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 MOSTY W TRAKTATACH ARCHITEKTONICZNYCH
NA POCZ TKU EPOKI NOWO!YTNEJ

MAREK MISTEWICZ

W artykule omówiono pi"# traktatów napisanych przez wielkich 
architektów i wynalazców w$oskiego renesansu, szczególn% 
uwag" po&wi"caj%c problematyce konstrukcji mostów. Twórcy 
renesansu wykorzystywali dorobek staro'ytno&ci przywo$uj%c 
kanony budownictwa tego okresu. Oprócz nowej my&li w zakre-
sie architektury, przestrzeni miejskiej, ogrodów, wojskowo&ci 
zawartej w nowo'ytnych traktatach powstawa$y projekty stu-

dialne mostów, które znajdziemy w szkicach Leonarda da Vin-
ci, traktatach Fausto Veranzio, innych twórców doby renesansu. 
Koncepcje te wykracza$y ponad mo'liwo&ci techniczne epoki, 
st%d mog$y by# realizowane dopiero po wielu, wielu latach. 

S$owa kluczowe: epoka nowo'ytna, traktaty architektoniczne, 
mosty

STRESZCZENIE

The article discusses Þ ve treatises written by great Italian 
Renaissance architects and inventors with a focus on bridge 
structures. Renaissance creators made use of the achievements 
of antiquity by restoring the canons of building of that period. At 
the same time Leonardo da Vinci or Fausto Veranzio produced 

bridge designs that were beyond the technical capabilities of 
their age. Centuries had to pass before those ideas were put into 
practice.

Keywords: modern period, architectural treaties, bridges 

BRIDGES IN ARCHITECTURAL TREATIES FROM THE BEGINNING OF THE MODERN PERIOD

ABSTRACT

U pocz%tku epoki nowo'ytnej wielcy w$oscy ar-
chitekci poszukiwali inspiracji w staro'ytno&ci. Ana-
lizowali formy, wymiary, proporcje i zdobnictwo 
greckich i rzymskich budowli, a wyniki studiów 
wprowadzali wprost do projektów pa$aców miej-
skich, willi, a tak'e nowych mostów budowanych 
w XV i XVI wieku, które cz"sto, zw$aszcza w mia-
stach handlowych, zast"powa$y stare - drewniane. 
Dla nowej wiedzy o postrzeganiu staro'ytnej archi-
tektury nie bez znaczenia by$o odnalezienie w 1415 r.
w klasztorze Saint Gallen r"kopisu traktatu o archi-
tekturze napisanego pomi"dzy rokiem 20 a 10 p.n.e. 
przez Pollio Marcusa Witruwiusza, p.t.: De archi-

tectura libri Decem1. Nowy styl w architekturze, 
który narodzi$ si" pod koniec XV wieku we w$o-

1 P. M. Witruwiusz, O architekturze ksi g dziesi!", De architec-

tura libri Decem, Pa(stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa 1956.

skiej Toskanii, przez dwa kolejne wieki migrowa$ 
na pó$noc i wschód Europy. Styl nazwany w$oskim 
renesansem zosta$ wypromowany zarówno wskutek 
oddzia$ywania wspania$ych budowli, podziwianych 
przez podró'uj%cych po Italii Europejczyków, jak 
i czytelnictwa bogato ilustrowanych traktatów o ar-
chitekturze, napisanych przez twórczych architek-
tów. Dzie$o Witruwiusza sta$o si" bowiem inspiracj% 
i wzorem na&ladowanym przez architektów czasów 
nowo'ytnych. W XVI i XVII wieku nast"powa$ tak-
'e rozwój w ca$ej Europie dzia$alno&ci wydawniczej 
o niespotykanej dot%d skali. Zapocz%tkowany zosta$ 
wynalezieniem techniki druku w holenderskim Ha-
arlemie i wydaniem w 1455 r. Biblii Gutenberga. Do 
ilustracji drukowanych ksi%g wynaleziono techniki 
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druku wkl"s$ego: miedzioryt i akwafort". GraÞ ka 
wykonywana w technice miedziorytu umo'liwia$a 
realistyczne i bardzo precyzyjne przedstawianie bu-
dowli, a w tym równie' mostów. W Europie prze$o-
mu XVI i XVII wieku powszechnie czytano wydane 
drukiem traktaty, po&wi"cone równie' problematyce 
mostów, które napisali:

• Leon Battista Alberti: Libri De’ re aediÞ catoria 

dec#, wydany w 1485 r. po &mierci autora2,
• Sebastiano Serlio: I sette libri dell’architettura, 

wydany w 1547 r.3,
• Andrea Palladio: I Quatro Libri dell’ Architettu-

ra, wydany w Wenecji w 1570 r.4,
• Vincenzo Scamozzi: Dell idea della architettu-

ra universale, wydany po raz pierwszy w Wenecji 
w 1615 r.5, 

• Fausto Veranzio: Machinae Novae Fausti Ve-

rantii Siceni z 1616 r., wydany równie' w Wenecji6.

Najstarszy, nowo'ytny traktat o architekturze wzo-
rowany na dziele Witruwiusza napisa$ Leon Battista 

Alberti (1404–1472). Urodzony w Genui malarz, 
poeta, muzyk, i Þ lozof, a tak'e architekt by$ autorem 
pierwszego renesansowego traktatu po&wi"conego 
malarstwu, w którym w sposób naukowy sformu$o-
wa$ zasady perspektywy. W kolejnym traktacie zaty-
tu$owanym Ksi g dziesi!" o sztuce budowania znaj-
dujemy najdawniejsze wskazówki gdzie i jak nale'y 
budowa# mosty. Rozdzia$ VI ksi"gi czwartej dzie$a 
traktuje „o mostach drewnianych i kamiennych, 
o Þ larach, sklepieniach, $ukach, w"g$ach, brzegach, 
zwornikach, skowach, nawierzchni i jej przekroju”. 
„Most stanowi z pewno&ci% najwa'niejsz% cz"&# dro-
gi”, czytamy ju' na wst"pie tego rozdzia$u7. 

Jako przyk$ad mostu drewnianego opisa$ Alber-
ti most przez Ren ko$o dzisiejszej Koblencji, zbu-
dowany przez Gajusza Juliusza Cezara w 55 roku 
p.n.e. podczas wojen galijskich. Cezar buduj%c pod-
pory mostu „dwa bierwiona grubo&ci pó$torej stopy 
i w dole nieco zaostrzone $%czy$ w odleg$o&ci dwóch 
stóp jedno od drugiego”. Dwie pary takich bierwion, 
wbitych w dno rzeki „$%czy$, k$ad%c na nie belki gru-

2 L. B. Alberti, Ksi g dziesi!" o sztuce budowania, Libri De Re 

AediÞ catoria Decem, Pa(stwowe Wydawnictwo Naukowe, Kra-
ków 1960. 
3 F. M. da Forli, S. Serlio, Il terzo libro di Sebastiano Serlio 

Bolo, Venetia 1540.
4 A. Palladio, Cztery Ksi!gi o Architekturze, I Quatro Libri dell’ Ar-

chitettura, Pa(stwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1955.
5 V. Scamozzi, Dell idea della architettura universale, Per Giro-
lamo Albrizzi in Venezia, MDCCXIV.

6 F. Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Prepa-

razione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 
1983.
7 L. B. Alberti, op. cit., s. 109.
8 op. cit., s. 109.
9 op. cit., s.111.
10 op. cit. 
11 op. cit., s. 110-112.
12 op. cit., s. 225-226.

bo&ci dwóch stóp, d$ugo&ci równej odleg$o&ci mi"-
dzy wbitymi bierwionami”. Na tak skonstruowanych 
podporach u$o'ono belki, „które si" mija$y, a na nich 
warstwy 'erdzi i faszyny”8.

Pisz%c o mostach kamiennych wiele miejsca po-
&wi"ci$ Alberti lokalizacji podpór zalecaj%c wybór 
skalistych brzegów oraz miejsc, gdzie woda p$ynie 
najwolniej, ustalanych podczas obserwacji wody 
powodziowej albo sp$ywu orzechów rzuconych 
w wod". Jego zdaniem „grubo&# Þ larów powinna 
odpowiada# czwartej cz"&ci wysoko&ci mostu”9. Da-
lej czytamy, 'e „Sklepienia i $uki musz% by# niezwy-
kle mocne i wytrzyma$e, zarówno z uwagi na inne 
sprawy, jak i ze wzgl"du na sta$e silne wstrz%sy, po-
wodowane przejazdem wozów”10. Za najmocniejsze 
uznawa$ $uki pe$ne, kiedy jednak okaza$y si" zbyt 
wysokie, stosowa$ $uki odcinkowe. „Rozpi"to&# za& 
$uku powinna by# co najmniej cztery, a co najwy'ej 
sze&# razy wi"ksza od grubo&ci Þ lara”11. 

W rozdziale VI ksi"gi ósmej dzie$a Alberti pisze 
„jak nale'y przyozdabia# bramy, port, mosty, $uki, 
skrzy'owania dróg i rynki”. Opisuj%c dach przekry-
waj%cy Ponte Elio (znany dzi& jako Most )wi"tego 
Anio$a w Rzymie) wsparty na 42 marmurowych 
kolumnach, pokryty miedzi% i pi"knie przyozdobio-
ny, zaleca wzmacnianie balustrad mostów kwadra-
towymi piedesta$kami, na których mo'na nast"pnie 
wznosi# kolumny o wysoko&ci równej szeroko&ci 
mostu. „Wysoko&# balustrady wraz z coko$em i cli-

matium powinna wynosi# cztery stopy” – pisa$ Al-
berti. „Chodniki dla u'ytku kobiet i pieszych” znaj-
duj%ce si" po obu stronach jezdni mostu (wy$o'onej 
krzemionk%) „powinny by# o dwa stopnie wy'sze 
ni' droga &rodkowa”12. Zalecenia Albertiego z pew-
no&ci% znalaz$y zastosowanie przy projektowaniu 
wi"kszo&ci mostów w epoce renesansu, a ich &lad 
mo'na równie' odnale*# w tworzonych wspó$cze&-
nie przepisach budowlanych. 

Najwybitniejszym artyst%, architektem, konstruk-
torem i wynalazc% prze$omu XV i XVI wieku by$ 
z pewno&ci% Leonardo di ser Piero da Vinci (1452–
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1519) po latach uznany geniuszem wszech czasów. 
Po wieloletniej praktyce w pracowni malarza i rze*-
biarza Andrea del Verrocchia we Florencji w 1485 r. 
zatrudni$ go, w roli nadwornego malarza i in'ynie-
ra, w$adca Mediolanu Ludwik Sforza13. Na dworze 
ksi"cia w latach 1485–1490 powstaj% najwspanialsze 
wynalazki w dziedzinie in'ynierii: machina lataj%ca, 
wóz pancerny, &ruba powietrzna i most obrotowy14. 
Most zwodzony z prz"s$em obrotowym, o kon-
strukcji drewnianej, $ukowej mia$ by# wyposa'ony 
w pylon, wokó$ którego nast"powa$ obrót i po dwa 
odci%gi linowe od strony prz"s$a i od strony bardzo 
rozbudowanego przyczó$ka. 

Swoich licznych, najcz"&ciej niedoko(czonych 
projektów Leonardo nigdy nie opracowa$ i nie wy-

da$ drukiem w formie uporz%dkowanych trakta-
tów15. Jego lu*ne notatki, szkice i rysunki, przej"li 
spadkobiercy, a w 1588 r. traÞ $y do r%k rze*biarza 
i kolekcjonera sztuki Pompeo Leoni (1533–1608). 
Za jego spraw% w 1604 roku w Mediolanie ze 1119 
kart z pracami Leonarda powsta$ Codex Atlanticus 
(il. 1), a nast"pnie kolejne kodeksy16. W&ród „Di-
segni di macchine et delle arti secreti et altre cose di 
Leonardo Da Vinci raccolti da Pompeo Leoni” mo'-
na odnale*# projekty wielu mostów:

• dwa drewniane mosty do szybkiego monta'u, 
o konstrukcji le'ajowej (belkowej), na podporach 
koz$owych (il. 2),

• most zwodzony z prz"s$em obrotowym o kon-
strukcji $ukowej (il. 3), 

13 W Mediolanie Leonardo namalowa$ s$ynny portret Cecylii 
Gallerani, znany jako „Dama z gronostajem”, prowadzi$ studia 
architektoniczne budowli na planie centralnym i kopu$y opartej 
na b"bnie dla mediola(skiej katedry. Za F. Zöllner, Leonardo da 

Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen GmbH, Kolonia 2011, s. 82-83, 
94-95.
14 F. Zöllner, op. cit., s. 570-657.
15 W zwi%zku z zaj"ciem Mediolanu przez Francuzów, po 1499 r.
Leonardo przenosi$ si" do Mantui i Wenecji, aby ostatecznie 
powróci# do Florencji. Dla Cesara Borgii wykonywa$ prace 

z zakresu architektury, in'ynierii wojskowej i wodnej. Ostatnie 
twórcze lata sp"dzi$ Leonardo na dworze francuskim Francisz-
ka I Walezjusza, a zmar$ w podarowanej przez króla rezydencji 
w Cloux.
16 Dzie$a te odziedziczy$ Galeazzo Arconati, który w roku 1637 
przekaza$ je do s$ynnej Biblioteca Ambrosiana w Mediolanie. 
Z W$och wywioz$y je do Francji wojska Napoleona Bonaparte 
i tylko Kodeks Atlantycki powróci$ po Kongresie Wiede(skim 
do Italii.

1. Kodeks Atlantycki (Codex Atlanticus, Biblioteca Ambrosiana) i autoportret Leonarda da Vinci z lat 1510–1515. Biblio-
teca Reale di Torino, nr inw. 15571 za http://en.wikipedia.org/)

1. Codex Atlanticus (Ambrosiana Library) and a self-portrait by Leonardo da Vinci from 1510–1515. Royal Library of 
Turin, inv. no. 15571, from http://en.wikipedia.org/
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2. Most drewniany na do szybkiego monta'u wg projektu Leonarda da Vinci. Codex Atlanticus, 
karta 55r, Biblioteca Ambrosiana za F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen 

GmbH, Kolonia 2011, s. 636
2. Timber bridge for fast assembly according to Leonardo da Vinci’s design. Codex Atlanticus, 
sheet 55r, Ambrosiana Library from F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen 

GmbH, Cologne 2011, p. 636

3. Most zwodzony o konstrukcji $ukowej, obrotowej wg Leonarda da Vinci. Codex Atlanticus, 
karta 855r, Biblioteca Ambrosiana za F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen 

GmbH, Kolonia 2011, s. 637
3. Movable bridge of a swing arch superstructure by Leonardo da Vinci. Codex Atlanticus, sheet 
855r, Ambrosiana Library from F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen GmbH, 

Cologne 2011, p. 637
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• czteroprz"s$owy most podwieszony z wieloma 
pylonami (il. 4),
a tak'e przeznaczone do celów wojskowych: dwa 
mosty p$ywaj%ce (pierwszy na $odziach, a drugi 
prawdopodobnie na pontonach), tymczasowy most 
samojezdny na ko$ach i dwa mosty s$u'%ce do zdo-
bywania murów obronnych, oba o konstrukcji kla-
powej na podporze samojezdnej17.

Dwana&cie tomów dzie$ Leonarda nazywanych 
manuskryptami paryskimi (od A do M) jest prze-
chowywanych we Francji. W licz%cym 90 stron 
Manuskrypcie Paryskim B znajduj% si" studia ar-
chitektoniczne miasta idealnego - „La città Ideale”, 
prowadzone przez Leonarda w latach 1487–1490 
podczas pobytu na dworze ksi"cia Sforzy w Me-
diolanie18. Epidemia, która panowa$a tam w latach 
1484–1485, zainspirowa$a artyst". Ze wzgl"dów 
higienicznych zaprojektowa$ miasto idealne na 
wydzielonych poziomach: wy'szym dla pieszych 
i ni'szym z rynsztokami dla pojazdów, które nie 
mog$o oby# si" bez wielu mostów i wiaduktów. 
W studiach miasta idealnego znajduj% si" koncep-
cje mostów: kamiennego $ukowego i drewnianego-
kratownicowego o pasach równoleg$ych (il. 6)19, ale 
na szczególne zainteresowanie zas$uguje prz"s$o 
o konstrukcji zastrza$owo-wieszarowej, niespotyka-
nej w znanych mostach z tego okresu, pokazane na 
rysunku oznaczonym numerem 23 (il. 5)20. Czy po-
dobna konstrukcja zosta$a wi"c zastosowana w zbu-
dowanym w 1500 r. Mo&cie Niemieckim przez Wi-
s$" w Toruniu?21 

W Manuskrypcie Paryskim oznaczonym liter% L, 
który zawiera 94 strony notatek, szkiców i rysun-
ków z lat 1497-1502, zilustrowano koncepcj" jedne-
go z najlepiej znanych mostów Leonarda da Vinci. 
Szkic pokazuje konstrukcj" $ukow% o wielkiej roz-

pi"to&ci (il. 7)22. 3 lipca, przypuszczalnie w 1503 
roku, Leonardo wys$a$ list do Su$tana Bayezida II, 
w którym zaproponowa$ przekroczenie zatoki Z$ote-
go Rogu w cie&ninie Bosfor (z Galaty do Stambu$u) 
mostem. „Wznios" go tak wysoko niczym $uk, tak 
'e nikt nie odwa'y si" po nim przej&# z powodu jego 
wysoko&ci. (...) Tak to zrobi", 'e statek z rozpi"tym 
'aglem b"dzie móg$ przep$yn%# pod spodem”23 na-
pisa$ Leonardo. Wed$ug najnowszych bada( rysun-
ku zamieszczonego w manuskrypcie, „konstrukcj" 
mostu tworz% dwa sklepienia w kszta$cie $uków ko-
$owych”, wykonane z drewna, które po po$%czeniu 
pionowymi &cianami o zmiennej wysoko&ci tworz% 
w przekroju poprzecznym drewnian% skrzynk". Ca$-
kowita d$ugo&# mostu mia$a wynosi# 350 m (600 
$okci), szeroko&# 23 m (40 $okci), a rozpi"to&# wy-
niesionego prawie 41 m (70 $okci) nad lustrem wody 
prz"s$a a' 233 m (400 $okci)24.

Rzymskie mosty $ukowe z kamienia opisa$ Se-

bastiano Serlio (1475–1554). Pochodz%cy z Bolo-
nii wybitny architekt epoki manieryzmu studiowa$ 
w Rzymie u Baldassare Peruzziego25. W wydanej 
w roku 1540 w Wenecji przez Francesco Marcolino 
da Forli i Sebastiano Serlio ksi"dze Il trerzo libro di 

Sebastiano Serlio Bolo zamie&ci$ ilustracje czterech 
staro'ytnych mostów w Rzymie, które nazwa$: Pon-
te Palatini, Pons Milulus, Ponte Elio i Ponte Tarpeio; 
wszystkie o konstrukcjach kamiennych $ukowych26: 

• Pons Aemilius nazywany przez Serlia: Ponte 
Palatini, Ponte dei Senatori, a tak'e Ponte Santa Ma-
ria zbudowali cenzorzy M. Aemilius Lepidus i M. 
Fulvius Nobilior w 179 roku p.n.e.27. Ten zapewne 
pierwszy kamienny most $ukowy przez Tybr w Rzy-
mie sk$ada sie z pi"ciu prz"se$ bogato zdobionych 
p$askorze*bami (il. 8)28,

17 P. Leoni, Disegni di macchine et delle arti secreti et altre cose 

di Leonardo Da Vinci raccolti da Pompeo Leoni, Milano 1604.
18 F. Zöllner, op. cit., s. 554-564.
19 Z. Wasiuty(ski, O architekturze mostów, PWN, Warszawa 
1971, s. 271.
20 Z. Wasiuty(ski,  op. cit., s. 271.
21 Na podstawie rysunków nieznanego autora z 1631 r. i angiel-
skiego podró'nika Petera Mundy z 1643 r. opracowano praw-
dopodobny widok toru(skiego mostu sprzed 1632 r. Analogie 
do rysunku Leonarda s% zaskakuj%ce, cho# trudno jedynie na tej 
podstawie budowa# bardziej stanowcze wnioski; za M. Miste-
wicz, XVII-wieczne mosty przez %rodkowo-doln  Wis$! w %wietle 

ikonograÞ i, kartograÞ i i &róde$ pisanych, Wydzia$ Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej 2012, praca niepublikowana, s. 
137–138.
22 L. da Vinci, Manuskrypt L, karta 66r, Bibliothèque de l’Insti-
tut de France.

23 Kopi" listu znajduj%c% si" w Stambule w pa$acu Topkapi (nr do-
kumentu E 6184) wg F. Babinger, Vier Bauvorshläge Lionardo da 

Vinci’s an Sultan Bajazid II (1502/3,), ”Nachrichten Der Akade-
mie Der Wissenschaften in Göttingen”, 1952, nr 1, przet$umaczy$  
prof. T. Majda z Uniwersytetu Warszawskiego, za  J. Rymsza, 
O k$adce dla pieszych wzorowanej na projekcie Leonarda da Vin-

ci, „In'ynieria i Budownictwo”, 2009,  nr 11, s. 640.
24 J. Rymsza, op. cit., s. 641. 
25 Nast"pnie pracowa$ w Wenecji i na dworze francuskim Fran-
ciszka I Walezjusza w Fontainbleau.
26 F. M. da Forli, S. Serlio, Il terzo libro di Sebastiano Serlio 

Bolo, Venetia 1540, s. 86–87.
27 Na kamiennych Þ larach mostu najpierw oparto prz"s$a drew-
niane, aby w roku 142 p.n.e. wymieni# je na kamienne.
28 C. O’Connor, Roman bridges. With photographs, sketches and 

diagrams by the author, Cambridge University Press, Great Brit-
ain 1993, s. 67.
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4. Drewniany most kratownicowy-jednopasowy wg Leonarda da Vinci. Codex Atlanticus, karta 
855r, Biblioteca Ambrosiana za F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen GmbH, 

Kolonia 2011, s. 637
4. Timber one-chord truss bridge by Leonardo da Vinci. Codex Atlanticus, sheet 855r, Ambrosiana 

Library from F. Zöllner, Leonardo da Vinci Dzie$a wszystkie, Taschen GmbH, Cologne 2011, p. 
637

5. Drewniany most zastrza$owo-wieszarowy ze studiów architektonicznych miasta idealnego Le-
onarda da Vinci z lat 1487– 1490. Manuskrypt B, karta 23, Bibliothèque de l’Institut de France, za 

Z. Wasiuty(ski, O architekturze mostów, PWN, Warszawa 1971, s. 271
5. Timber strut-truss bridge structure from the Studies on Ideal City by Leonardo da Vinci from 
1487–1490. The manuscript B, sheet 23, Library of the Institute de France, from Z. Wasiuty(ski, 

O architekturze mostów, PWN, Warszawa 1971, p. 271
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• Pons Milulus narysowany przez Serlia, znany 
równie' pod nazw% Ponte Milvio, zbudowa$ Gaius 
Claudius Neron w 207 roku p.n.e. w ci%gu drogi 
via Flaminia29. Most pokazany na rycinie ma cztery 
prz"s$a $ukowe, których rozpi"to&ci wynosi$y od 15 
do 24 m, a szeroko&# 8,5 m30,

• Najobszerniej opisa$ Serlio zbudowany w 134 r. 
p.n.e. za czasów panowania cesarza Hadriana most 
nazwany jego drugim imieniem Ponte Elio lub Pons 
Aelius, znany obecnie jako Most )wi"tego Anio$a31. 
Most pokazany na rycinie sk$ada si" z o&miu prz"se$ 
kamiennych: trzech o rozpi"to&ciach 18 m, dwóch 
po 7,5 m i pozosta$ych po 3,5 m (il. 9)32. Na rycinie 
Serlia nie wida# ju' wspania$ej kolumnady przekry-
tej dachem, o której wcze&niej napisa$ Alberti,

• Ponte Tarpeio, znany pó*niej jako Pons Fabri-
cius, a obecnie Ponte dei Quattro Capi zbudowa$ 
curator viarum Quintus Fabricius w roku 62 p.n.e. 
Pokazany na rycinie most przez odnog" Tybru - Iso-
la Tiberina, o szeroko&ci 5,5 m i d$ugo&ci 62 m pro-

29 Po zniszczeniu przez Kartagi(czyków most odbudowa$ w roku 
110 p.n.e. cenzor Marcus Aemilius Scaurus, a nast"pnie cesarz 
August ozdobi$ go $ukiem triumfalnym.
30 A. Rosset, Staro'ytne drogi i mosty, Wydawnictwa Komunika-
cji i +%czno&ci, Warszawa 1970, s. 160.

6. Most kratownicowy, o dwóch pasach równoleg$ych, ze studiów architektonicznych miasta ideal-
nego Leonarda da Vinci z lat 1487– 1490. Manuskrypt B, Bibliothèque de l’Institut de France, za Z. 

Wasiuty(ski, O architekturze mostów, PWN, Warszawa 1971, s. 271
6. Truss bridge with two parallel chords from the Studies on Ideal City by Leonardo da Vinci from 
1487–1490. The manuscript B, Library of the Institute de France, from Z. Wasiuty(ski, O architek-

turze mostów, PWN, Warszawa 1971, p. 271

7. Projekt mostu $ukowego przez Z$oty Róg 
wg. Leonarda da Vinci z ok. 1502 r. Manuskrypt L, karta 
66r, Bibliothèque de l’Institut de France, za http://com-

mons.wikimedia.org/
7. Design of an arch bridge over Golden Horn by Leonar-
do da Vinci from around 1502. Manuscript L, sheet 66r, 
Library of the Institute de France, from http://commons.

wikimedia.org/

31 Most $%czy$ mauzoleum Hadriana z Polem Marsowym.
32 A. Rosset, op. cit., s. 159.
33 C. O’Connor, op. cit., s. 66.
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8. Most kamienny Aemilius przez Tybr w Rzymie wg Sebastiano Serlio. S. Serlio, Il trerzo libro di Sebastiano Serlio 
Bolo, Venetia 1540, s. 86, Bibliotheca Hertziana

8. Aemilius stone bridge over the Tiber River in Rome by Sebastiano Serlio. S. Serlio, Il trerzo libro di Sebastiano Serlio 
Bolo, Venetia 1540, p. 86, Bibliotheca Hertziana

9. Most kamienny )wi"tego Anio$a przez Tybr w Rzymie wg Sebastiano Serlio. S. Serlio, Il trerzo libro di Sebastiano 
Serlio Bolo, Venetia, 1540, s. 87, Bibliotheca Hertziana

9. Sant’Angelo stone bridge over the Tiber River in Rome by Sebastiano Serlio. S. Serlio, Il trerzo libro di Sebastiano 
Serlio Bolo, Venetia, 1540, p. 87, Bibliotheca Hertziana
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wadzi na wysp" dwoma d$ugimi prz"s$ami o rozpi"-
to&ciach 24,2 i 24,5 m33.

W dziele Serlia znajduje si" równie' rysunek 
drewnianej wi"*by dachowej, a tu' pod ni% rysunek 
drewnianego prz"s$a mostowego. Wobec zastoso-
wania w jednym prz"&le wielu ró'nych rozwi%za( 
konstrukcyjnych, ten ustrój mostu drewnianego zo-
sta$ okre&lony jako bez$adny (il. 10)34.

Najwi"ksz% liczb" nowo'ytnych projektów mo-
stów zawiera dzie$o Andrea Palladio (Andrea di 
Pietro della Gondola, 1508–1580), architekta, który 
budowa$ tak'e mosty35. W 1560 r. zrealizowa$ drew-
niany most przez rzek" Cismone ko$o Florencji, 
w 1569 r. drewniany most przez Brent" w Bassano, 
a ok. 1580 r. kamienno-ceglany most $ukowy przez 
Tesin" w Tori di Quartesolo.

W Wenecji Palladio wyda$ w 1570 r. Cztery ksi!-

gi o architekturze. Po raz pierwszy narysowa$ i, po-
dobnie jak Alberti, opisa$ obszernie most przez Ren 
zbudowany przez Gajusza Juliusza Cezara. W ksi"-
dze trzeciej zamie&ci$ rysunki jedenastu konstrukcji 
mostowych, w tym czterech kratownic drewnianych. 
Pokaza$ te' rozwi%zanie, zastosowane w mo&cie 
przez Cismone, z dwoma drewnianymi trapezowymi 
wieszarami o pi"ciu stolcach usztywnionych krzy-
'ulcami, o rozpi"to&ci 100 stóp weneckich, czyli 
oko$o 30 m (il. 11). 

34 Z. Wasiuty(ski, op. cit., s. 271.
35 Syn rzemie&lnika z Padwy sta$ si" jednym z czo$owych twór-
ców w$oskiego renesansu. Wykona$ wiele projektów architekto-
nicznych willi, pa$aców miejskich i ko&cio$ów w rejonie Veneto. 
Od 1570 r. Palladio by$ zaanga'owany przez Republik" Wene-
ck% jako doradca w sprawach architektury.

Zainteresowanie wzbudza inny projekt drewnia-
nej kratownicy jednoprz"s$owej, o pasach równole-
g$ych, ukszta$towanej w $uku pionowym (il. 12)36. 
Palladio podaje wysoko&# tej konstrukcji jako rów-
n% jedenastej cz"&ci szeroko&ci przekraczanej rzeki. 
Opisa$ i narysowa$ równie' most o konstrukcji tra-
pezowo zastrza$owej, kryty dachem przez Brent" 
w Bassano, który sk$ada si" z pi"ciu prz"se$ o roz-
pi"to&ciach 34 ¼ stopy (ok. 10 m) (il. 13)37. 

W traktacie zosta$ te' opisany staro'ytny most 
kamienny przez rzek" Bacchiglione w Wicenzie. 
Odbudowany w czasach nowo'ytnych, sk$ada$ si" 
z trzech $uków, dwóch o rozpi"to&ci po 22 ½ stopy 
i úrodkowego 30 stóp (ok. 9 m) (il. 14). „+uki maj% 
w strza$ce trzeci% cz"&# swej &rednicy; szeroko&# ich 
archiwolty wynosi dziewi%t% cz"&# &wiat$a $uków 
mniejszych, a dwunast% cz"&# $uku &rodkowego; 
ProÞ lowane s% na kszta$t architrawu” – napisa$ Pal-
ladio38.

W dziele Palladia znajdujemy te' projekt mostu 
kamiennego wed$ug jego pomys$u (il. 15). Trójprz"-
s$owa, $ukowa konstrukcja o proporcjach przyj"tych 
jak we wcze&niej opisywanych mostach staro'yt-
nych, mia$a zosta# wyposa'ona w trzy przypomina-
j%ce portyki loggie: jedna nad &rodkowym prz"s$em 
i dwie nad przyczó$kami oraz w sze&# rz"dów kra-
mów kupieckich. Most zaprojektowa$ Palladio „po-
&rodku jednego z najwi"kszych i najdostojniejszych 

36 Konstrukcja jest wyra*nie podobna do konstrukcji, któr% Le-
wis Wernwag zastosowa$ w mo&cie Colossus 250 lat pó*niej. Za 
D. J. Brown, Mosty, trzy tysi ce lat zmaga( z natur , Arkady, 
Warszawa 2007, s. 36.
37 A. Palladio, op. cit., s. 167-171.
38 op. cit., s. 176.

10. Most drewniany o ustroju bez$adnym wg Sebastiano Serlio. S. Serlio Il trerzo libro di Sebastiano Serlio Bolo, Vene-
tia, 1540, za Z. Wasiuty(ski, O architekturze mostów, PWN, Warszawa 1971, s. 271

10. Timber bridge of disorderly superstructure system according to Sebastiano Serlio. S. Serlio Il trerzo libro di Sebas-
tiano Serlio Bolo, Venetia, 1540, from Z. Wasiuty(ski O architekturze mostów, PWN, Warszawa 1971, p. 271
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11. Most drewniany, kratownicowy przez rzek" Cismone wg projektu Andrea Palla-
dio. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 1642, 

s. 13, Biblioteka G$ówna Politechniki Gda(skiej
11. Timber truss bridge over the Cismone River according to the design of Andrea 
Palladio. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 

1642, p. 13, Main Library of Gdansk University of Technology

12. Drewniany most $ukowy wg projektu Andrea Palladio. A. Palladio, Il Terzo Li-
bro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 1642, s. 16, Biblioteka G$ówna 

Politechniki Gda(skiej
12. Timber arch bridge according to the design of Andrea Palladio. A. Palladio, Il 

Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 1642, p. 16, Main Library 
of Gdansk University of Technology

13. Most drewniany przez Brent" w Bassano zbudowany wg projektu Andrea Palla-
dio. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 1642, 

s. 18, Biblioteka G$ówna Politechniki Gda(skiej
13. Timber bridge over the Brenta River erected according to the design of Andrea 
Palladio. A. Palladio Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, Venetia 

1642, p. 18, Main Library of Gdansk University of Technology
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14. Staro'ytny most kamienny przez rzek" Bacchiglione w Vicenzie. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di 
Andrea Palladio, Venetia 1642, s. 22, Biblioteka G$ówna Politechniki Gda(skiej

14. Ancient stone bridge over the Bacchiglione River in Vicenza. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea 
Palladio, Venetia 1642, p. 22, Main Library of Gdansk University of Technology

15. Projekt mostu kamiennego wed$ug pomys$u Andrea Palladio. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Palladio, 
Venetia 1642, s. 24-25, Biblioteka G$ówna Politechniki Gda(skiej

15. Design of a stone bridge according to the solution of Andrea Palladio. A. Palladio, Il Terzo Libro dell’ Architettura di Andrea Pal-

ladio, Venetia 1642, p. 24-25, Main Library of Gdansk University of Technology
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16. Drewniany most belkowy na podporach palowych wg Scamozziego. V. Scamozzi, Dell idea della architettura universale, Per 
Girolamo Albrizzi in Venezia, MDCCXIV, s. 348

16. Timber beam bridge on pile supports according to Scamozzi. V. Scamozzi, Dell idea della architettura universale, Per Girolamo 
Albrizzi in Venezia, MDCCXIV, p. 348

17. Drewniany most kratownicowy zakryty dachem zaprojektowany przez Scamozziego. V. Scamozzi, Dell idea della architettura 

universale, Per Girolamo Albrizzi in Venezia, MDCCXIV, s. 348
17. Timber truss bridge covered with a roof according to the design of Scamozzi. V. Scamozzi Dell idea della architettura universale, 

Per Girolamo Albrizzi in Venezia, MDCCXIV, p. 348
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miast Italii, metropolii wielu innych miast i o&rod-
ka handlu z wszystkimi niemal cz"&ciami &wiata”39. 
Gdzie mia$ by# zbudowany tak pi"kny most? Za-
pewne w Wenecji, gdzie w 1587 roku o realizacj" 
projektów Ponte Rialto zabiegali u w$adz miejskich 
Vincenzo Scamozzi oraz Antonio da Ponte40.

Autorem traktatu o architekturze, wydanego po 
raz pierwszy w Wenecji w 1615 r., w którym rów-
nie' poruszono problematyk" mostów by$ Vincenzo 

Scamozzi (1548–1616)41. W dziele Dell idea della 

architettura universale w cz"&ci drugiej ksi"gi ósmej 
znajduje si" rozdzia$ XXII „Del ponte temporaneo 
fatto ...”, w którego tytule Scamozzi wymienia, a da-
lej w tre&ci opisuje tymczasowy most Cezara przez 
Ren. Przedstawia wygl%d i sposób budowy mostu, 
które wcze&niej znajdujemy w traktatach Albertiego 
i Palladia. W swoim traktacie zamie&ci$ Scamozzi 
ilustracje trzech drewnianych mostów:

39 op. cit., s. 177.
40 D. J. Brown, Mosty, trzy tysi ce lat zmaga( z natur , Arkady, 
Warszawa 2007, s. 39. 

41 Architekt, syn budowniczego z Vicenzy, od 1581 r. tworzy$ 
w Wenecji.

18. Fausto Veranzio (autor nieznany za http://en.wikipedia.org/) i jego skok na spadochronie. 
Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, 

ryc. 38
18. Fausto Veranzio (unknown author after http://en.wikipedia.org/) and his parachute jump. 

Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, 
Fig. 38

19. Wieszarowe prz"s$o mostu wg Fausto Veranzio, 
Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione 

Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, 
ryc. 30

19. Triangle-truss bridge span according to Fausto Veranzio, 
Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario 

Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, 
Fig. 30
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42 Urodzi$ si" w arystokratycznej rodzinie, zamieszka$ej w Šibe-
niku na Chorwacji, wchodz%cym wtedy w sk$ad Republiki We-
neckiej. We wczesnej m$odo&ci ucz"szcza$ do szkó$ w Wenecji, 
a nast"pnie studiowa$ matematyk" i in'ynieri" na Uniwersytecie 
w Padwie. Ze swoim stryjem, arcybiskupem Antonio Veranzio, 
pisarzem i dyplomat%, odby$ podró' na W"gry. Nast"pnie prze-
niós$ si" na dwór Rudolfa II do Pragi, gdzie pe$ni$ obowi%zki 
kanclerza regionu W"gier i Transylwanii. W 1609 r. Fausto Ve-
ranzio powróci$ na sta$e do Wenecji, gdzie wst%pi$ do konfra-
terni San Paolo i bez reszty po&wi"ci$ si" wynalazkom techniki. 
Silnie zwi%zany ze &rodowiskiem naukowym Europy, Veranzio 
wspó$pracowa$ z niemieckim matematykiem, astronomem i as-
trologiem Johannesem Keplerem (1571–1630) i z du(skim as-
tronomem Tycho Brache (1546–1601), wybitnymi naukowcami, 
których prace w istotny sposób wp$yn"$y na rozwój nauki. Zmar$ 

27 stycznia 1617 r. w Wenecji i zgodnie z 'yczeniem zosta$ po-
chowany na wyspie Prvi# ko$o Šibenika.  Za F. P. Miller, A. F. 
Vandome, J. Mc Brewster, Fausto Veranzio, Alphascript Publis-
hing U.S.A., U.K., Germany 2011, s. 1–8.
43 F. P. Miller, op. cit., s. 1-8.
44 F. Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Prepa-

razione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 
1983.
45 F. P. Miller, op. cit., s. 2.
46 D. J. Brown, op. cit., s. 37.
47 op. cit.
48 op. cit.
49 op. cit.
50 op. cit.

• drewnianego, belkowego na podporach palo-
wych o nazwie „Ponte foris e periganente” (il. 16),

• tymczasowego mostu przez Ren zbudowanego 
przez Gajusza Juliusza Cezara w 55 roku p.n.e. pod-
czas wojen galijskich,

• mostu zakrytego dachem „Ponte artiÞ ciosis de 
legami armati koperto”, wed$ug w$asnego projektu 
(il. 17).

Ostatni z wymienionych mostów pokazano 
w widoku, w którego cz"&ci centralnej dodatkowo 
umieszczono przekrój poprzeczny podpory. Na mo-
&cie zaprojektowano kolumnad" przekryt% dachem 
ozdobionym rze*bami, a tak'e przypominaj%c% por-
tyk loggi" nad &rodkowym prz"s$em. Ponad trape-
zowo-zastrza$ow% konstrukcj% prz"s$a &rodkowego 
mostu pokazano kratownic" drewnian% o górnym 
pasie ukszta$towanym w formie odcinka $uku. Po-
zostaje pytanie, czy Scamozzi zamierza$ zastosowa# 
te dwa odmienne rozwi%zania w jednej konstrukcji, 
czy te' na tym samym rysunku pokaza$ rozwi%zanie 
alternatywne?

Konstrukcje mostów, wyprzedzaj%ce o niemal 
trzy stulecia czasy ich pomys$odawców mo'na od-
nale*# w ksi"dze wynalazków wydanej w 1616 r. 
przez Fausto Veranzio (Faust Vranèi# ok.1551–
1617)42. W&ród konstruktorów mostów i wielkich 
wynalazców XVI i XVII wieku jest niew%tpliwie 
postaci% wybitn%. S$aw" wynalazcy przynios$o mu 
zmontowanie i przetestowanie w Wenecji w roku 
1595 spadochronu – „Volans Homo” (il. 18), który 
wcze&niej narysowa$ Leonardo da Vinci. Veranzio 
w$ada$ biegle siedmioma j"zykami. Opracowa$ za-
wieraj%cy 5000 s$ów w kilku j"zykach s$ownik Di-

ctionarium Quinque Nobilissimarum Europae lin-

guarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae 

et Ungaricae, który zosta$ wydany w Wenecji tak'e 
w roku 159543. 

Nieco ponad dwadzie&cia lat pó*niej w roku 1616 
opublikowa$ w Wenecji dzie$o pod tytu$em Machi-

nae Novae44, które zawiera czterdzie&ci dziewi"# 
ilustracji przedstawiaj%cych wynalezione przez nie-
go maszyny i urz%dzenia, opisane w j"zykach: w$o-
skim, $aci(skim, niemieckim, hiszpa(skim i francu-
skim. W dziele tym oprócz mostów zosta$y pokaza-
ne mi"dzy innymi nowatorskie projekty wiatraków 
i m$ynów wodnych45.

Pomys$y Veranzio i proponowane rozwi%zania 
techniczne s% bardzo odkrywcze, cz"sto wyprze-
dzaj%ce o kilka stuleci ich praktyczne zastosowanie. 
W&ród wynalazków Veranzio opisanych w Machi-

nae Novae, znajduje si" równie' siedem mostów 
o ró'nych konstrukcjach: 

• drewnianej, belkowej – „Pontes Vienna Au-
striae” zrealizowanej w Wiedniu,

• drewnianej, wieszarowej – „Pons Duarum Tra-
bum” (il. 19), 

• drewnianej, $ukowej ze &ci%giem, $%czonej na 
wpusty i &ruby, spi"tej skratowaniem typu X46 – 
„Pons Ligneus” (il. 20), 

• murowanej, sklepionej ze &ci%giem z$o'onym 
z 'elaznych pr"tów oczkowych, podwieszonych do 
$uku za pomoc% podobnych pr"tów47 – „Pons Lapi-
deus” (il. 21),

• odlanej z br%zu, $ukowej z pomostem u$o'onym 
na &ci%gu $uku48 – „Pons Areus” (il. 22),

• podwieszonej z pomostem i ci"gnami z 'ela-
znych pr"tów oczkowych zamocowanych do dwóch 
murowanych wie'49 – „Pons Ferreus” (il. 23),

• wisz%cej na linach utrzymuj%cych drewniany po-
most cz"&ciowo usztywniony (przeznaczonej do celów 
wojskowych)50 o nazwie „Pons Canabeus” (il. 24).

Ponadto w ksi"dze znajduje si" rysunek kolejki 
linowej z koszem transportowym, s$u'%cej do prze-
prawy przez rzek", równie' nazwanej przez autora 
mostem: „Pons Vinius Funis”. 
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20.  +uk drewniany ze &ci%giem $%czony na wpusty i &ruby wg Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni 

Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, ryc. 31
20. Tied arch of dovetailed and bolted timbers according to Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni 

Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, Fig. 31

21. Most murowany, sklepiony ze &ci%giem z$o'onym z 'elaznych pr"tów oczkowych wg Fausto Veranzio, Machinae No-

vae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, ryc. 32
21. Masonry vault bridge restrained by iron eyebar tie rods according to Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Veran-

tii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, Fig. 32
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22. Most $ukowy odlany z br%zu wg Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario 

Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, ryc. 33
22. Cast in bronze arch bridge according to Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di 

Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, Fig. 33

23. Prz"s$o podwieszone z$o'one z 'elaznych pr"tów oczkowych wg Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii 

Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, ryc. 34
23. Cable-stayed bridge span composed of  iron eyebars according to Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii 

Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, Fig. 34
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Zainteresowanie konstrukcj% mo'e wzbudza# 
zw$aszcza most z prz"s$em wieszarowym – „Pons 
Duarum Trabium”. Dwie trójk%tne kratownice (wie-
szary), po$%czono ze sob%, gór% i do$em, poprzecz-
nymi belkami, które wraz z dwoma stolcami obu 
wieszarów tworz% ram" portalow%. Projekt ten jest 
bardzo cennym *ród$em przy poszukiwaniu wzor-
ców konstrukcji wieszarowych prz"se$, jakie zasto-
sowano w konstrukcjach mostowych przez Wis$" 
w Warszawie w drugiej po$owie XVI wieku i w 
Toruniu w pierwszej po$owie XVII wieku. Szcze-
gólny podziw wywo$uje „Pons Ferreus” - pierwszy 
znany projekt mostu o konstrukcji podwieszonej51 
z metalowymi ci"gnami wykonanymi z $%czonych 
pr"tów oczkowych i „Pons Canabeus” - projekt mo-
stu o konstrukcji tymczasowej, wisz%cej przypusz-
czalnie na linach konopnych przewleczonych przez 
drewniane zblocza52.

Koncepcje konstrukcji mostowych przekazane 
przez Fausto Veranzio i Leonarda da Vinci w zasa-
dzie wyczerpuj% katalog rozwi%za( znanych budow-
niczym przez nast"pne stulecia.

Pocz%tki czasów nowo'ytnych przynios$y du'e 
zainteresowanie staro'ytn% architektur% i in'ynie-
ri%. W czasach renesansu budowano konstrukcje 
pi"kne w swej klasycznej formie. Nawi%zywa$y 
do znanych z przekazów oraz istniej%cych jeszcze 
wówczas w terenie budowli staro'ytnych. Oprócz 
naturalnej funkcji pokonywania przeszkody wod-
nej na traktach komunikacyjnych, mosty sta$y si" 
wa'nym elementem integruj%cym przestrze( miej-
sk%. Umieszczano na nich kupieckie kramy i re-
prezentacyjne loggie umo'liwiaj%ce podziwianie 
statków na rzece, wzbogaca$y krajobraz miejskich 
przestrzeni publicznych, st%d cz"sto zdobiono je 
rze*bami.

51 M. S.  Troitsky, Cable-stayed Bridges. Theory and Design, 
Crosby Lockwood Staples, London 1977, s. 4.

52 Zblocze to element urz%dzenia d*wigowego z$o'ony z kr%'ka 
liniowego, jarzma i haka zawieszonych na linie no&nej, wyko-
rzystuj%ce zasad" wielokr%'ka.  

24. Wisz%ce prz"s$o mostu wg Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, Luigi 
Maestri Tipografo, Milano 1983, ryc. 35

24. Suspension bridge span according to Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti Verantii Siceni Preparazione Di Mario Schiavone, 

Luigi Maestri Tipografo, Milano 1983, Fig. 35
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Jednak za istotny wyznacznik nowoczesno&ci, mó-
wi%cy o mo'liwo&ciach technicznych epoki w trwa-
$ym pokonywaniu przestrzeni, uwa'a si" rozpi"to&# 
prz"s$a mostowego. )redniowieczni budowniczowie 
konstrukcji monumentalnych sklepie( uzyskiwali 
prz"s$o si"gaj%ce 72 m53. Rozpi"to&ci prz"se$ mosto-
wych budowanych w czasach renesansu powróci$y 
jednak do sprawdzonych przez Rzymian wymiarów 
przekraczaj%cych zaledwie 100 stóp rzymskich, tj. 
ok. 30 m i cz"sto, pomimo potrzeb komunikacyj-
nych, tam, gdzie natura nie stwarza$a dogodnych 
warunków, mostów nie budowano.

Obok wielkich architektów, autorów renesanso-
wych traktatów przywracaj%cych staro'ytne kanony 
budowania spotykamy wizjonerów-konstruktorów, 
przekazuj%cych koncepcje nowych rozwi%za(, jaki-
mi byli Leonardo da Vinci czy Fausto Veranzio. Ich 
my&l techniczna wyprzedzaj%ca stulecia mog$a zna-
le*# praktyczne zastosowanie dopiero w nast"pnych 
wiekach dzi"ki wynalezieniu nowych materia$ów 
i rozwojowi nowych technologii budowania. Stwo-
rzyli podstawy, aby na prze$omie XX i XXI wieku 
in'ynierowie mogli przekracza# naturalne przeszko-
dy prz"s$em podwieszonym o rozpi"to&ci 1018 m54 
oraz prz"s$em wisz%cym o 1991 m55.
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Great Italian architects of the beginning of the 
modern period took inspiration from antiquity. 
They analysed forms, dimensions, proportions 
and ornamentation of Greek and Roman buildings 
and implemented results of their studies directly 
in designs of palaces, villas as well as bridges that 
often, particularly in trade cities in the 15th and in 
the 16th century, were built in order to replace the 
old - timber ones. A manuscript of a treatise De 

architectura libri Decem written between 10 and 
20 B.C. by Pollio Marcus Vitruvius that was found 
in 1415 in the Sankt Galen Cloister in Switzerland, 
appears signiÞ cant for new perception of ancient 
architecture1. New style in architecture which was 
born at the end of the 15th century in Italian Toscana, 
migrated for the next two centuries to the north and 
east of Europe. Style called Italian Renaissance was 
promoted as a result of the inß uence of wonderful 
buildings on European travellers visiting Italy as well 
as thanks to readers of richly illustrated treatises on 
architecture written by creative architects. The work 
of Vitruvius became an inspiration and an example 
followed by the architects of the modern period. In 

the 16th and in the 17th century dynamic growth in 
publishing activities took place in the whole Europe 
and reached an unprecedented scale. This growth 
was initiated by the invention of the technique of 
printing in Dutch Haarlem and by publishing the 
Gutenberg Bible in 1455. Techniques of intaglio 
printing: engraving and aquatint were invented to 
illustrate printed books. The engraving method 
enabled to depict buildings, therefore bridges too, in 
a realistic and very precise way. In the 16th and in 
the beginning of the 17th century treatises published 
in print were commonly read in Europe. Works listed 
below bring up the subject of bridges:

• Leon Battista Alberti, De Re AediÞ catoria libri 

decem printed in 1485, after the author’s death2,
• Sebastiano Serlio, Tutte l’opere d’architettura, 

8 books printed from 1537 to 15473,
• Andrea Palladio, I Quatro Libri dell’ 

Architettura, published in Venice in 15704,
• Vincenzo Scamozzi, Dell idea della architettura 

universale, published for the Þ rst time in Venice in 
16155,

• Fausto Veranzio, Machinae Novae Fausti 

Verantii Siceni, published in Venice in 16166.
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