sztuki, archeologi´ i histori´
w Getyndze. Pracuje w Krajowym Urz´dzie Ochrony Zabytków w Bremie, gdzie zajmuje si´ inwentaryzacjà i konserwacjà zabytków ogrodowych.
Mgr in˝. Renata Stachaƒczyk jest architektem krajobrazu
w KOBiDZ.

KRAJOBRAZY
Przypisy
* Publikacja Grupy Roboczej Konserwatorów Ogrodów Historycznych przy Zwiàzku Krajowych Konserwatorów Zabytków
Niemiec. Sprawozdania z badaƒ i praktyki konserwatorskiej
w Niemczech – Zeszyt nr 8, Koncepcja i koordynacja: Klaus von
Krosigk, Teksty i redakcja Martin Baumann, Rolf Kirsch i Klaus
von Krosigk, Wydane przez Zwiàzek Krajowych Konserwatorów
Zabytków Niemiec i Krajowy Urzàd Zabytków w Berlinie, wrzesieƒ 2000. Tytu∏ orygina∏u nemieckiego: Alleen. Gegenstand der
Denkmalpflege. Möglichkeiten ihres Schutzes, ihrer Erhaltung
und Erneuerung. Berichte zur Forschung und Praxis der
Denkmalpflege in Deutschland 8, Berlin, September 2000.
1. Dekret o alejach z 1841 r. Ministerstwa Królewskiego Dworu
i Ministerstwa Finansów przy wszystkich królewskich rzàdach
z 26.02.1841: Jego Królewska WysokoÊç z wielkim niezadowoleniem zauwa˝y∏, ˝e przy zak∏adaniu nowych dróg cz´sto nie zachowuje si´ starych, obsadzonych alejowo, a drzewa sà nast´pnie
Êcinane albo w ogóle usuwane. Aby krajów i dróg nie pozbawiaç
w ten sposób ozdoby, Jego WysokoÊç surowo nakazuje zwracaç
uwag´ przy zak∏adu dróg i linii kolejowych na to, aby nie tak jak
to cz´sto mia∏o miejsce, ˝e odst´powano od starych traktów tylko
z tego wzgl´du, aby uniknàç niewielkich ∏uków, a wprost przeciwnie zostawiaç je tam, gdzie zachodzi rzeczywista potrzeba. JeÊli
wystàpi taki przypadek, o ile grunt i ziemia nale˝y do dominiów
albo lasów paƒstwowych Jego Królewska WysokoÊç chcia∏by
w ka˝dym razie, aby istniejàce stare aleje zosta∏y zachowane, przy
czym potem w zale˝noÊci od mo˝liwoÊci ka˝dego przypadku pozostaje do oceny, czy wczeÊniejsza ulica b´dzie tak samo dalej
utrzymywana, czy teren pod drzewami b´dzie inaczej u˝ytkowany.
Na prywatnych w∏aÊcicieli w zwiàzku z zachowaniem starych alei
istniejàcych na ich terenie tego rodzaju zobowiàzania nie mo˝na
jednak˝e na∏o˝yç, chocia˝ Jego Królewskiej WysokoÊci b´dzie
przyjemnie zauwa˝yç, jeÊli ci b´dà post´powali w podobny
sposób. Og∏aszajàc to Królewski Rzàd najsurowiej zobowiàzuje
si´ doglàdaç, a˝eby przesadzanie i wycinanie pi´knych alei, które
to Jego WysokoÊç tu i ówdzie zauwa˝y∏, w przysz∏oÊci nieuchronnie zanik∏o. Berlin, 26 lutego 1841, podpisany von Ladenberg
i Hrabia von Albensleben. Landesarchiv Berlin, Rep. X-01A, X
259. Bol. 1 „Chausseeachen”, cytowany w: A. Liman, Dekret o alejach z 1841 roku, (w:) Berlin – Brandenburgische Bauwirtschaft,
Zeszyt 14.2., lipiec – Zeszyt 1993.
2. Der Kunst Brockhaus, red.: Eberhard Anger, t. I (A-Bij), 1987.
3. Sabine Bührle, Die Alleen im Barock, (w:) Das Gartenamt 37
(1988), s. 75-80.
4. Antoine Joseph Dezallier d’Argenville, Die Gärtnerey sowohl in
ihrer Theorie oder Betrachtung als Praxi oder Übung, Augusburg
1731 (mylnie opublikowana pod nazwiskiem Alexandre le Blond),
reprint Leipzig 1986, (La Theorie et la Pratique du Jardinage,
Paris 1709).
5. Fredrich Ludwig von Sckell, Beiträge zur bildenden Gartenkunst für angehende Gartenkünstler und -Leibhaber, München
1818 (II wyd. 1826).
6. Eduard Petzold, Die Landschaftsgärtenerei, Leipzig 1862.
7. Franz Sales Meyer, Ludwig Ries, Gartentechnik und Gartenkunst, wyd. II poprawione przez Harry Maasz (Wyd.), Nordhausen/Harz o.J. (1935).
8. Marie Luise Gothein, Gechichte der Gartenkunst, Jena 1926;
August Grisebach, Der Garten. Eine Geschichte seiner künstlerischen Gestaltung, Leipzig 1910, s. 74 ff; Dieter Hennebo,
Alfred Hoffmann, Geschichte der deutschen Gartenkunst,
Hamburg 1962-1965; Dieter Hennebo (Wyd.): Geschichte des
Stadtgrüns, Hannover/Berlin 1979-1981; Harry Maasz, Das Grün
in Stadt und Land, Dresden 1927; Clemens Alexander Wimmer,
Geschichte der Gartentheorie, Darmstadt 1989.
9. Wg L. Majdecki, Historia sztuki ogrodowej, Warszawa 1981.
10. Wg M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej,
Warszawa 1998.

11. Hugo Koch, Gertenkunst im Städtebau, Berlin 1914.
12. Detlef Karg, Alleen als Gegenstand der Denkmalpflege –
Anmerkungen zur Entwicklung, Bedeutung und Erhaltung, (w:)
Architektur der DDR, 8/1982, s. 492-496.
13. Eberhard Fink, Die Baumallee, ihre Entwicklung und
Bedeutung in der Gartenkunst, w: Das Gartenamt 4(1955), H. 3,
47-49 i. Z. 4, s. 65-67.
14. Wilfried Hansmenn, Gartenkunst der Renaissance und des
Barocks, Köln 1983.
15. Wilfried Hansmenn, op. cit., s. 215.
16. Reinhard Grau, Dresden-Pillnitz, Mail-Bahn – Die Erneuerung
der Kastanienallee, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen,
Dresden 1994; Dieter Hennebo, Alfred Hoffmann, Gustav und Rose
Wörner, Parkpflegewerk für den Schlosspark Nordkirchen,
Ekspertyza, 1981; Burkhard von Hennigs, Die Sanierung der
Jersbeker Allee, (w:) Stormarner Hefte, 1983; Irene Markowitz,
Die Fächerallee im Benrather Schlosspark, (w:) Die Gartenkunst,
1989, Z. II, s. 184-192; Erica Schmidt, Spezifische Probleme bei
der Erhaltung von Gartendenkmalen, w: Die Gartenkunst, 1993,
Z. II, s. 283-292; Klaus Stritzke, Über die Schnitthöhen an Bäumen
in schedischen Gärten aus dem 18. Jahrhundert, (w:) Garten
Kunst Geschichte. Publikacja z okazji 70 urodzin Dietera Hennebo.
Worms a. Rhein 1994, s. 75ff; Gustav und Rose Wörner, Parkpflegwerk – Park des Schlosses Augustusburg in Brühl, Wuppertal, 1992; Wilfried Hansmenn, op. cit., s. 259.
17. Margita Marion Meyer, Alleepflege in historischem Gärten,
Landesdenkmalamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (Wyd.),
o.J, materia∏ roboczy.
18. Margita Marion Meyer, op. cit.
19. Margita Marion Meyer, op. cit.
20. Jürgen Jäger, Hinweise zur Erfahrung bei Alleebehandlung/
Alleeerhaltung, Weimar, März 1996, maszynopis.
21. Klaus von Krosigk, Alleen in historischen Gärten und Parks,
Gartendenkmalpflege des Landesdenkamalamtes Berlin, 1994, materia∏ roboczy.
22. Dieter Hennebo, Gartendenkmalpflege, Stuttgart 1985.
23. Margita Marion Meyer, op. cit.
24, Folkwin Wendlandt, Hinweise zur Behandlung denkmalwerter
Alleen, Berlin, Februar 1996, maszynopis.
25. Rainer Herzog, Hinweise zur Behandlung denkmalwerter
Alleen, München, Februar 1996, maszynopis.
26. Peter Jordan, Hinweise zur Behandlung denkmalwerter Alleen,
Aschaffenburg, Januar 1996, maszynopis.
27. Rainer Herzog, op. cit.
28. Rainer Herzog, op. cit.
29. Detlef Karg, op.cit., s. 492-496.
30. Hartmut Balder, Hinweise zur Behandlung Denkmalwerter
Alleen, Berlin, Februar 1996, maszynopis.
31. Rainer Herzog, op. cit.
32. Eduard Petzold, Die Lanschaftsgärtnerei, Leipzig 1888.
33. Eduard Petzold, op. cit.

169

ALLEYS AS THE OBJECT OF CONSERVATION.
PROTECTION, PRESERVATION AND RESTORATION

F

or centuries alleys have been one of the classical elements of shaping and outfitting open
space as well as the cultural landscape and urban
space. The problem of their preservation and, in particular, cultivation with due respect for the principles
of conservation is, however, a relatively new topic.
Due to the multiple different forms and arrangements which comprise an important and constant
feature of forming gardens and garden interiors, the
question of cultivating avenues calls for intensive
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conservation attention.
Material gathered by the Working Group of
Conservators of Historical Gardens at the Union of
German National Conservators presents a wide range
of conservation problems and possibilities, demonstrating with the assistance of assorted example the
available princples of preservation, cultivation and
repair. The presented publication is to assist conservation praxis.

