7. Kwadratura po$udniowej elewacji zamku wysokiego w Radzyniu Che$mi&skim (oprac. B. Wasik)
7. Southern facade’s quadrangulation of the Radzy& Che$mi&ski castle (elaborated by B. Wasik)

we w stopniu, który umo liwia analiz! zastosowania
opisanej kwadratury przy projektowaniu elewacji
(il. 7). W przypadku tego domu konwentu jeste"my
w stanie okre"li# nie tylko wysoko"# "cian, ale tak e
dachu skrzyd$a po$udniowego, co umo liwiaj% "lady
zachowane na wie ach naro nych. Z analizy wynika, e projektuj%c fasady zamku w Radzyniu Che$mi&skim "redniowieczny architekt pos$u y$ si! kwadratur%, nadaj%c budowli jednak inne proporcje ni
budowniczy zamku w Papowie. Przy wykre"laniu
elewacji wykorzysta$ najprawdopodobniej kwadraty: V, VII i IX. Proporcje elewacji bez dachu wynosz% 1,5 : 4 (3 : 8). Do ich wyznaczenia zastosowano
kwadraty VII lub posiadaj%ce dwukrotnie d$u sze
boki kwadraty V i ich po$ówki. Przy zastosowaniu
kwadratów VII "ciana elewacji ma trzy kwadraty
wysoko"ci i osiem szeroko"ci, a w przypadku kwadratów V – pó$tora kwadratu wysoko"ci i cztery
kwadraty szeroko"ci. Wyznaczaj%c wysoko"# dachu
post%piono analogicznie stosuj%c kwadraty VII i IX,
proporcje wynosz% 1,5 : 8 (trzy kwadraty IX wysoko"ci i szesna"cie kwadratów IX szeroko"ci lub pó$tora kwadratu VII wysoko"ci i osiem szeroko"ci).
3. Golub (Golub-Dobrzy )
Powy ej opisana metoda sprawdza si! w odniesieniu do zamków na planie kwadratu. Jednak niektóre wznoszone przez Krzy aków domy konwentów mia$y obrys krótkiego prostok%ta. Na ziemi
che$mi&skiej taki rzut posiada$ zamek w Golubiu.
Pos$uguj%c si! metod% opart% na kwadraturze przy

wykre"laniu prostok%tnego za$o enia planu mo na
za$o y# zastosowanie dwóch takich samych wykresów z przesuni!ciem (il. 8). W przypadku zamku
w Golubiu modu$em kwadratu I by$aby d$ugo"#
krótszego boku zamku. Tak wykre"lony rysunek
kwadratury wyznacza$by wymiary i proporcje jedynie cz!"ci rzutu zamku. Kopiuj%c jednak schemat kwadratury i $%cz%c go w przesuni!ciu z poprzednim, otrzymuje si! obrys prostok%tnego domu
konwentu przez po$%czone kwadraty bazowe. Na
tym etapie trudno okre"li# z czego wynika rozmiar
przesuni!cia. W Golubiu jest to odleg$o"# zbli ona
do grubo"ci "cian obwodowych. Stosuj%c metod!
kwadratury w obr!bie tych dwóch przesuni!tych
kwadratów otrzymujemy zbli one wyniki do zaprezentowanych wy ej, z pewnymi jednak ró nicami.
Linia wyznaczona przez kwadrat II przystawiony
do naro nika kwadratu I wyznacza jedynie szeroko"# skrzyd$a po$udniowego – g$ównego, pozosta$e
s% w! sze. W zwi%zku z tym kwadrat III wyznacza
grubo"# "ciany zamykaj%cej od strony dziedzi&ca
jedynie skrzyd$o g$ówne. W przypadku pozosta$ych
skrzyde$ kwadrat III wyznacza ich ca$kowit% szeroko"#. W zwi%zku z tym przestrze& dziedzi&ca zamku golubskiego mie"ci si! w liniach kwadratu III
i wymiarze pozyskanym z kwadratu II (przy szerszym skrzydle po$udniowym). Takie rozplanowanie
musia$o by# z pewno"ci% bardziej pracoch$onne ni
w przypadku przedstawionych wcze"niej przyk$adów, ale jest prawdopodobne, gdy metod% t% poprawnie wyznaczono szeroko"ci skrzyde$ i zasi!g
dziedzi&ca.
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8. Kwadratura na rzucie zamku wysokiego w Golubiu (oprac. B. Wasik)
8. Quadrangulation of the castle plan in Golub (elaborated by B. Wasik)

Próba zastosowania metody do innych zamków
konwentualnych w Prusach
Przyjmuj%c stosowanie w "redniowieczu metody
kwadratury w projektowaniu regularnych zamków
konwentualnych na ziemi che$mi&skiej, nale y
rozwa y#, czy technika ta mog$a s$u y# tak e przy
wznoszeniu innych zamków konwentualnych z terenu pa&stwa zakonnego w Prusach. W celu sprawdzenia mo liwego zasi!gu tej techniki wykonano
analizy planów o"miu ró nych pod wzgl!dem chronologicznym zamków krzy ackich. Zaznaczy# tu
trzeba, e ich analiza ma charakter wst!pny i orientacyjny. W przypadku zamków w Malborku i Brandenburgu nale %cych, oprócz zamków w Elbl%gu,
Lochstedt i Królewcu, do najwcze"niejszych regularnych domów konwentów na terenie Prus – grupy
warowni znad Zalewu Wi"lanego28, których obrys
by$, w przeciwie&stwie do pó'niejszych, prostok%tny
– sytuacja nie jest jasna. Kwadratura tych za$o e&,
pierwotnie trójskrzyd$owych, mog$aby opiera# si!
na podobnych zasadach jak opisana wy ej golubska.
W Malborku, podobnie jak tam, szeroko"# g$ów-

nego skrzyd$a (pó$nocnego) wyznacza$by wymiar
kwadratu II (grubo"# jego "ciany od strony dziedzi&ca – kwadrat III), a szeroko"# skrzyd$a zachodniego
i po$udniowego – kwadrat III (il. 9). Pewne regularno"ci w wytyczaniu szeroko"ci skrzyde$ (kwadrat
III) mo na zaobserwowa# tak e w Brandenburgu.
Nie wiadomo, czy rzeczywi"cie zastosowano model
kwadratury projektuj%c te zamki. Linie wytyczone
przez Þgury nie pokrywaj% si! tu tak precyzyjnie
z przebiegiem "cian jak w opisywanych zamkach
che$mi&skich.
Nie przes%dzaj%c kwestii zastosowania kwadratury przy projektowaniu zamków znad Zalewu Wi"lanego zasadne jest przyjrze# si! dodatkowo trzem
domom konwentów, bli szym chronologicznie warowniom z ziemi che$mi&skiej: zamkom w Gniewie,
(wieciu i Cz$uchowie. Zdaniem Tomasza Torbusa
zamek w Gniewie móg$ zbudowa# ten sam architekt, który wybudowa$ dom konwentu w Radzyniu
Che$mi&skim. Uwa a Gniew za pierwszy „klasyczny” kasztel konwentualny i zalicza go do jednej
grupy z tym e Radzyniem oraz Brodnic%29. Próba
zastosowania kwadratury (takiej jak w zamkach

28

29

T. Torbus, op. cit., s. 96-108.
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Ibid., s. 145.

9. Próba zastosowania kwadratury na rzucie zamku wysokiego w Malborku
(rzut wg T. Torbus, op. cit., s. 520; oprac. B. Wasik)
9. An attempt to use quadrangulation on the Malbork castle plan
(T. Torbus, op. cit., s. 520; elaborated by B. Wasik)

10. Próba zastosowania kwadratury na rzucie domu konwentu w (wieciu
(rzut wg T. Torbus, op. cit., s. 650; oprac. B. Wasik)
10. An attempt to use Quadrangulation on the (wiecie castle plan
(T. Torbus, op. cit., s. 650; elaborated by B. Wasik)
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z ziemi che$mi&skiej) zako&czy$a si! jednak niepowodzeniem. Je eli nie jest to wynik nie"cis$o"ci
wykorzystywanego w tym celu rzutu, to fakt ten podaje w w%tpliwo"# twierdzenie Torbusa o jednym
architekcie. Podobnie negatywny wynik da$a próba
zastosowania „che$mi&skiego” modelu kwadratury do planu zamku w Cz$uchowie. Pozytywny by$
natomiast wynik zastosowania kwadratury w planie
zamku w (wieciu (il. 10). Figury kwadratury do"#
"ci"le pokry$y si! z planem domu konwentu. Szczegó$y techniki zastosowanej na tym zamku s% jednak
nieco odmienne od tych z ziemi che$mi&skiej. Kwadrat I oparty zosta$ o boki skrzyde$ zamku, gdy naro ne wie e maj% rzut okr%g$y. (rodki tych okr!gów
stanowi% wierzcho$ki kwadratu I. Odmiennie ni
w zamkach che$mi&skich, linie wyznaczone przez
obrócone i doci%gni!te do naro ników kwadraty II
i kwadrat III wyznaczaj% szeroko"# ganków kru ganka (na ziemi che$mi&skiej wyznacza$y grubo"#
muru obwodowego otaczaj%cego dziedziniec). Analiza ta zdaje si! potwierdza# zastosowanie techniki
kwadratury w projektowaniu zamku w (wieciu, ale
w odmienny sposób ni na ziemi che$mi&skiej.
Prób! przetestowania opisywanej techniki kwadratury podj!to tak e w odniesieniu do pó'niejszych
zamków konwentualnych (Ostróda, Ragneta i Tapiawa). Mimo wyra'nie regularnego planu tych warowni, wynik próby zastosowania kwadratury w rzutach tych za$o e& wypad$ negatywnie. Tak regularne
za$o enia musia$y z pewno"ci% by# projektowane za
pomoc% odmiennej metody geometrycznej.
Podsumowanie
Maj%c "wiadomo"#, e testuj%c jak%" teori!,
sprawdzamy jedynie czy mog$a ona by# scenariuszem mo liwym, a nie rekonstruujemy z ca$% pewno"ci% zastosowanego modelu, z przedstawionych
analiz mo na wyci%gn%# kilka wniosków:
1) Przy projektowaniu regularnych zamków konwentualnych ma ziemi che$mi&skiej (wznoszonych od ko&ca XIII wieku do po$owy XIV wieku) stosowano znan% w "redniowiecznej Europie
metod! kwadratury.
2) Pozyskane na podstawie kolejnych kwadratów
wymiary s$u y$y do wyznaczenia wielko"ci poszczególnych elementów budowli w rzucie poziomym i pionowym.
3) Metod% opart% na wykre"lanych kwadratach
kwadratury wyznaczano tylko podstawowe pro90

porcje budowli: szeroko"# i wysoko"# skrzyde$,
dziedzi&ca, kru ganka. Rozmiary pomniejszych
elementów architektury odmierzano za pomoc%
standardowych jednostek miary, nie opieraj%c
si! na metodzie kwadratury (np. wie e g$ówne
w Radzyniu i Brodnicy, okna w Papowie Biskupim).
4) W zamkach zbli onych chronologicznie i pó'niejszych od analizowanych, a które wznoszono
poza obszarem ziemi che$mi&skiej, metody tej
nie stosowano w zaprezentowany w artykule
sposób. Zapewne pos$ugiwano si! innymi metodami geometrycznymi. Do wyj%tków nale y
usytuowany przy granicy z ziemi% che$mi&sk%
zamek w (wieciu, jednak zastosowany tam model ró ni si! nieco od znanych z interesuj%cego
nas obszaru.
5) Ze wzgl!du na powtarzalno"# stosowania modelu kwadratury na ziemi che$mi&skiej mo na
sugerowa#, e zamki te wznosi$o kilka pokole& budowniczych, mi!dzy którymi nast!powa$a wymiana my"li. W"ród dzia$aj%cych na tym
obszarze architektów funkcjonowa$y zapewne
wzorniki, które nie dotrwa$y do naszych czasów.
Reminiscencj% ich dzia$alno"ci projektowych
mog$o by# zastosowanie kwadratury w pobliskim (wieciu.
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THE DESIGN METHODS OF THE CHE)MNO LAND’S CONVENTUAL CASTLES.
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE USE OF QUADRANGULATION
IN THE TEUTONIC CASTLE BUILDING
BOGUSZ WASIK

Introduction
Massive and regular bodies of conventual Teutonic castles have been the subject of fascination and
research works of scientiÞc world for the last two
hundred years. Archaeologists, historians, historians
of architecture and art have been considering genesis of their form, architectonic features, as well as
building techniques and materials. Admiring the
results of building workshops constructing castles,
like Radzy& Che$mi&ski or Papowo Biskupie it is
hard to resist from expressing a question, concerning
the way of their building, which does not refer only
to strictly constructive matters, but a mode of their
designing, as well.
Taking into account history of the theory of architecture, the Middle Ages seem to create void between
the Antiquity and the Renaissance. Despite developed literature on many branches including building, no theoretical architectonic rules were formed in
that period1. Ancient knowledge was not completely
abandoned, though. Copies of texts belonging to arM. )ody&ska-Kosi&ska, O niektórych zagadnieniach teorii
architektury w "redniowieczu, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, IV/1959, p. 3.

1

chitecture theorists, such as Vitruvius, delivered only
general rules and some practical building remarks.
Lack of deÞned rules, shaped into treatises, is explained by Maria )ody&ska-Kosi&ska as a result of
some factors, among the others, the fact that in the
preliminary period of mediaeval architecture development the division took place, distinguishing persons occupied by theory of architecture – investors,
clergy, who created only sketched designs and craftsmen, coming from lower social classes, deprived of
theoretical abilities. The clergy, not disposing practical knowledge and who were only able to form
general design, could not create complete rules of
new architecture. The craftsmen, who were illiterate,
did not possess theoretical knowledge. Even when
their groups emancipated more and more, together
with town development and appearing self-sufÞcient
specialists, working at orders and not dependent on
one site, their eminent representatives were not able
to form in writing such theories, because they were
not scholars and were unable to use theoretical language2. Mediaeval builders, however, spread and so2

Ibid., pp. 15-18.
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