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TOR DO GIER RYCERSKICH W DAWNYM 
KORYTOWIE

Panoramę Korytowa z końca pierwszej połowy XVII wieku znamy z ryci
ny M. Meriana, sporządzonej w 1642 r. i umieszczonej w dziele zadedyko
wanym elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi. 1 Pokazuje 
ona położenie nowego i starego zamku, spichlerzy, kościoła, parku i sadu, 
a także grodziska.

Na pierwszym planie, na zachodnim brzegu jeziora korytowskiego, 
Merian utrwalił jeszcze jeden element miejscowego krajobrazu -  tor do gonitw 
rycerskich (Stechbahn) , przy którym czterech jeźdźców uzbrojonych w dłu
gie kopie uprawia popularną grę rycerską -  gonitwy do pierścienia (niem. 
Ringrennen, Ringelrennen; franc. course de bague; ang. running at the ring;

'l
wł. corso all “Annello”). Drewniany tor składa się z dwóch równoległych 
barierek, między którymi umieszczone są dwa wysokie słupy z zaczepioną 
do nich u góry linką. Na lince rozciągniętej między słupami przywieszono 
obręcz, czyli pierścień, do którego goni jeden z jeźdźców.

Gonitwy do pierścienia wywodzą się z średniowiecznych ćwieczeń ry
cerskich, mających na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się bro
nią i jazdy konnej.4 Udział w turnieju rycerskim lub prawdziwej wojnie wy
magał dużej sprawności fizycznej, nabywanej jeszcze przed inicjacją rycer
ską, między innymi w gonitwach do pierścienia.
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2. Tor do gonitw rycerskich. Fragment panoramy Korytowa M. Meriana.

W XVI i XVII stuleciu gonitwy do pierścienia stały się ważną częścią 
uroczystości dworskich w całej Europie, ale szczególnie modne były na dwo
rze francuskim Ludwika XIV 6 Organizowano je  zarówno na dworach królew
skich i książęcych, jak i na dworach szlacheckich.

Gry rycerskie, takie jak go
nitwy do pierścienia, gonitwy do 
ąuintain albo gonitwy do drewnia
nej figury Saracena, głowy Maura 
lub Turka, urządzano z wielkim 
przepychem w XVII-XVIII w. pod- 
czas karuzelów (carrousels). Ka
ruzel to nazwa nowożytnego wido
wiska dworskiego złożonego z po
kazów baletu konnego, walk po
zorowanych i starć turniejowych. 
Karuzele, poprzez które próbowa
no wskrzesić turnieje rycerskie, 
przyjęły się zwłaszcza we Wło
szech, Francji, Hiszpanii, Niem
czech, Danii i Szwecji.9 Na potrze-

3. G onitw a do pierścienia. 1591.

(Riddarlek och Tornerspel, nr 68).
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by karuzelów przygotowywano odpowiednią scenografię, ustawiano zamki, 
twierdze, fortece, świątynie, trybuny, szranki, wykorzystywano alegoryczne 
kostiumy, wozy triumfalne, mechaniczne konstrukcje, egzotyczne zwierzęta, 
wykonywano zbroje paradne i turniejowe, przeżywające dzięki temu ostatni 
swój rozkwit.10

Gonitwy do pierścienia w tym okresie nie zatraciły swojej pierwotnej 
funkcji, były nie tylko dworską zabawą, ale również doskonałym ćwiczeniem 
jeździeckim. Antoine de Pluvinel, autor poczytnego w XVII stuleciu podręcz
nika sztuki jeździeckiej (La Maneige Royal), do którego wykonał 62 piękne 
sztychy Crispin de Passe, zaleca młodemu Ludwikowi XIII uprawianie go
nitw rycerskich (II. 4 ).11

Gonitwy do pierścienia to sport niezwykle precyzyjny, mający ściśle 
określoną punktację. Oceniano nie tylko zręczność w posługiwaniu się ko
pią, lecz także strój zawodnika i grację, z jaką poruszał się na koniu. Zawo
dnik, galopując na koniu w kierunku zawieszonego pierścienia, zadawał 
pchnięcie kopią spod pachy, w pozycji pochylonej do przodu. Najwyżej punk
towano trafienie w środek obręczy.

W przeciwieństwie do turniejów rycerskich, przybierających nierzadko 
krwawy przebieg, gonitwy do pierścienia stanowiły zaledwie niewinną zaba
wę, grę zręcznościową pozbawioną elementu wałki między zawodnikami i nie 
wymagającą od nich występowania w zbroi. W XVIII wieku używano w goni
twach do pierścienia lżejszych i krótszych kopii niż w turniejach rycerskich. 
Kopia do gonitw do pierścienia (Ringelstechlanze) zbudowana z drzewca,
często bogato zdobionego, zakończonego ostrym grotem (Ringelrenneisen),

12posiadała około 3 m długości i ponad 3 kg wagi. Stalowe lub mosiężne 
pierścienie musiały być zawieszone na wysokości głowy jeźdźca. Ich średni
ca zależała od wprawy zawodników, z reguły wynosiła od 6 do 10 cm.13

Regulamin zawodów w Dreźnie w 1588 r., na dworze księcia saskiego 
Chrystiana I przewidywał, że ich uczestnik otrzymuje 3 punkty za trafienie 
w środek obręczy, 2 punkty za trafienie w określony punkt górnej lub dolnej 
albo lewej lub prawej krawędzi obręczy, 1 punkt za trafienie w obręcz, 0 punk
tów jeśli chybił.14

Artykuły gonitwy do pierścienia, sporządzone z okazji wesela Jana Za
moyskiego z Krystyną Radziwiłłówną w 1578 r. pod Ujazdowem koło War-
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szawy, zawierały następujące zasady: 6 punktów -  za trafienie w środek pjer, 
ścienią, 3 punkty -  za uderzenie w górną krawędź obręczy, 2 punkty -  za ude* 
rżenie w dolną krawędź, 1 punkt -  za trafienie w lewą lub prawą krawędź 
obręczy. Zawodnik tracił jednak wszystkie punkty, jeśli wypadła mu kopja
z rąk, noga wypadła ze strzemienia, zgubił okrycie głowy lub potrącił kopią

• , • • 15sznur z pierścieniem.

Tor do gonitw do pierścienia w Korytowie, znany z ryciny M. Meriana 
jest świadectwem podtrzymywania tradycji rycerskich przez właścicieli Ko- 
rytowa, rody Goltzów i Wedlów.16 W gonitwach rycerskich, tak jak przed 
wiekami, młodzi ziemianie zdobywali biegłość w arkanach sztuki żołnier
skiej. Rycina Meriana pozwoliła nam zatem poznać barwny obrazek z życia 
ziemiaństwa w Nowej Marchii w połowie XVII wieku.

4. Gonitwy rycerskie: a) gonitwy do pierścienia; b) gonitwy do ąuintain; 
c) potyczki turniejowe sposobem włoskim “przez płot” . Crispin de Passe. 
Ilustracja do książki A. Pluvinela, La Maneige Royal.
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5. Gonitwy do pierścienia podczas karuzelu w 1685 r. w Kopenhadze. 
(.Riddarlek och Tomerspel, nr 187).
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