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Abstract:

A. Naleźny 2015, A Knightly Spur from the Teutonic Castle in Radzyń Chełmiński, AMM XI: 199-208

Presented richly decorated steel spur was discovered during the excavation of the Teutonic Castle in Radzyń Chełmiński. 
It represents type of spurs with long goad and developed crest, fit for heavy cavalry in full plate armour. This form seems to 

nd thbe typical for the 2  half of the 15  c., however we can not exclude that it could have been used even earlier. Due to the 
overelongation of the goad and spectacular decoration enriched with gothic inscription the spur from Radzyń finds its parallesls 
among the most richly ornamented artefacts of this type. It is belived that similar spurs could have been used even by the 
monarchs. 
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OSTROGA RYCERSKA Z ZAMKU KRZYŻACKIEGO 
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS

Agnieszka Naleźny

1Zamek w Radzyniu Chełmińskim, pow. gru- kiem , reprezentująca najbardziej spektakularną 
dziądzki, za czasów krzyżackich był jednym pod względem kunsztu wykonania i ozdobno-
z najważniejszych i największych w ziemi cheł- ści formę tego typu przedmiotów, datowaną po-
mińskiej. W swej monumentalnej formie, której wszechnie na 2. połowę XV w. (Denkstein 1969, 
ruiny do dzisiaj świadczą o dawnej świetności, 165-195; Pela 2008, 197-206). Zabytek odkryty 

2wzniesiony został w okresie między 1310 a 1330 r., został w 2008 r. , w wykopie usytuowanym na 
na miejscu wcześniejszych krzyżackich założeń terenie zburzonego skrzydła zachodniego zamku 
obronnych, funkcjonujących od 1234 r. (Torbus głównego (ryc. 1). Znajdował się w nowożytnej 
2014, 183-192). Od początków swego istnienia warstwie zasypowej, do której najprawdopodob-
zamek niejednokrotnie musiał odpierać ataki wro- niej  trafił  wtórnie.
gich sił. W czasach wojen polsko-krzyżackich Ostroga zachowała się w stanie stosunko-
niejednokrotnie też przechodził z rąk do rąk. wo dobrym, aczkolwiek z licznymi widocznymi 
Ostatecznie, mimo późniejszych zażartych prób wżerami korozyjnymi, silnie zaburzającymi czy-
jego odzyskania, utracony został przez Krzyża- telność ornamentowanej powierzchni (ryc. 2-3). 
ków w 1454 r. Od 1466 r. pełnił funkcję sie- Posiada bardzo długi taśmowaty bodziec (19,5 cm) 
dziby starostwa polskiego, a od 1772 r. siedziby zakończony, osadzonym w widełkach, dużym 
administracji pruskiej (Arszyński 1961, 40-76; kółkiem gwiaździstym z ośmioma promieniami 
Haftka  1999,  267-270). średnicy 5 cm. Kabłąk o rozpiętości 8 cm składa 

Liczne, mające miejsce na zamku działa- się z rozbudowanego zapiętka wysokości 4,8 cm 
nia zbrojne pozostawiły po sobie wyraźne ślady oraz wygiętych kolankowato ku górze taśmowa-
odkrywane w czasie badań archeologicznych, tych ramion zakończonych zaczepami w formie 
m.in. w postaci dużej liczby militariów, wśród ósemkowatych płytek z dwoma otworami przez-
których znalazł się wyjątkowy zabytek – bogato naczonymi do osadzenia w nich elementów mo-
ornamentowana, stalowa ostroga rycerska z bar- cujących skórzane paski, za pomocą których 
dzo długim bodźcem i rozbudowanym zapięt- pierwotnie przytwierdzano ostrogę do obuwia. 

1 Element ten w literaturze nazywany jest również często „napiętkiem”.
2 Prace archeologiczne z 2008 r. stanowiły drugi z sześciu przeprowadzonych dotychczas sezonów badań pod kierownic-
twem dr. Daniela Gazdy zainicjowanych przez Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku. Badania w 2008 r. prowadzone były przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (Gazda 2013, 125-154; Wiewióra 2013, 169-178).



bodźcem datowanej na XV w., przechowywanej 
w Muzeum Narodowym w Krakowie (Żygulski 
1982, ryc. 44). Podobną sprzączkę znaleziono 
m.in. na stanowisku Hala Targowa w Gdań-
sku, w warstwie datowanej na XVI-XVII w. 
(Trawicka 2007, 94-95, ryc. 20:1919), a także 
w datowanym na 1. połowę XVI w. zasypisku 
piwnicy ratusza puckiego (Starski 2009, 321
i  331,  ryc.  1:3). 

Sprzączka znaleziona przy ostrodze z Radzy-
nia nie musiała być wykonana w tym samym 
czasie co sama ostroga, Jako że elementy zapię-
cia bywały bardzo często gubione i wymieniane, 
mogła zostać do niej dołączona nieco później.
Na istnienie pierwotnie odmiennego systemu mo-
cowań wskazywać może zupełnie inne, prosto-
kątne ukształtowanie oraz wielkość sprzączek 
i okuć będących elementami analogicznych do 
radzyńskiej ostróg, znanych z badań w Pucku 
oraz ze zbiorów czeskich i austriackich. Często 
wyjątkowo duże sprzączki i okucia przystosowa-
ne do znacznie szerszych pasków przymocowa-
ne są do ostrogi za pomocą aż dwóch haczyków, 

Dodatkowe otwory umieszczone zostały również z których jeden osadzony jest w otworze zaczepu,
w partii zapiętkowej. Dwa z sześciu otworów a drugi w dodatkowym otworze znajdującym się 
uległy uszkodzeniu. W czterech pozostałych prze- na zapiętku (Nickel 1968, 84, ryc. 46; Denkstein 
trwały fragmenty zawieszonych na haczykach ele- 1969, 166, 174-178, ryc. 1, 5-9; Pela 2008, 198, 
mentów mocujących, w tym dobrze zachowana ryc. 1:5). Obecność takich otworów przy oma-
ósemkowata sprzączka o wymiarach 3,4 x 2,5 cm wianym okazie wskazuje, że mogła być ona pier-
z kolcem długości 1,8 cm. Pasek zapinany za jej wotnie zaopatrzona w tego typu duże elementy 
pomocą nie mógł mieć, przynajmniej w partii mocujące.
zapięcia, więcej niż 2 cm szerokości. Przykła- Grawerowany ornament usytuowany jest tyl-
dy podobnej szerokości pasków ostróg znane są ko po zewnętrznej, bardziej eksponowanej stro-
z tego okresu (Litwiński 2013, 343-344, ryc. 17). nie ostrogi. Pomimo wżerów korozyjnych, zna-

Ostrogi z podobnymi zaczepami i elemen- cznie utrudniających czytelność ornamentu, na 
tami mocowań przytwierdzane były do obuwia górnej połowie bodźca, przy zapiętku, dostrzec 
najczęściej za pomocą pary skórzanych pasków, można gotycką inskrypcję (ryc. 4:1). Pierwsze 
z których jeden przechodził nad, a drugi pod trzy litery, tworzące kompozycyjną całość, to 
stopą. Niekiedy paski górne, jako że były wi- majuskulna litera „S”, minuskulna litera „m” 
doczne, a także same elementy mocujące by- oraz majuskulna litera „L”, przy czym litery ma-
wały bogato zdobione, przykładowo za pomocą juskulne, przez wynikającą z ich ukształtowania 
różnokształtnych metalowych aplikacji (Ellis, Egan pewną symetrię, tworzą wyraźne oskrzydlenie 
1995, 128 i 151-156; Marcinkowski 2003, 184- wyróżniające wizualnie literę „m”. Monogram 
185,  ryc.  3:8;  Marek  2014,  17-18,  ryc.  1). „m” pojawia się dosyć często na datowanych 

Ósemkowate sprzączki różnego przeznacze- na podobny okres przedmiotach o przeróżnych 
nia, wymodelowane podobnie jak okaz z ostrogi funkcjach, w tym również na częściach uzbro-
radzyńskiej, były niezwykle powszechne głównie jenia o charakterze ceremonialnym. Zwykle in-
w okresie od XVI do połowy XVII w., aczkolwiek terpretuje się go albo jako znak Matki Boskiej 
niektóre znane egzemplarze mogą być datowane (Nickel 1968, 75; 1969, 126), albo, szczególnie 
na jeszcze wcześniejszy okres (Whitehead 1996, w przypadku, gdy literze „m” towarzyszą skrzy-
50-54). Służyły najczęściej do zapinania wąskich dła i korona, jako skrót od „Minne” – miłości 
pasków, m.in. takich jakich używano do mocowa- dwornej, której personifikacja często przedsta-
nia ostróg, a także do zapinania butów (Trawicka wiana jest w ikonografii jako uskrzydlona nie-
2007, 94-95). Jako element mocowania paska ostro- wiasta w koronie (Wachowski 2013, 51 i 79-80, 
gi sprzączka tego typu została użyta w przypadku ryc. 28). Ponadto oskrzydlające monogram ma-
znacznie skromniej wykonanej ostrogi z długim juskulne litery „S” i „L” przypominają swym 
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Ryc. 1. Radzyń Chełmiński, stan. 1. Plan ruin zamku głównego 
z zaznaczonym wykopem, w którym znaleziono ostrogę. Oprac. 
A. Naleźny.

Fig. 1. Radzyń Chełmiński, site 1. Layout of ruins of main castle with 
trench, in which the spur was dicovered. Elaborated by A. Naleźny.



kształtem będące symbolem piękna i niewinności Gamber 1976, 71, ryc. 17; Żygulski 1982, 141-
kwiaty lilii, które również uważa się albo za atry- 142; Wawrzonowska 1990, 190, ryc. XVIII; Świę-
but Matki Boskiej, albo za jeden z symboli mi- tosławski  1998,  115;  Pela  2008,  198).
łości  (ibidem,  125-126). Dalsza część inskrypcji radzyńskiej to praw-

Na dwa sposoby – jako wezwanie albo do dopodobnie tylko jedno słowo złożone z pięciu 
Maryi, albo do ukochanej – interpretowana jest lub sześciu liter gotyckiej minuskuły o cechach 
również inskrypcja pomny na mye ma myla wyerna monumentalnej tekstury kaligraficznej. Ze względu 
pany, znana z zapiętków bogato ornamentowanych, na stan zachowania inskrypcji mniej lub bardziej 
ceremonialnych ostróg przechowywanych w wie- widocznych jest jedynie pięć liter. Pierwsza z liter 
deńskim Kunsthistorisches Museum, które – jak się to „s” lub „g”, druga to z całą pewnością „a”, 
uważa – stanowiły dar ślubny Elżbiety Rakuszan- trzecia to „n” lub „u”, czwarta to litera „e”. Pozostałe 
ki dla Kazimierza Jagiellończyka (ich ślub odbył litery, niestety, nie zachowały się w stopniu umoż-
się w 1454 r.) (Thomas 1971, 51-54). Zarówno liwiającym ich rozpoznanie. Zaraz za widoczną 
religijność, jak i miłość dworna należą do waż- częścią inskrypcji bodziec lekko się załamuje i za-
nych aspektów kultury rycerskiej, dlatego obie czyna zwężać się w kierunku kółka gwiaździstego, 
interpretacje  są  całkiem  prawdopodobne. dlatego mało prawdopodobnym jest, by znajdo-

Nie można także całkowicie wykluczyć, że wała się tam większa liczba liter. Niewykluczone, 
monogram „m” oznaczać mógł po prostu właś- że dalsza część inskrypcji mogła być umieszczona 
ciciela ostróg, tak jak w przypadku monogra- również w dolnej części bodźca, której pierwotna 
mu „k” umieszczonego na elementach zapięć powierzchnia,  niestety,  nie  zachowała  się.
wspomnianych ostróg Kazimierza Jagiellończy- Każda z liter oddzielona jest od reszty 2 mm, 
ka (Denkstein 1969, 167-168, ryc. 1; Thomas, delikatnie groszkowaną przerwą, co jest raczej 
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Ryc. 2. Radzyń Chełmiński, stan. 1. Ostroga. Fot. W. Chmiel.

Fig. 2. Radzyń Chełmiński, site 1. Spur. Photo by W. Chmiel.



cechą charakterystyczną dla pisma epigraficzne- nie figuralne ryby z uniesioną płetwą ogono-
go stosowanego przed połową XV w., od kiedy wą, skierowanej głową ku tylnej części ostrogi 
zwykle łączono ze sobą litery, tworząc trudno (ryc. 4:2). Powierzchnia przedniej płetwy, o ile 
czytelne ciągi, przykładowo takie jak w przy- rzeczywiście jest to rybia płetwa, pokryta jest 
padku inskrypcji na ostrogach Kazimierza Ja- delikatnym rytowaniem w postaci równoległych 
giellończyka. Ponadto tzw. szeryfy – ozdobne kresek, wyraźnie odróżniającym ją od reszty 
romby na zakończeniach trzonków liter – nie wykonanego za pomocą głębszych żłobień or-
wykraczają w inskrypcji radzyńskiej poza linię namentu dolnej płaszczyzny zdobniczej. Nad hi-
litery, co również jest cechą typową raczej dla potetycznym przedstawieniem ryby, na przecho-
pisma sprzed połowy XV w. (Trelińska 1991, dzącym w zaczep ramieniu kabłąka, znajduje się 
50-69). Nie wiadomo, czy ostroga radzyńska jest pole wypełnione delikatnym rytowaniem, prze-
starsza od ostróg Kazimierza Jagiellończyka, cięte  przez  zygzak.
jednak użyto na niej starszej formy pisma epi- Jeżeli to właśnie wyobrażenie ryby zdobi ra-
graficznego. mię znalezionej w Radzyniu ostrogi, należałoby 

Kabłąk można podzielić na dwie płaszczyz- się zastanowić, co mogłoby być tego powodem. 
ny zdobnicze, oddzielone ukośnie zakreskowa- Poza najprostszym wyjaśnieniem, że przedsta-
ną linią: płaszczyznę dolną ramienia kabłąka, wienie to miało charakter czysto estetyczny, 
zakończonego zaczepem oraz przestrzeń górną, wielce prawdopodobnym jest, że mogło rów-
zapiętkową. Część górna jest znacznie cieńsza nież posiadać znaczenie symboliczne. Ryba była 
od dolnej, co dodatkowo uplastycznia rozdziela- przykładowo jednym z najczęściej używanych 
jąca je linia zakreskowana. Linia ta jest jedynym symboli wiary chrześcijańskiej (Impelluso 2006, 
elementem zdobniczym, znajdującym się rów- 344-347), aczkolwiek nie jest znany żaden przy-
nież po prawej stronie ostrogi. Górna płaszczy- kład wykorzystania go w przypadku uzbrojenia. 
zna zdobnicza wypełniona jest jednolitym, łus- Ponadto ryba mogła być także zwierzęciem he-
kowatym deseniem. Na dolnej płaszczyźnie, po raldycznym. Dowodem zdobienia niekiedy ostróg 
lewej stronie, ornament wykonany za pomocą symbolami heraldycznymi może być znalezisko 
różnej głębokości żłobień układa się we wzór fragmentu takiego zabytku z Londynu (Ellis, 
przywodzący na myśl mało wyraźne przedstawie- Egan 1995, 128 i 132-133, nr 323). Przedsta-
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Ryc. 3. Radzyń Chełmiński, stan. 1. Ostroga. Rys. A. Naleźny.

Fig. 3. Radzyń Chełmiński, site 1. Spur. Drawing by A. Naleźny.



wienia figuralne zwierząt znane są z podobnej kowato ukształtowanych kabłąkach, w których ra-
reprezentacyjnej ostrogi, przechowywanej w Umě- miona wraz z zaczepami i zapiętkiem stanowiły 
leckoprůmyslovym Museum w Pradze (Denk- jednolitą całość. Niekiedy kabłąk takich ostróg 
stein  1969,  180-185,  ryc.  10-13). był rozbudowany również od dołu, przez co 

Zdobienie prawej strony dolnej części ka- obejmował całość pięty jeźdźca, łącznie z pod-
błąka, przy jego przejściu w szyjkę bodźca, jest biciem. Większość z reprezentacyjnych ostróg 
słabo widoczne ze względu na stan zachowa- z długim bodźcem posiada bodźce skierowane 
nia. Przypomina jednak, dużo bardziej czytelny, ku górze, najmocniej w przypadku ostróg z mi-
typowy dla sztuki późnego gotyku, ornament seczkowatym kabłąkiem (Denkstein 1969, 187; 
w postaci wici roślinnej umieszczony w koń- Kołodziejski 1985, 169-179; Pela 2008, 202). 
cowej partii bodźca. Widełki, w miejscu nitu Bodziec ostrogi radzyńskiej skierowany jest na-
przytrzymującego kółko gwiaździste, dodatkowo tomiast  lekko  w  dół.
ozdobione są czterolistną rozetą. Samo ośmiopro- Znaczne wydłużenie bodźca w stosunku do 
mienne kółko pokryte jest, również tylko z jednej, starszych ostróg było wynikiem wykształcenia się 
eksponowanej strony, delikatnym, kratkowanym sposobu dosiadu, przystosowanego dla ciężko-
ornamentem  (ryc.  4:3). zbrojnego jeźdźca w pełnej zbroi płytowej. Jesz-

Nie można też wykluczyć, że pierwotnie cze w początkach XV w. rycerz taki kierował 
ornament wzbogacony był poprzez zastosowanie wyprostowane nogi silnie do przodu. Później 
dodatkowych technik zdobniczych w postaci np. wykształcił się nowy sposób dosiadu, w którym 
inkrustacji  (Jezierska  2013,  390). jeźdźcy odchylali wyprostowane nogi na boki 

Jak powszechnie wiadomo, ostrogi – oprócz i kierowali je ku dołowi, co zwiększało odle-
swej użytkowej funkcji ułatwiającej powodowa- głość stopy od boku końskiego i wymuszało kie-
nie wierzchowcem – były w średniowieczu jed- rowanie bodźców ostróg ku górze. Sposób ten 
nym z ważniejszych symboli rycerskości. Świeżo utrzymał się do początków XVI w. (Boeheim 
pasowany rycerz otrzymywał je wraz z mieczem 1890, 226-227; Müller-Hickler 1923/1925, 6-13; 
i pasem. Ich kształt zależny był od stosowanej Żygulski 1982, 113-114). Możliwe więc, że os-
w danej epoce metody dosiadu, budowy rzędu troga radzyńska, a także inne ostrogi z długim 

3końskiego oraz rodzaju uzbrojenia ochronnego bodźcem skierowanym lekko w dół , stanowią 
jeźdźca (Boeheim 1890, 224-229; Hilczerówna starszą formę ostróg od tych, których bodźce 
1956,  126-131;  Wawrzonowska  1990,  189). skierowane są mocno ku górze. Mogłoby to tłu-

Większość znalezisk średniowiecznych os- maczyć zastosowanie w inskrypcji widniejącej 
tróg to egzemplarze z lekko wygiętym kabłąkiem na ostrodze radzyńskiej, starszej formy pisma 
o krótkim bodźcu zakończonym kolcem bądź epigraficznego.
kółkiem gwiaździstym, który to element zaczęto Pod względem formy i motywów zdob-
stosować od 1. połowy XIII w. (Hilczerówna 1956, niczych (rybia łuska, podobna wić roślinna, 
21-105; Nowakowski 1976, 75-81). W 2. poło- określona przez V. Denksteina jako wić akantu, 
wie XIV w. zaczęto niekiedy wydłużać tylną po- obecność gotyckiej inskrypcji) ostroga radzyń-
wierzchnię kabłąka. Ostrogi z 1. połowy XV w. ska bardzo przypomina nie tylko ostrogi przy-
mają już przeważnie dłuższe bodźce. Niektóre pisywane Kazimierzowi Jagiellończykowi, lecz 
z nich wyposażone zostają w pierwsze formy także liczne inne zabytki tego typu, przecho-
zapiętków. Ostrogi o rozbudowanym zapiętku wywane w różnych europejskich muzeach, uwa-
i długim bodźcu przyjęło się datować na 2. po- żane przez H. Nickela i V. Denksteina za wyroby 
łowę XV w. Długość bodźca większości wynosi czeskich ostrożników. Podobne motywy zdobni-
ok. 10 cm. Obok nich pojawiają się również cze wystąpiły także na innych, reprezentacyjnych 
szczególnie kunsztownie wykonane, bogato zdo- przedmiotach, również uważanych za wytwór 
bione, reprezentacyjne ostrogi z bardzo długim czeskiego rzemiosła, wśród których warto wspom-
bodźcem (18-25 cm) zakończonym dużym kół- nieć bogato zdobione ceremonialne groty czy 
kiem gwiaździstym, podobne do egzemplarza pawęże (Koula 1892, 618-620; Kalmár 1937-1938, 
znalezionego w Radzyniu Chełmińskim. Według 218-221; 1957, 153-166; Dufty 1968, 371, tabl. 
V. Denksteina ostrogi z wyraźnie oddzielonymi 163:6; Nickel 1968, 61-90; 1969, 103-135; Denk-
od zapiętka zaczepami stanowiły najstarszą for- stein 1969, 166-186, ryc. 1 i 4-14; Thomas, Gam-
mę tego typu reprezentacyjnych ostróg. Z formy ber 1976, 71, ryc. 17). H. Nickel i V. Denkstein 
tej wykształciły się późniejsze ostrogi o misecz- przypisują czeskie pochodzenie również innym, 
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3 Np. egzemplarz przechowywany w Museo Nazionale del Bargello we Florencji (Laking 1920, 168, ryc. 974; Denkstein 1969, 
170-173, ryc. 3; Nickel 1969, 146-147, ryc. 58).

 



bogato zdobionym ostrogom reprezentacyjnym 
z bardzo długim bodźcem, jednak ornamentyka 
części z nich znacznie różni się pod względem 
stylistycznym. Bardziej prawdopodobnym jest, 
na co zwrócił już uwagę W. Pela, że mimo iż 
ośrodek czeski mógł nawet zapoczątkować pew-
ne zjawisko kulturowe, to podobne ostrogi mogły 
być wytwarzane w różnych, nie tylko czeskich 
warsztatach  (Pela  2008,  205).

Analogie do ostrogi radzyńskiej datowane 
są głównie na 2. połowę XV w. Poza znajdują-
cymi się w Wiedniu ostrogami Kazimierza Ja-
giellończyka wspomnieć należy również o ostro-
gach uważanych tradycyjnie za własność jego 
wnuka Ludwika Jagiellończyka, króla Czech 
i Węgier, przechowywanych w Magyar Nemzeti 
Múzeum w Budapeszcie (Kalmár 1937/1939, 
ryc. 8; 1957, tabl. 28:1; 1971, 362, ryc. 60; Nickel 
1968, 83-89, ryc. 49; 1969, 145-147, ryc. 57; 
Denkstein 1969, 169-170, ryc. 2), a także o os-
trogach ze zbrojowni Kremünster w Górnej 
Austrii (Thomas 1963, ryc. 11), z Umělecko-
průmyslovégo Museum w Pradze (Koula 1892, 
620; Denkstein 1969, 173-185, ryc. 5-13), ze 
Spišskégo Múzeum w Lewoczy (Szendrei 1896, 
271, nr 834; Denkstein 1969, 185-186, ryc. 15), 
z Vojni Muzeja w Belgradzie (Nicolič 1956, 
ryc. 2 i 6), z Armeria Reale w Turynie (Mazzini 
1977, 83, ryc. 8), z Museo Nazionale del Bar-
gello we Florencji (Laking 1920, 168, ryc. 974; 
Denkstein 1969, 170-173, ryc. 3; Nickel 1969, 
146-147, ryc. 58) oraz z londyńskiego Tower 
(Dufty 1968, 371, tabl. 163:6; Denkstein 1969, 
171-173, ryc. 4; Nickel 1969, 145-147, ryc. 55).

Poza licznymi analogiami zagranicznymi 
znane są również przykłady reprezentacyjnych 
ostróg z bardzo długim bodźcem znalezionych 
bądź przechowywanych na ziemiach polskich. 
Para pięknie ornamentowanych ostróg z misecz-
kowatym kabłąkiem znaleziona została podczas 
badań zamku w Pucku. Autorzy publikacji na ten 
temat sugerują, że ostrogi te należeć mogły na-
wet do króla szwedzkiego Karola VIII Knutssona 
Bonde, pod którego panowaniem w l. 1457-1460 
znajdowała się ziemia pucka (Milewska, Kruppe 
1997, 55; Pela 2008, 198, ryc. 1:5). Ponadto po-
dobne ostrogi znane są również ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie (Żygulski 1982, 
ryc. 43; Wawrzonowska 1990, 190, ryc. XIX; 
Pela 2008, 198, ryc. 1:2 i 1:3). Zdobione ostrogi 
z rozbudowanym zapiętkiem, ósemkowatymi za-
czepami oraz długim bodźcem, zostały również 
uwzględnione w typologii S. Kołodziejskiego 
stworzonej dla zabytków z Małopolski, aczkol-
wiek przykłady podane przez autora są znacznie 
skromniejsze od reprezentacyjnych ostróg w typie 
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Ryc. 4. Radzyń Chełmiński, stan. 1: 1 – gotycka inskrypcja na bodźcu 
ostrogi; 2 – kabłąk ostrogi z wyobrażeniem ryby; 3 – zdobione kółko 
gwiaździste. Fot. W. Chmiel.

Fig. 4. Radzyń Chełmiński, site1: 1 – gothic inscription on the spur 
neck; 2 – spur sides with depiction of a fish; 3 – ornamented rowel. 
Photo by W. Chmiel.

1

2

3



ostrogi radzyńskiej, zarówno pod względem zdob- Denkstein 1969, 170-173, ryc. 3-4; Nickel 1969, 
nictwa, jak i długości bodźca (8-11 cm). Ostrogi 145-147,  ryc.  55  i  58). 
te określone zostały przez autora jako wariant Niestety, trudno określić do kogo – poza tym, 
„K” datowany na XV w. (Kołodziejski 1985, 170, że z pewnością była to osoba o wysokiej pozycji 
ryc. 9). Podobne, skromniejsze ostrogi z dłu- społecznej – należeć mogła ostroga znaleziona 
gim bodźcem występują dosyć często zarówno w Radzyniu Chełmińskim, a także z jakiego 
w kolekcjach muzealnych, jak i w materiale powodu tak wyjątkowy przedmiot znalazł się 
archeologicznym. Datowane są zwykle na pod- w ziemi. Najłatwiejszym tego wyjaśnieniem, 
stawie analogii na 2. połowę XV w., aczkol- chociaż absolutnie niewyczerpującym wszelkich 
wiek niektóre egzemplarze mogły powstać już możliwych ewentualności, mogłoby być umiej-
wcześniej. Możliwe, że część z nich stanowi pe- scowienie faktu zagubienia ostrogi w okoliczności 
wien rodzaj naśladownictwa bogato zdobionych konfliktu zbrojnego. W takim przypadku działania 
ostróg dworskich. Wszystkie charakteryzują się zbrojne, mające miejsce na zamku, umiejscowio-
starannym wykonaniem. Zwykle posiadają rów- ne w czasie najbliżej w stosunku do datowania 
nież zdobienia, znacznie skromniejsze jednak większości podobnych do radzyńskiej ostróg, 
niż w przypadku okazów podobnych do ostrogi miały miejsce w czasie wojny trzynastoletniej. 
radzyńskiej (m.in. Denkstein 1969, 186-191, ryc. Zamek został zdobyty w 1454 r. przez siły 
16-19; Kalmár 1971, ryc. 60:a; Żygulski 1982, Związku Pruskiego. W 1456 r. doszło do jednej 
ryc. 44; Slivka 2004, 183-186; Pela 2008, 198-199, z bardziej zażartych prób jego odzyskania przez 
ryc. 1:4, 1:6 i 5; Spannbauer, Strzyż 2009, 152, wojska krzyżackie. W wyniku walk znacznym 
ryc. 4; Kuśnierz 2010, 223-225, ryc. 12; Žákov- zniszczeniom, szczególnie w rejonie skrzydła za-
ský  2011,  138-143,  ryc.  28:e  i  31). chodniego, uległ zamek główny. Podczas zawa-

Także w ikonografii, mimo że w większości lenia się obronnego ganku zginęło 18 atakują-
przypadków ostrogi przedstawiane są schematycz- cych, wśród których znalazły się również znaczące 
nie, można zauważyć, że od XV w. zaczynają osobistości. Mimo znacznych zniszczeń udało 
pojawiać się rozbudowane zapiętki i znacznie się odeprzeć atak krzyżacki. Do ponownej próby 
wydłużone bodźce z gwiazdką o wydatnych pro- odbicia zamku doszło w 1461 r., jednak próba 
mieniach. Jako przykład podać można ostrogi ta również okazała się nieudana (Arszyński 1961 
wyobrażone na tryptyku z Nowego Sącza, dato- 74;  Haftka  1999,  270;  Gazda  2013,  131-132). 
wanym na l. 1430-1440, na epitafium zmarłego Mimo że ostroga znaleziona została na zło-
w 1454 r. Jana Kota z Dębna w kościele św. Jana żu wtórnym, nie można wykluczyć jej powiąza-
w Toruniu, na tryptyku świętokrzyskim z 1467 r. nia z wyżej opisanymi wydarzeniami. Nie można 
z Katedry na Wawelu czy na tryptyku Koronacji również wykluczyć późniejszego datowania mo-
Madonny z kolegiaty w Wieluniu (Walicki 1961, mentu zdeponowania ostrogi, na co wskazywać 
ryc. 16, 41 i 64-66; Kajzer 1976, 156, ryc. 44). mogłoby chociażby ukształtowanie sprzączki bar-
Wiele przykładów przedstawień omawianych os- dziej  typowej  raczej  dla  XVI  w.
tróg przytoczył również W. Pela (2008, 200-203, Po zakończeniu wojny trzynastoletniej za-
ryc. 2-4). mek pełnił rolę siedziby polskich starostów. 

Źródła pisane wymieniają różne rodzaje os- W trakcie wojny polsko-krzyżackiej z l. 1519-
tróg: „młodzieżowe”, „zwykłe”, „woźnicze” „kap- 1521 stanowił punkt zborny pospolitego rusze-
łańskie” czy „rycerskie” (Wawrzonowska 1990, nia i był kwaterą wojsk królewskich (Arszyński 
191; Szymczak 1998, 277-278). Współcześnie 1961,  74).
nie potrafimy powiedzieć, co charakteryzowało W XV i na początku XVI w. na zamku 
poszczególne rodzaje, jednak z pewnością naj- w Radzyniu Chełmińskim przebywało bardzo 
bardziej reprezentacyjne i ozdobne bywały os- wiele znamienitych osobistości, mogących po-
trogi rycerskie. Możliwe że szczególnie bogato siadać pięknie zdobione, reprezentacyjne ele-
zdobione okazy z bardzo wydłużonym bodźcem menty uzbrojenia. Ostrogi należą do jednych 
miały charakter czysto ceremonialny, jednak nie z tańszych części wyposażenia rycerskiego 
można również wykluczyć pełnienia przez nie (Szymczak 1989, 261-266, tab. 20-21; 1998, 
równocześnie funkcji użytkowej, aczkolwiek kon- 277-279) i mimo że cena podobnych do radzyń-
strukcja części z nich mogła utrudniać piesze skiej ostróg, noszonych nawet przez monarchów 
poruszanie się rycerza (Pela 2008, 197). Ponadto z pewnością była wysoka, były one osiągalne 
niektóre egzemplarze wykonane zostały częścio- również dla możnych rycerzy, czerpiących czę-
wo z mniej wytrzymałego od stali stopu miedzi sto wzorce z królewskiego dworu. Określenie do 
nadającego ostrogom złocistą barwę (Laking kogo należeć mogła znaleziona ostroga, wydaje 
1920, 168, ryc. 974; Dufty 1968, 371, tabl. 163:6; się  być  w  związku  z  tym  niemożliwe. 
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Wszelkie interpretacje na temat przynależ- litarny charakter na rzecz ozdobności i reprezen-
ności, a także okoliczności zdeponowania ostro- tacyjności. Niewykluczone, że przedmiot ten mógł 
gi radzyńskiej pozostać muszą jedynie w sferze powstać nawet wcześniej niż ostrogi Kazimierza 
przypuszczeń, co nie zmienia faktu, że zabytek Jagiellończyka z 1454 r. Wcześniejsze występo-
ten jest niezwykle cennym znaleziskiem, repre- wanie ostróg z bardzo długim bodźcem mogłyby 
zentującym przykład wyjątkowego kunsztu XV- również sugerować niektóre źródła ikonograficzne.
wiecznych ostrożników, a także przejaw rozwija-
jącej się mody dworskiej skłaniającej się ku coraz mgr Agnieszka Naleźny
bardziej finezyjnemu zdobieniu elementów uzbro- Instytut Archeologii i Etnologii 
jenia rycerskiego, tracącego stopniowo swój mi- Uniwersytetu Gdańskiego
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Richly decorated steel spur with the long goad including analogous spurs. Some scholars belive that 
(19.5 cm), developed crest and preserved elements of this  objects  were  made  in  Bohemia. 
attachments for the spur leathers, including 8-shaped It is belived that spurs, like the one form Radzyń, 
buckle, discovered during the excavation of the Teutonic which crests are clearly separated from geniculately 
Castle in Radzyń Chełmiński, represents one of the bended arms, are older form of representative spurs 
examples of most spectacular artefacts of this kind, typical with very long neck. Some of them, including specimen 

nd thfor the 2  half of the 15  c. It is belived that similar from Radzyń, have goads pointed slightly downwards. 
spurs could have been used even by the monarchs. A fine Younger artefacs usually have bowl-shaped sides and 
example of this is the pair of spurs from Wien, which goads pointed upwards, what was caused by the new 
are  considered  to  belong  to  Casimir  the  Jagiellon. way  of  mounting  the  horse.

Despite numerous pitting corosion on the spur It is possible that less decorated spurs with broad 
goad from Radzyń Chełmiński a gothic, fragmentary crest and long neck (ca. 10 cm) that are frequently 
preserved, inscription is visible. Clearly particularized found during excavations, could have been imitation 
letter m could mean a monogramme of spur owner. of  ceremonial,  courtly  spurs. 
We cannot also exclude that it is an abreviation for the Presence of wide crests and long goads are 

thVirgin Mary or Minne – courtly love. Form of the letters features clearly visible in the 15 -c. iconography, also 
is characteristic rather for the older epigraphic writing, in the one created before the half of this century, so 

thfrom  be fore  the  half  of  the  15   c. it is possible that these spurs could habe been used 
Left – outer side of the spur, including 8-armed even earlier than it is commonly belived, what would 

rowel, is completely covered with carved ornament. clarify the use of older version of the gothic writing in 
Due to the state of preservation, poorly recognisible the  case  of  the  spur  from  Radzyń  Chełmiński.
pattern from the is simillar to the figural depiction of Due to the fact that this item was found without 
a fish. Spur is also decorated with the fish scales and context, it is not possible to establish in what 
floral braid motives. Similar patterns were being used circumstances it was lost or shed. It is neither credible 
for different parts of ceremonial military equipment to  determine  who  owned  it.

Summary

Agnieszka Naleźny

A KNIGHTLY SPUR FROM THE TEUTONIC CASTLE 
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