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zywać na to, że płytki tego typu produkował przez dłuższy okres jeden warsztat i kupowało 

je wielu różnych inwestorów. 

Geneza dekoracji z cegieł glazurowanych jest oczywista i zarazem odmienna od funkcjo

nującej od czasów von Quasta teorii, jakoby trafiły tu one z bizantyjskoislamskiego kręgu 

kulturowego106. Nawet jeśli rzeczywiście początków techniki glazurowania należy szukać na 

Bliskim Wschodzie, to jednak bez wątpienia dotarła ona do Prus za pośrednictwem Danii 

lub północnych Niemiec, a tam z kolei trafiła z północnych Włoch. Od ostatniej ćwierci XII 

wieku rozprzestrzeniała się najpierw glazura bezbarwna (znaleziska z Esrom, Æbelholt 

i Fjenneslev, przechowywane w Muzeum Narodowym w Kopenhadze), a później czarna 

(zabytki z Sorø). Na obszarze północnoniemieckim glazurę zastosowano najwcześniej w ka

tedrze lubeckiej: bezbarwna polewa w niedokończonej kaplicy w wieży południowej oraz 

czarna glazura na obu wieżach107. Były one szczególnie często stosowane około połowy XIII 

wieku (kruchta w katedrze w Ratzeburgu, ratusz w Lubece, ossuarium w Doberanie), a więc 

niewątpliwie wcześniej niż w Prusach. Fryzy z inskrypcjami występują pojedynczo także 

poza terenem Prus, na przykład w katedrze św. Knuta w Odense (1286–1300)108 lub w kate

drze w Ratzeburgu (1251, 1259)109. Wzorów dla fryzu z Odense należy być może szukać 

w Prusach, a nie odwrotnie – oba te przykłady różnią się poza tym w znacznej mierze for

malnie od fryzów krzyżackich. Postulatem badawczym jest analiza porównawcza cegieł 

i płytek glazurowanych pod kątem techniki wykonania i – w konsekwencji – kolorystyki, 

która w Prusach wydaje się bogatsza niż w Meklemburgii i Lubece110. 

 

Dekoracje z zendrówek
W trakcie wypalania cegieł zdarzało się często, że pojedyncze cegły lub ich części były dłużej 

poddane działaniu ognia i przez to, a także na skutek mniejszego dopływu tlenu ulegały 

zeszkliwieniu i stawały się czarne111. Jako w pewnym sensie niechciane odpady były one 

początkowo wykorzystywane do wypełniania miąższu muru. Gdy brakowało właściwych ce

gieł, używano ich czasem również w licu ściany; są one niekiedy widoczne w przypadkowych 

106 Por. von Holst 1980, 1981; Beckers; Ehrenberg 1920; Mroczko 1980. Krytyczne wypowiedzi dotyczące tej 
tezy: Kutzner 1986; Lindemann 1938; Schmoll gen. Eisenwerth 1961; Torbus 1993.

107 Wskazówki pochodzą od Jensa Holsta.
108 Johannsen Bøggild, s. 206–217.
109 Inne przykłady płyt glinianych z fryzem literowym znajdują się na kościele w Althof koło Doberanu, na ko

ściele farnym w Neukalen koło Malchin (ściana zachodnia), na posadzce prezbiterium w kościele klasztor
nym w Zinnie (Brandenburgia) oraz w muzeum klasztornym w Øm (Dania). Za te wskazówki dziękuję Chri
stinie Kratzke.

110 Również w innych regionach spotyka się przykłady wczesnego zastosowania żółtej lub brązowej glazury, na 
przykład na zachodniej elewacji kościoła Norbertanów w Jerichow albo na filarach pierwszego kościoła cy
sterskiego w Oliwie (prawdopodobnie po 1224 roku).

111 Rozróżnia się cztery stopnie wypalania bogatej w żelazo gliny: 1. niedopieczone cegły (brązowawe, łatwo się 
rozpadają), 2. normalnie wypalone cegły (koloru ceglanego), 3. bardzo wypalone cegły (karminowo czerwo
ne), 4. bardzo wypalone cegły albo zendrówki (czarnawe). W wypadku ostatniego stopnia oksydujący wypał 
zmienia się w redukujący (ograniczony dostęp tlenu), przez co cegła się zeszkliwia, a jej kolor zmienia się, 
począwszy od powierzchni (według ustnej informacji Jensa Holsta, za które dziękuję; por. również Holst, Jens 
2005/1, 2005/2, 2007, 2008).
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miejscach na ścianach kościołów Pomorza czy Meklemburgii (między innymi Bad Doberan, 

Pasewalk), częściej układane główkami, ale także wozówkami; wtedy też często widać, że 

zeszkliwiony jest tylko jeden koniec cegły.

Pomysł układania z takich cegieł – zwanych w literaturze zendrówkami – wzorów naścien

nych został najprawdopodobniej zrealizowany po raz pierwszy przez murarzy lub architektów 

działających w państwie krzyżackim112. Północna ściana zamku wysokiego w Malborku, dato

wana na czas po 1280 roku, stanowi najwcześniejszy przykład świadomej dekoracji połaci 

ściany wykonanej z cegieł o różnej tonacji (il. XXIII). Zastosowano tutaj wzór, w którym 

wszystkie główki są zendrówkami, co daje specyficzny efekt szachownicy (Quincunxstellung113). 

W zależności od wątku muru i rozmieszczenia zendrówek uzyskiwano określony, ciągle jesz

cze dosyć nieregularny wzór graficzny (na przykład na ścianie wschodniej i południowej mal

borskiego zamku wysokiego, na wieżach narożnych w Gniewie, wykuszu gdaniska w Radzy

niu (il. 110) czy w niektórych częściach zamków między innymi w Działdowie, Sztumie). 

W końcu XIII wieku po raz pierwszy pojawia się wzór z zendrówek tworzących ciągłe 

linie. Można domniemywać, że to południowa elewacja zamku w Gniewie stała się polem 

eksperymentów w zakresie tego rodzaju kompozycji (il. XXXIII). Wypróbowywano bowiem 

na niej liczne motywy, z których powszechny stał się wzór romboidalny. Kulminację tej for

malnej ewolucji stanowi południowa fasada zamku w Radzyniu. Została ona w całości po

kryta dekoracją z zendrówek, które poprowadzone ukośnie tworzą idealnie ornament geo

metryczny w postaci rombów; aby je uzyskać, modyfikowano w niektórych miejscach nawet 

wątek muru. Powstała w ten sposób wielka płaszczyzna, której walor estetyczny opiera się na 

kontraście czarnych i czerwonych cegieł (il. XXXV, XXXVII).

W państwie zakonnym ten wzór dekoracji stał się bardzo popularny. Spotykany jest nie 

tylko na zamkach i murach miejskich, ale również na kościołach, od znaczących far miej

skich po proste kościółki wiejskie. Romboidalne lub zygzakowate wzory z zendrówek spo

tkać można w Zamku Bierzgłowskim, Brodnicy (bergfried; il. XLI), Kowalewie Pomorskim 

(filar gdaniska), Pokrzywnie (przedzamcze), RogóźnieZamku, Świeciu (il. LXXVIII), Ostró

dzie, Barcianach, Rynie (il. LI, LII) i Ragnecie. W odróżnieniu od Radzynia Chełmińskiego 

wiele z tych wzorów odznacza się brakiem konsekwencji: czasem ciągi zendrówek urywają 

się, by nieoczekiwanie pojawić się znów na innym fragmencie muru. Przyczyną tego mogło 

być po prostu wyczerpanie się zapasu zendrówek. Innym powodem mogło też być podjęcie 

prac budowlanych po przerwie (na przykład zimowej), kiedy albo brakowało zendrówek, 

albo też architekt, z pewnością nie zawsze będący na miejscu budowy, nie przekazał mura

rzom instrukcji dotyczących wzorów z zendrówek.

Z pewnością istniały jednak budowle, na których użycie zendrówek jako materiału dekora

cyjnego było od początku świadomie zaplanowane. Konsekwentne dekorowanie całej fasady 

112 Ta próba interpretacji jest nowa. Za cenne wskazówki dotyczące tego tematu dziękuję panu Jensowi Hol
stowi.

113 Pojęcie użyte przez Töppena (1880–1882, I, s. 36).
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(być może już na północnej ścianie malborskiego zamku wysokiego, a z całą pewnością w Ra

dzyniu Chełmińskim) wskazuje na istnienie wcześniejszego planu, realizowanego dokładnie 

w trakcie budowy. Wymagało to nadzoru architekta w fazie przygotowywania materiału, aby 

można było dokładnie zaplanować liczbę zendrówek, które należało wypalić. 

Geneza dekoracji z zendrówek, tak jak tych z cegieł glazurowanych, stała się przedmio

tem wielu wręcz fantastycznych teorii. Niektóre z nich wywodzą dekorację z zendrówek czy 

glazury z Bliskiego Wschodu bądź też z Hiszpanii114. Niejasności wywołane trwaniem pew

nych historiograficznych mitów potęgowało mylenie technologii produkcji zendrówek 

z technologią wykonania glazurowanej cegły; przykład tego stanowi tekst Gerharda Eime

ra115. W rzeczywistości w wypadku zendrówek mamy do czynienia z techniką specyficzną 

dla Prus, najprawdopodobniej tu powstałą (przez przypadek?), a następnie rozpowszechnio

ną. W żadnym z kręgów, z którego próbuje się wywodzić tę technikę dekoracyjną – Bizan

cjum, architektura islamu, krzyżowców, Apulia lub Hiszpania – nie stosowano niczego po

równywalnego z przykładami pruskimi. Przykłady zastosowania zendrówek na Mazowszu, 

Śląsku czy w Małopolsce i Brandenburgii są natomiast późniejsze w stosunku do Prus. Bli

skość geograficzna oraz szerokie kontakty z Prusami pozwalają domniemywać, że niektóre 

z tych obiektów mogły być wręcz wykonane przez warsztaty budowlane pochodzące z pań

stwa zakonnego116.

Zleceniodawcy i architekci
Kwestia architektów należy do najtrudniejszych problemów badawczych związanych z ar

chitekturą nie tylko państwa zakonnego, ale w ogóle średniowiecza. Główną trudnością jest 

wyraźne rozgraniczenie kompetencji zleceniodawców, architektów (projektantów i wyko

nawców) oraz warsztatów pracujących na danej budowie. 

Można przedstawić tu jedynie ogólny podział. Zleceniodawcą finansującym budowę zam

ków był zakon krzyżacki: do 1324 roku mistrz krajowy rezydujący Elblągu, a później wielki 

mistrz z siedzibą w Malborku. Pod nadzorem podległych im urzędników znajdował się zespół 

malborski, zamki sąsiednie oraz te pozostające pod bezpośrednim zwierzchnictwem komturii 

malborskiej (wójtostwa w Bratianie, Bytowie i Tczewie). W pozostałych komturiach pieczę 

nad prowadzonymi pracami sprawowali odpowiedni komturowie lub komturowie domowi. 

114 Ten ostatni kraj jako prototypiczny dla Prus promował bezpodstawnie von Holst (1980, 1981).
115 Eimer 1995, s. 15 i n.
116 W XIV i przede wszystkim w XV wieku budowniczowie z Torunia i Gdańska działali na Mazowszu (Płock, 

Warszawa) oraz w Królestwie Polskim (Kraków); por. Arszyński 1970, s. 88 i n. Zendrówki występują w XIV 
wieku również w Danii (tak zwana Gęsia Wieża zamku królewskiego Vordingborg, około 1365 roku) i Holan
dii (Muiderslot w Muiden, Well, Cannenurgh w Vaassen, Te Merwe koło Dordrechtu, Dever w Lisse i Bergh 
w s’Heerenbergh); za cenne wskazówki dziękuję Janowi Kamphuisowi.
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