
Wprowadzenie
Ostrogi są powszechnie uznawane za nie-

zwykle czuły wyznacznik chronologii. Dla star-
szych odcinków wczesnego średniowiecza cechę 
tę przypisuje się ostrogom z haczykowatymi 
zaczepami zagiętymi do wnętrza. W dotych-
czasowej literaturze niewiele uwagi poświęco-
no obecności tego rodzaju ostróg na ziemiach 

2zachodniobałtyjskich . Jest to poniekąd zaska-
kujące, jako że przedmioty te występują za-
równo na stanowiskach łączonych z tzw. grupą 
olsztyńską z późnego okresu wędrówek ludów, 
jak i na stanowiskach ze starszych faz wczes-

nego średniowiecza, a tym samym jawią się 
jako istotne źródło do studiów nad jego po-
czątkami.

Celem niniejszego szkicu jest zebranie 
dostępnych danych na temat ostróg z haczyko-
watymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z tego 
obszaru, próba umieszczenia ich w konkretnym 
kontekście chronologiczno-kulturowym, zesta-
wienie aktualnej wiedzy na temat chronologii 
i proweniencji tych przedmiotów, a przede 
wszystkim umiejscowienie i określenie roli 
ziem zachodniobałtyjskich w upowszechnianiu 
się  ostróg  na  Niżu  Środkowoeuropejskim. 

STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Acta Militaria Mediaevalia XIV
Kraków – Sanok – Wrocław 2018, s. 7-27

Sławomir Wadyl

Abstract:

Wadyl S. 2018, Spurs with hook-shaped heel band ends bent inside from the West Balt Circle. A “new” source for studies on 
the beginnings of the Early Middle Ages, AMM XIV: 7-27

Spurs with bent-in hooked extremities have attracted researchers attention for years. They are one of the best chronological 
markers for the older phases of the Early Middle Ages. Spurs from the West Balt Circle haven’t been studied extensively yet, 
and the older views became outdated, especially with regards to chronology. In the Western Balt lands this kind of spurs 
were found both at sites dated back to the late stage of the Migration Period and early phase of the Medieval Period. The 
author collected available data on previous discoveries, and an attempt to place them in a specific cultural and chronological 
context was made. Analysis of artefacts, their chronology proved that at least some of the finds have an older chronology 
than those originating from the North-Western Slavic territories and from the area south of the Carpathians.
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OSTROGI Z HACZYKOWATYMI ZACZEPAMI ZAGIĘTYMI DO WNĘTRZA 
Z KRĘGU ZACHODNIOBAŁTYJSKIEGO. „NOWE” ŹRÓDŁO 

DO STUDIÓW NAD POCZĄTKAMI WCZESNEGO 1ŚREDNIOWIECZA

1 Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych w ramach finansowania stażu po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora, na podstawie decyzji numer DEC-2015/16/S/HS3/00533.
2 Stwierdzenie to może budzić pewne zdziwienie, bowiem autorzy jedynej jak dotychczas monografii tej grupy ostróg część 
rozważań poświęcili omówieniu ostróg z tych terenów, doszukując się nawet jednego z centrów produkcyjnych na ziemiach 
zachodniobałtyjskich. Niektórym ostrogom zachodniobałtyjskim przypisywano bardzo wczesną chronologię i umieszczano w 
ramach V/VI i VI w. (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 38-41). Ustalenia zawarte w tej pracy w znacznej mierze się 
zdezaktualizowały. Wiele poglądów, zwłaszcza odnoszących się do chronologii poszczególnych okazów, z powodu nierzadkich 
przypadków weryfikacji datowania części stanowisk, nie jest możliwych do utrzymania. Asumptem do podjęcia niniejszej 
analizy jest odkrycie i publikacja nowych, ale też znanych z archiwaliów egzemplarzy ostróg tego typu. Na marginesie warto 
odnotować, iż rzetelnego opracowania doczekały się ostrogi z zaczepami odgiętymi na zewnątrz z obszaru grupy olsztyńskiej 
(Rudnicki 2006a; 2008).
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Ostrogi z haczykowatymi zaczepami 
zagiętymi do wnętrza z kręgu zachodniobał-
tyjskiego3

Na ziemiach zachodniobałtyjskich repre-
zentowane są ostrogi wszystkich technotypów: 
I – brązowe odlewane, II – żelazne dwuczę-
ściowe (oddzielnie odkuty kabłąk i bodziec, 
które łączono, zaklepując trzpień bodźca po 
wewnętrznej stronie kabłąka) oraz III – odkute 
w całości z jednej sztabki żelaza. Łącznie dys-
ponujemy informacjami o 17 ostrogach tego 
rodzaju  (ryc.  1). 

Ostrogi  brązowe
Technotyp  I:1
Ostroga z grobu nr 41 z Wólki Prusinow-

skiej, pow. mrągowski, to jedyny egzemplarz 
technotypu I:1 w materiałach z kręgu zachodnio-
bałtyjskiego. Odlany z brązu okaz z taśmowa-
tym, ażurowym kabłąkiem i z ozdobnymi guz-
kami na końcach 4ramion  (ryc. 2:h-h1) został 
zaliczony przez J. Żaka i L. Maćkowiak-
Kotkowską do typu I:1 i był datowany na czas 
około połowy VI w. (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 
1988,  36-37,  321-322).

Zbliżone brązowe, ażurowe ostrogi znane są 
z obszarów zachodniej Litwy. Znaleziska pochodzą 
m.in. z IX-X-wiecznego pochówku z Mazdrīviņi 
(Griciuvienė, Buža 2016a, 206-207, nr 973), 
z grobu nr 64 z Žąsinas (Vaitkunskienė 1983, 15; 
Kazakevičius 2006, 170, pav. 2:11) czy też 
z X-wiecznych pochówków z Laiviai (Gintautaitė-
Butėnienė, Butėnas 2002, 53, pav. 46:4, 7, 8; 
Griciuvienė, Buža 2016b, 243-246, nr 1211; zob. 
też Petersen 1939, 210, Abb. 5169) . Przywołane 
ostrogi różnią się od okazu z Wólki Prusinow-
skiej brakiem haczykowatych zaczepów oraz 
wyraźnie mniejszym bodźcem. Również pewne 
podobieństwo dostrzec można w lokalnych, bał-
tyjskich formach ostróg o taśmowatym kabłąku 
przymocowywanym na stałe do buta za pomocą 
brązowych nitów o półkolistych główkach z póź-
nego okresu wpływów rzymskich (Gaerte 1929, 
Abb. 199; Okulicz 1973, 431, ryc. 211:c). Nie-
wątpliwie ostroga z Wólki Prusinowskiej wyróż-
nia się na tle pozostałych okazów. Czy można ją 
uznać za lokalny wariant nawiązujący do form wy-
wodzących się jeszcze z późnego okresu wpływów 
rzymskich i spotykanych jeszcze sporadycznie na 

przełomie I i II tysiąclecia n.e. głównie na ob-
szarach kurońskich? Wydaje się, że nie. Pogląd 
taki mógł mieć uzasadnienie w oparciu o dawne 
datowanie ostrogi na czas około połowy VI w. 
Chronologię określono, przyjmując a priori za-
wężone datowanie całego cmentarzyska (Żak 
1959, 48, 73; Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
36-37, 331-332, nr 34). W świetle aktualnej wiedzy 
opinia ta jest nie do utrzymania (Nowakowski 
2004, 413-414). Analogie z obszarów bałtyjskich 
są, jak wykazano, znacznie młodsze. Nie ma 
bowiem podstaw do przesuwania czasu użytko-
wania nekropoli na IX-X w., z którego to hory-
zontu pochodzi większość egzemplarzy ostróg 
z obszarów litewskich. Pomimo wyraźnego po-
dobieństwa do niektórych form późnorzymskich 
trudno jednak ostrogę wywodzić z tej tradycji. 
Ostrogi z późnego okresu wpływów rzymskich 
dzieli od przyjmowanej ostatnio chronologii tego 
cmentarzyska  około  trzech  stuleci. 

W tej sytuacji pierwowzoru omawianej os-
trogi (podobnie zresztą jak ostróg reprezentują-
cych inne technotypy) należy się być może 
doszukiwać w późnomerowińskich taśmowatych 
ostrogach z oddzielnie mocowanym bodźcem, 
które w literaturze niemieckojęzycznej traktowane 
są jako jeden typ ostróg nazywanych ostrogami 
uszkowatymi („Schlaufensporen”) (zob. np. Walter 
2008, Taf. 101:15, 17). Zabytkom tym nie poświę-
cono dotychczas zbyt wiele uwagi. W świetle 
przytoczonych danych, wobec braku innych 
materiałów z grobu nr 41, na podstawie analizy 
formalnej, zwłaszcza obecności haczykowatych 
zaczepów i kształtu bodźca oraz ogólnej chrono-
logii nekropoli, ostrogę można datować na VII 
(drugą  połowę?),  początek  VIII w. 

Technotyp  I:2
Z obszarów zachodniobałtyjskich pochodzą 

trzy ostrogi zaliczane do technotypu I:2. Wszyst-
kie trzy odznaczają się parametrami pozwa-
lającymi zaliczyć je do odmiany A. Są to 
egzemplarze odlane w całości ze stopów miedzi 
o sztabkowatym kabłąku i stożkowatym bodźcu. 
Dwie ostrogi odkryto podczas badań cmentarzy-
ska kurhanowego w Mohovoe, Kaliningradskaâ 
obl. (dawn. Wiskiauten, Kr. Fischhausen), prowa-
dzonych w 1877 r. przez J. Heydecka pod kur-
hanem nr 7 (ryc. 62:b-c) . W nasypie znaleziono 

3 Pod pojęciem tym należy rozumieć przede wszystkim zachodnią strefę osadnictwa kręgu zachodniobałtyjskiego.
4 Wbrew poglądowi J. Żaka i L. Maćkowiak-Kotkowskiej (1988, 331-332) wydaje się, że zabytek nie był odlany w całości, 
lecz bodziec został przynitowany do kabłąka (zob. Janowski 2010, 180, przyp. 6). 
5 Ostrogi tego rodzaju zostały sklasyfikowane w ramach ostróg typu 5. przez V. Kazakevičiusa (2006, 170, Fig. 2), nie docze-
kały się jednak szczegółowych studiów, zwłaszcza w zakresie chronologii, dlatego też możliwe jest jedynie ramowe ich 
datowanie na IX-X/XI w.
6 Numeracja według von zur Mühlena (1975).
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opisywane ostrogi, ręcznie lepione naczynie deko-
rowane nacięciami na krawędzi wylewu, żelaz-
ne wędzidło, nieornamentowaną brązową misę 
wczesnoromańską, parę strzemion, kabłąk wiadra 
oraz gliniany/łupkowy paciorek (von zur Mühlen 
1975, 123, Taf. 38:3a-e, 38:4a-c, 38:5a-c, 38:6-8, 
46:1). Odkryty zestaw przedmiotów nie tworzy 

7homogenicznego zespołu . W dotychczasowej 
literaturze przyjmowano, że były to materiały 
z dwóch różnoczasowych zespołów: starszego 
(poza ostrogami i naczyniem do inwentarza za-
liczano również wędzidło i gliniany/łupkowy 
paciorek) uznawanego za grób popielnicowy 
i datowanego na V-VI bądź przełom V i VI w. 

oraz młodszego (zawierającego misę brązową 
oraz żelazne strzemiona) datowanego na XI lub 
ściślej na drugą połowę XI w. (Żak, Maćkowiak-
Kotkowska 1988, 343). O ile chronologia młod-
szego zespołu nie wzbudza większych wątpliwoś-
ci, o tyle datowanie starszego zespołu na V-VI, 
czy też przełom V i VI w., jest raczej trudne do 
zaakceptowania. Tak wczesną metrykę oparto na 
datowaniu naczynia. Podobne formy, analogicznie 
dekorowane, występują nawet w zespołach X-XI-
wiecznych (np. Пронин et al. 2006, Рис. 181, 226). 
Tym samym, cały czas traktując hipotezę o dwóch 
zespołach z różnych odcinków czasowych za naj-
bardziej prawdopodobną, można dopuścić alter-

Ryc. 1. Rozprzestrzenienie ostróg z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza na ziemiach zachodniobałtyjskich: a – technotyp I:1 
(jeden egzemplarz); b – technotyp I:2 (jeden egzemplarz); c – technotyp I:2 (dwa-trzy egzemplarze); d – technotyp II:1 (dwa-trzy egzem-
plarze); e – technotyp III:2 (jeden egzemplarz); f – technotyp III:2 (dwa-trzy egzemplarze). 1 – Janów Pomorski, pow. elbląski; 2 – Bornity, 
pow. braniewski; 3 – Jaroty, pow. olsztyński; 4 – Reszel (okolice), pow. reszelski; 5 – Wyszembork, pow. mrągowski; 6 – Wólka Prusinowska, 
pow. mrągowski; 7 – Rzevskoe, Kaliningradskaâ obl.; 8 – Mohovoe, Kaliningradskaâ obl. Oprac. S. Wadyl.

Fig. 1. Dispersion of spurs with hook-shaped heel band ends bent inside in the West Balt zone: a – Technotype I:1 (one specimen); b – Technotype 
I:2 (one specimen); c – Technotype I:2 (two-three specimens); d – Technotype II:1 (two-three specimens); e – Technotype III:2 (one specimen); 
f – Technotype III:2 (two-three specimens). 1 – Janów Pomorski, Elbląg distr.; 2 – Bornity, Braniewo distr.; 3 – Jaroty, Olsztyn distr.; 4 – Reszel 
(surroundings), Reszel distr.; 5 – Wyszembork, Mrągowo distr.; 6 – Wólka Prusinowska, Mrągowo distr.; 7 – Rzevskoe, Kaliningrad obl.; 
8 – Mokhovoe, Kaliningrad obl. Elaborated by S. Wadyl.

- a
- b
- c
- d
- e
- f

0 50 km

7 Na fakt ten zwracał uwagę już A. Bezzenberger (1904).
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natywne rozwiązanie, że zabytki te pochodziły 
z jednego pochówku datowanego na X, początek 
XI w. (taka sugestia w: Janowski 2017, 187; 
w kwestii chronologii strzemion zob. Goßler 
2013, 117, Abb. 4). W związku z powyższym na-
leży przyjąć datowanie omawianej ostrogi/ostróg 
na podstawie aktualnych ustaleń w zakresie chro-
nologii  zabytków  tego  typu.

Kolejna ostroga technotypu I:2 została od-
kryta podczas badań grodziska w Bornitach, pow. 
braniewski (ryc. 2:a). Na bodźcu ostrogi widocz-
ny jest ornament plastyczny i ryty. Zbliżona do 
kwadratu podstawa bodźca zdobiona jest rytymi 
liniami równoległymi do linii bodźca, z kolei 
właściwy bodziec o formie stożka posiada po-
przeczne żłobki umieszczone w partii bliższej 

Sławomir Wadyl

0 5 cm

a b c

d e f

g

h h1

Ryc. 2. Ostrogi z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z ziem zachodniobałtyjskich (a-c, h – brąz; d-g – żelazo): a – Bornity, 
pow. braniewski; b-c – Mohovoe, Kaliningradskaâ obl.; d, h – Wólka Prusinowska, pow. mrągowski; e – Jaroty, pow. olsztyński; f – Reszel 
(okolice), pow. reszelski; g – Janów Pomorski, pow. elbląski (a-h1 – rys. D. Żak-Boryszko; b-c, e, h – wg Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
tabl. I:5-6, II:1, V:2; d, f – wg Jakobson, Spuścizna; g – wg Jagodziński 2017, tabl. I:6; h1 – wg Gaerte 1929, Abb. 243:a).

Fig. 2. Spurs with hook-shaped heel band ends bent inside from the West Balt zone (a-c, h – bronze; d-g – iron): a – Bornity, pow. Braniewo 
distr.; b-c – Mokhovoe, Kaliningrad obl.; d, h – Wólka Prusinowska, Mrągowo distr.; e – Jaroty, Olsztyn distr.; f – Reszel (surroundings), Reszel 
distr.; g – Janów Pomorski, Elbląg distr. (a-h1 – drawing by D. Żak-Boryszko; b-c, e, h – after Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, tabl. I:5-6, II:1, 
V:2; d, f – after Jakobson, Spuścizna; g – after Jagodziński 2017, tabl. I:6; h1 – after Gaerte 1929, Abb. 243:a).
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kabłąkowi. Również ramiona ostrogi mają orna-
ment w postaci jodełki umiejscowiony w części 
przyzaczepowej. Sama ostroga jest znaleziskiem 
luźnym, niemniej jednak rezultaty przeprowa-
dzonych na stanowisku badań sondażowych, 
pozyskane zabytki (m.in. trzy wczesnoabba-
sydzkie dirhamy z przełomu VIII i IX w., frag-
ment srebrnej bransolety z grupy Perm/Glazow/ 
Duesminde), rezultaty analizy radiowęglowej 
spalonego drewna z konstrukcji wału (1120±40 
BP, przy kalibracji daje wynik mieszczący się 
w przedziale 889-979 AD, przy prawdopodo-
bieństwie 868,2%)  wskazują, że jest to jedno-
fazowe założenie o najbardziej prawdopodobnej 
chronologii zawężonej do ostatnich dekad IX 
i pierwszej ćwierci X w. (Wadyl, Martyka 
w druku). W związku z powyższym najbardziej 
prawdopodobne jest datowanie ostrogi na drugą 
połowę  IX  i  początek  X  w.

Ostrogi  żelazne
Technotyp  II:1
Z obszaru badań pochodzą jedynie trzy 

ostrogi dwuczęściowe o taśmowatym kabłąku 
z relatywnie krótkim, stożkowatym bodźcem. 
Wszystkie odkryto na cmentarzysku w Wólce 
Prusinowskiej, pow. mrągowski. Znaleziono je 
w grobach nr 4, 37 oraz 109 (ryc. 3:g-h). Sta-
nowisko to uchodzi za najmłodszą nekropolę 
łączoną z grupą olsztyńską. Zgodnie z obowią-
zującymi ustaleniami cmentarzysko było użyt-
kowane w VII w. i w początkach VIII w. (No-
wakowski 2004, 413-414; por. Engel 1939, 52). 
W związku z powyższym najbardziej prawdopo-
dobne jest datowanie omawianych przedmiotów 
na drugą połowę VII – przełom VII i VIII w. 
Trudno jednoznacznie oceniać, czy są to ostrogi 
powstałe na Pojezierzu Mazurskim z inspiracji 
wzorcami z kręgu kultury merowińskiej czy też 
importy z tamtych obszarów. Biorąc pod uwagę, 
że są to jedyne egzemplarze tego technotypu, 

i mając dowody na kontakty społeczności użyt-
kującej nekropolę z obszarami wiązanymi z kul-
turą merowińską (np. obecność w zespołach 
grobowych zapinek równoramiennych), można 
dopuścić  drugie  rozwiązanie.

 
Technotyp  III:2
Żelazne ostrogi wykuwane z jednego kęsa 

żelaza tworzą najliczniejszy zbiór – odkryto 10 
egzemplarzy tego typu. Można wśród nich wy-
różnić  trzy  grupy.

Pierwsza grupa to ostrogi z serii . 9Jaroty
Cechą wyróżniającą tę grupę jest ornament w for-
mie jodełki zwróconej w stronę końców kabłą-
ka oraz profilowany przy podstawie bodziec. Na 
ostrodze z Jarot, pow. olsztyński, pokrywa całą 
powierzchnię  (ryc. 2:e). Warto od-10kabłąka
notować, że również haczykowate zaczepy tej 
ostrogi (jeden jest obecnie ułamany) były zdo-
bione motywem żeberek. Ostroga została odkryta 
podczas badań ratowniczych prowadzonych na 
osadzie usytuowanej na przedmieściach Olsz-
tyna, na prawym brzegu Łyny. Poza nią na 
stanowisku odkryto ceramikę zarówno „kuchen-
ną”, dekorowaną odciskami palców i paznokci 
(głównie w strefie górnej wydętości brzuśca 
oraz na krawędzi wylewów), jak i „stołową”, 
zdobioną ornamentyką stempelkową, przęśliki, 
ciężarek tkacki oraz żelazny dwuzwojowy pierś-
cionek. Autorka badań chronologię badanej osady 
ujęła dość szeroko od VI do IX w. (Ziemlińska-
Odojowa 1976, 180-181). Na stanowisku nie 
znaleziono materiałów zabytkowych, które je-
dnoznacznie można łączyć z grupą olsztyńską. 
Również ceramika nie jest w tym kontekście 
decydująca, gdyż w świetle aktualnych ustaleń 
naczynia nie różniące się od okazów z późnego 
okresu wędrówek ludów występują na stano-
wiskach datowanych również w głąb wczesnego 

11średniowiecza  (Szymański 2013, 148-164). Tym 
samym istnieją wystarczające przesłanki do za-
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8 Analizę wykonał prof. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
9 J. Żak i L. Maćkowiak-Kotkowska (1988, 70-71) zdefiniowali serię Jaroty jako żelazne ostrogi dekorowane nacięciami 
w motyw jodełki i średniodługim bodźcem w kształcie wydłużonego stożka lub stożka wydatnie profilowanego przy podstawie. 
Poza eponimiczną ostrogą do serii włączono ostrogi z Ripneva, L’vivska obl., Ukraina (ibidem, tabl. I:2), Lądu, pow. słupecki 
(ibidem, tabl. IV:6), Biskupina, pow. żniński (ibidem, tabl. IX:8), Skoczowa, pow. cieszyński (ibidem, tabl. IX:1) oraz kilka 
egzemplarzy obocznych. Ostrogi tej serii wyróżniają się na tle pozostałych okazów żelaznych kunsztem wykonania, a także 
relatywnie bogatą ornamentyką, gdyż zwykle zdobienia ostróg z tego surowca, jeżeli już są, to ograniczają się do żłobków na 
bodźcu. Ornament jodełki jest spotykany dość często na ostrogach tego typu, jednak najczęściej jest ona ukierunkowana 
odwrotnie niż w przypadku ostróg z serii Jaroty i ogranicza się do partii ramion w pobliżu zaczepów (Kavánová 1976, Tab. 2:4, 7; 
Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, tabl. III:1). W kręgu frankijskim motyw taki występował w pierwszej połowie VIII w. 
(Wachowski 1991, 90).
10 Podobnie jest w przypadku ostrogi z Ripneva. Okazy ze Skoczowa oraz Biskupina są już dalszymi analogiami – odznaczają 
się większą długością kabłąka (odmiana B), mniejszą długością bodźca oraz motywem jodełki ukierunkowanym odwrotnie 
(Skoczów) bądź jego brakiem.
11 Stwierdzenie odnosi się do ręcznie lepionej ceramiki grubościennej, określanej ceramiką kuchenną. Jednak wyniki nowych 
badań grodziska w Pasymiu, pow. szczycieński, wskazują, że spostrzeżenie to może być odnoszone również do cienkościennej 
ceramiki zdobionej ornamentyką stempelkową, określaną jako ceramika stołowa (wstępne wyniki badań zob. Wadyl 2016; 2017).
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wężenia funkcjonowania osady do drugiej poło-
wy VII – VIII bądź (co mniej prawdopodobne) 
pierwszej połowy IX w. Ze źródeł archiwalnych 
znana jest jeszcze ostroga z okolic Reszla, pow. 
loco Spuścizna (Jakobson, ). Jest to egzemplarz 
niemal bliźniaczy w stosunku do eponimicznego 
(ryc. 2:f). Jedyna większa różnica polega na tym, 
że ramiona kabłąka są zdobione jedynie częścio-
wo, w partii bliżej końców ramion. O kontekście 
odkrycia zabytku nie mamy niestety żadnych infor-
macji (Jakobson, ; Rudnicki 2006a, 351;  Spuścizna
Bitner-Wróblewska, Rzeszotarska-Nowakiewicz, 
Nowakiewicz 2011, 66). Można przypuszczać, 
że ostroga pochodzi z jednego z grobów ciało-
palnych odkrytych na cmentarzysku. Potwierdze-
niem może być informacja z kartoteki Jakobsona 
o pokryciu zabytku warstwą patyny ogniowej 
(„Feuerpatina”). E. Hollack przekazał informację 
o  Spätheidnisches Gräberfeld bei einem Abbau
(Hollack 1908, 133), a N. Åberg wymienia dwie 
fibule z poprzeczką na końcu nóżki („Schluss-
kreuzfibel”) charakterystyczne dla najwcześniej-
szego odcinka okresu wędrówek  (Åberg 12ludów
1919, 121). Z kolei C. Engel i W. La Baume 
(1937, 263, 269, 271) umieścili „Rössel Abbau” 
w wykazie stanowisk zarówno z okresu wpły-
wów rzymskich, jak i okresu wędrówek ludów 
oraz wczesnego średniowiecza. Jedyne znane za-
bytki z tego cmentarzyska to omawiana ostroga 
oraz fibula z poprzeczką na końcu nóżki, które 
wskazują na użytkowanie cmentarzyska od wczes-
nego odcinka okresu wędrówek ludów po VII, 
najpóźniej początki VIII stulecia. W związku z po-
wyższym umieszczanie ostrogi w drugiej połowie 
VII  i  początkach  VIII  w.  ma  solidne  .13podstawy

Druga grupa to ostrogi krótkokabłąkowe wy-
konane dość starannie, zbliżone proporcjami do 
zabytków z serii Jaroty, nie noszące jednak śladów 
dekoracji. Do grupy tej można zaliczyć znaleziska 
z grobu nr 84 z Wólki Prusinowskiej (Jakobson, 
Spuścizna  ; ryc. 2:d) oraz z Janowa Pomorskiego, 
pow. elbląski, z budynku nr 6 na arze XXXVIII 

14(ryc. 2:g) . Ostroga z Wólki Prusinowskiej może 
być datowana jedynie w ramach chronologii usta-
lonej dla całej nekropoli, która obejmuje VII w. 
i początki  (Nowakowski 2004, 413-414). 15VIII w.
Ostrogę z Janowa Pomorskiego na podstawie 
współwystępujących zabytków można datować  
na  IX  w.  (Jagodziński  2017,  58).

Trzecią grupę tworzą okazy wykonane mniej 
starannie i odznaczające się nieco większymi 
rozmiarami. Zaliczono tu dwie ostrogi z Janowa 
Pomorskiego (ryc. 3:b, f), dwie z Rzevskoe, 
Kaliningradskaâ obl. (ryc. 3:c-d), po jednej z Wólki 
Prusinowskiej (ryc. 3:e) oraz Wyszemborka, 
pow. mrągowski (ryc. 3:a). Ostroga z budynku 
nr 7 odsłoniętego na arze XXIV/26 w Janowie 
Pomorskim ma ułamane jedno z ramion (ibidem, 
71, 72, 132, ryc. 66; tabl. I:1). Haczykowate za-
kończenie odgięte jest do góry, prawdopodobnie 
jednak stan ten jest wtórny względem pierwotne-
go . Na podstawie kontekstu i dobrze 16kształtu
datowanych zabytków współwystępujących, tj. 
naczyń typu Badorf czy równoramiennej zapinki 
typu JO 58-Ljones, ostrogę z Janowa Pomorskie-
go można datować na okres od końca VIII do 
połowy IX w. (ibidem, 68-74). Ostroga z obiektu 
nr 471 z Janowa Pomorskiego wystąpiła wraz 
z niewielkim fragmentem tordowanego pręta 
żelaznego (Auch, Bogucki, Trzeciecki 2012, 114). 

Sławomir Wadyl

12 
1Zapinki tego typu datowane są na fazę E  późnego okresu wędrówek ludów, chociaż dopuszcza się ich występowanie w po-

czątkowym odcinku fazy E  (Schuster 2014, 203-204; Kontny, Szymański 2015, 336-337; zob. też Okulicz 1988, 108; No-2

wakowski 1996, 53-54; Rudnicki 2010, 452-453).
13 Z tej strefy nie znamy cmentarzysk datowanych na drugą połowę VIII – pierwszą połowę X w., zatem dopuszczanie 
późniejszego horyzontu wydaje się nieuzasadnione. Nie można jednak wykluczyć, że dalszy rozwój badań zmieni tę sytuację. 
14 W związku z fragmentarycznym stanem zachowania należy jednak dopuścić możliwość, że ostroga może reprezentować 
jeden z wariantów odznaczających się dłuższym kabłąkiem.
15 SpuściznaOstroga z grobu nr 84 z Wólki Prusinowskiej znana jest wyłącznie z kartoteki Feliksa Jakobsona ( ). Wraz 
z ostrogą znaleziono zapinkę płytkową z półkolistą główką z trzema występami palczastymi, wyznaczającą najwcześniejszy 
odcinek fazy E (ok. 450-525, Okulicz 1988, 107; Kowalski 1991, 74-74, ryc. 2-3; 2000, 222). Na rozbieżność datowania obu 
zabytków zwrócił uwagę M. Rudnicki (2006a, 351). Prawdopodobnie należy się liczyć z przemieszaniem zespołu. Biorąc 
pod uwagę późne datowanie wszystkich zespołów z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej, gdzie brak materiałów nie tylko 
z wczesnego odcinka fazy E, ale i z klasycznej fazy rozwoju grupy olsztyńskiej, należy dopuścić możliwość, że sama zapinka 
nie była oryginalnie elementem inwentarza. Pewnym potwierdzeniem tej hipotezy może być fakt, że znalezisk nie uwzględnił 
w swojej kartotece Kurt Voigtmann ( ).Spuścizna
16 Wykonane z brązu ostrogi z zaczepami haczykowatymi odgiętymi do góry spotykane są na obszarach Skalowii (Aukštakiemiai, 
Klaipėdos rajono /dawn. Oberhof, Kr. Memel/; Gaerte 1929, Abb. 277:a; Ėgliškiai-Anduliai /dawn. Anduln, Kr. Memel/; Jakobson, 
Spuścizna), Kurlandii (m.in. Palanga, Žemaičių kalvarija; Griciuvienė, Buža 2016a, 178-179, nr 816, 209-212, nr 1027), za-
chodniej Litwy (np. Žąsinas; Kazakevičius 2006, Figs. 1-2), Semigalii (m.in. Linkuva, Sukioniai,  rajono savivaldybė; Pakruojo
Vaškevičiūtė 2004, 83, pav. 75:8-10; Griciuvienė, Grižas, Buža 2005, 127-128). Ich kabłąki wykonywano z taśmy bądź tor-
dowanej sztabki. Zakończenia zaczepów miały formę esowato wygiętych uszek. Znaleziska ostróg tego rodzaju datowane są 
w ramach IX-XI w. Przytoczone przykłady tworzą homogeniczny zespół. Nie występują poza obszarami Kurlandii, zachodniej 
Litwy i Semigalii, można tym samym założyć, że były to lokalne formy. Zostały one sklasyfikowane w ramach typu 3. przez 
V. Kazakevičiusa (2006, 169, Fig. 1).
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Doprecyzowanie datowania jamy nie jest możli-
we w oparciu o materiały zabytkowe, w związku 
z czym chronologię ostrogi można określić na czas 
od końca VIII po IX w. (prawdopodobnie pierwszą 
połowę  tego  stulecia)  (ibidem,  116,  133-134).

Ostrogi z cmentarzyska w Rzevskoe nie 
pochodzą z zespołów grobowych (Engel 1931, 
193-195), nie ma zatem podstaw do zawężenia 
ich chronologii w oparciu o datowanie towarzy-
szących zabytków. Na podstawie analizy formal-

Ostrogi z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z kręgu zachodniobałtyjskiego...
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h
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Ryc. 3. Ostrogi z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z ziem zachodniobałtyjskich (a-h – żelazo): a – Wyszembork, pow. 
mrągowski; b, f – Janów Pomorski, pow. elbląski; c-d – Rzevskoe, Kaliningradskaâ obl.; e, g-h – Wólka Prusinowska, pow. mrągowski 
(rys. D. Żak-Boryszko; a – wg Szymański 2013, ryc. ryc. 68:1; b – wg Auch, Bogucki, Trzeciecki 2012, ryc. 47, tabl. 33:10; c-d – wg Żak, 
Maćkowiak-Kotkowska 1988, tabl. XII:8, XIII:5; e – wg Nowakowski 2004, ryc. 4:c; f – wg Jagodziński 2017, tabl. I:1; g – wg Jakobson, 
Spuścizna; h – wg Voigtmann, Spuścizna). 

Fig. 3. Spurs with hook-shaped heel band ends bent inside from the West Balt zone (a-h – iron): a – Wyszembork, Mrągowo distr.; b- f – Janów   
Pomorski, Elbląg distr.; c-d – Rzevskoe, Kaliningrad obl.; e, g-h – Wólka Prusinowska, Mrągowo distr. (drawing by D. Żak-Boryszko; a – after 
Szymański 2013, ryc. ryc. 68:1; b – after Auch, Bogucki, Trzeciecki 2012, ryc. 47, tabl. 33:10; c-d – after Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
tabl.  XII:8, XIII:5; e – after Nowakowski 2004, ryc. 4:c; f – after Jagodziński 2017, tabl. I:1; g – after Jakobson, Spuścizna; h – after Voigtmann, 
Spuścizna). 
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nej, przede wszystkim w oparciu o wysokość we-
wnętrzną kabłąka, chronologię ostróg z Rzevskoe 
określono na pierwszą połowę IX w. (Żak, Mać-
kowiak-Kotkowska  1988,  341-342).

Ze względu na brak innych znanych zabyt-
ków z grobu nr 58 w Wólce Prusinowskiej ostroga 
może być datowana jedynie w ramach chrono-
logii ustalonej dla całej nekropoli, która obejmuje 
VII i początki VIII w. (Nowakowski 2004, 413- 

414).
Ostroga z Wyszemborka została odkryta 

w wypełnisku paleniska nr 383/41/1041. Daw-
niej datowano ją na pierwszą połowę VI w., 
a czas jej powstania określano na początek VI 
bądź przełom V i VI w. (Żak, Maćkowiak-
Kotkowska 1988, 45, zob. Okulicz 1988, 116). 
O wczesnym datowaniu decydowała przede 
wszystkim obecność w zespole żelaznej fibuli 
z podwiniętą nóżką (Okulicz 1981, 34, ryc. 
12:2-7; 1988, 116-118). Znaleziony w wypełni-
sku jamy kabłąk żelaznej zapinki z podwiniętą 
nóżką, na podstawie formy (kolankowaty kształt 
smukłego kabłąka), można wywodzić niewątpli-
wie z młodszej fazy okresu późnorzymskiego 
(Szymański 2009, 468-470; 2013, 129). Istnieją 
zatem dość istotne przesłanki pozwalające uznać, 
że przedmiot trafił wtórnie do jamy, co w świetle 
odkrytych w bezpośrednim sąsiedztwie paleni-
ska grobów kultury bogaczewskiej nie wzbudza 
większego zdziwienia. Wśród zabytków z paleni-
ska można wskazać przęślik gliniany i fragment 
noża żelaznego (Szymański 2013, ryc. 68). Nie 
są to jednak przedmioty, które mogą być uznane 
za dobre datowniki. Zatem precyzyjne datowanie 
ostrogi na podstawie kontekstu nie jest możliwe, 
chociaż wydaje się, że ramy te nie powinny 
wykraczać  poza  VII-VIII w.

Chronologia  i  proweniencja
Chronologia
W 1959 r. J. Żak opublikował pierwszą obszer-

niejszą pracę naukową poświęconą tej kategorii 
zabytków (Żak 1959). Systematyzacja tego autora 
oparta była na podziale według cech metrycznych 
– wyróżnił sześć . Drugorzędnym 17odmian (A-F)
kryterium w tym ujęciu było wyróżnienie trzech 
grup technicznych. Publikacja ta jest o tyle istotna 
w odniesieniu do chronologii zabytków tego typu, 
że ustalenia w niej zawarte rzutowały przez blisko 
ćwierć wieku na datowanie tych zabytków, a tym 
samym stanowisk, na których je odkrywano. 
W ujęciu tym ostrogi poszczególnych odmian 

występowały w krótkich następujących po sobie 
wycinkach czasowych, poczynając od najstar-
szych odmiany A o najkrótszym kabłąku do długo-
kabłąkowej odmiany F, nie zazębiając się przy tym 
chronologicznie. Taka, ewolucyjna wizja rozwoju 
ostróg wpłynęła na dogmatyczne upatrywanie 
w nich bardzo precyzyjnego wyznacznika chro-
nologicznego. W wyniku przeprowadzonych stu-
diów J. Żak doszedł do wniosku, że najstarsze 
ostrogi wytwarzano już w VI stuleciu ( , ibidem
69-71). Tak wczesną chronologię ostróg z haczy-
kowatymi zaczepami poddano silnej krytyce do-
piero w latach 80. XX w. (Gabriel 1984, 123-126; 
1988, 113-116; Klanica 1986, 95-99; Szymański 
1987, 350-357; Parczewski 1988, 46-47; Wachow-
ski 1991). W. Szymański przesunął ten moment 
na pierwszą połowę VII w. (Szymański 1987, 357), 
M. Parczewski na drugą połowę VII w. (Parczew-
ski 1988, 46-47), K. Wachowski moment ten 
umieścił na początku VIII w. (Wachowski 1991, 
91-92, ryc. 6), a I. Gabriel w drugiej połowie tego 
stulecia (1988, 110). Pod wpływem krytycznych 
głosów oraz nowych odkryć J. Żak odmłodził 
chronologię ostróg, wskazując na przełom VI 
i VII w. jako moment ich pojawienia się (Żak 
1990, 161-162; por. Żak, Maćkowiak-Kotkowska 
1988, 45-47). Jednak i te propozycje nie zostały 
zaakceptowane (Profantová 1990; 1994, 60-71; 
2016; Poleski 1992, 20-24; 2000, 424; 2013, 126; 
Szymański 2000, 358; Dulinicz 2006, 132-134; 
Strzyż 2006, 104; Janowski 2010, 178; 2015, 409; 
Messal  2015,  147-148).

W związku z nowymi odkryciami, wynika-
mi analiz datowania absolutnego i reinterpreta-
cją dawnych ustaleń, istnieją obecnie silne prze-
słanki pozwalające sfalsyfikować tezę o prostym 
chronologicznym następstwie kolejnych odmian 
ostróg wyróżnianych na podstawie długości kabłą-
ka. W świetle wielu głosów nie ma możliwości 
precyzyjnego datowania poszczególnych techno-
typów i odmian. Nie znaleziono jak dotychczas 
ostróg z haczykowatymi zaczepami, które można 
by pewnie odnosić do VI w. Przewartościowa-
nie ustaleń odnośnie chronologii wielu stanowisk, 
z których pochodzą ostrogi tego rodzaju, a które 
dawniej datowano na VI i pierwszą połowę VII w., 
wymusiło odmłodzenie tej kategorii zabytków. 
W świetle ostatnich ustaleń ostrogi żelazne tech-
notypu III pojawiły się na obszarach osadnictwa 
słowiańskiego w drugiej połowie VII stulecia, 
jednak większość z nich powinna być datowana 
dopiero na Z kolei ostrogi technotypu 18VIII w.  

Sławomir Wadyl

17 Pierwszą próbę systematyzacji ostróg z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza podjął E. Petersen (1939, 186-193).
18 Nie są znane ostrogi pewnie datowane na VII w. Najwcześniejsze potwierdzone bezwzględnymi metodami datowania 
(metodami radiowęglową, a zwłaszcza dendrochronologiczną) pochodzą z VIII w., a większość mieści się raczej w IX w. (zob. 
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I:2 powstawały od przełomu VII i VIII w., być 
może początków VIII w. (Janowski 2010, 178-180; 
zob.  też  Dulinicz  2006,  100).

W kontekście podejmowanych rozważań 
szczególnie istotny jest problem datowania ostróg 
z obszarów zachodniobałtyjskich. W większości 
przypadków kontekst odkrycia jest znany. Nie 
jest możliwe utrzymanie bardzo wczesnej chrono-
logii (V/VI i VI w.) wskazywanej przez J. Żaka 
i L. Maćkowiak-Kotkowską (1988). Nie zmienia 
to faktu, że niektóre znaleziska zachodniobałtyj-
skie można umieszczać w drugiej połowie VII 
stulecia. Dotyczy to zwłaszcza ostróg odkrytych 
na cmentarzysku w Wólce Prusinowskiej, skąd 
pochodzi jedyny egzemplarz brązowej ostrogi 
o taśmowatym kabłąku (technotyp I:1), trzy 
ostrogi dwuczęściowe o taśmowatym kabłąku 
(technotyp II:1), a także dwie jednoczęściowe 
o sztabkowatym kabłąku (technotyp III:2). 
Wspomniano wcześniej, że stanowisko jest 
najmłodszym rozpoznanym cmentarzyskiem 
łączonym z grupą olsztyńską. Terminus ante 
quem dla tej nekropoli można umieścić na 
przełomie VII i VIII w., być może w pierwszych 
dekadach  VIII  w. 

Inną ostrogą, która może być relatywnie do-
brze (stwierdzenie jest pozornie sprzeczne z bra-
kiem dokładnego kontekstu) datowana na ten sam 
horyzont, jest odkrycie ostrogi zaliczonej do serii 
Jaroty z okolic Reszla. Na podstawie analogii, 
przyjmując starszeństwo ostrogi z Jarot, również 
i ona powinna mieć tą samą (lub nieznacznie 
starszą) metrykę. Także ostroga z Wyszemborka 
może być datowana w ramach VII-VIII w., choć 
nie ma podstaw dla uściślenia tego przedziału. 
Pozostałe, dobrze datowane znaleziska reprezen-
tują nieco młodszy horyzont i przynależą do 
końca VIII i IX stulecia (ostrogi z Bornit, Ja-
nowa  Pomorskiego).

Istnieją dość ważne przesłanki wskazujące 
na starszeństwo części ostróg zachodniobałtyj-
skich od tych pochodzących ze Słowiańszczyzny 
Północno-Zachodniej oraz z obszaru na południe 
od Karpat. Owe starszeństwo nie dotyczy jed-
nak brązowych ostróg o sztabkowatym kabłąku 
(technotyp I:2), nie znamy bowiem ostróg tego 
rodzaju z wczesnego horyzontu (VII – przełom 
VII  i  VIII  w.).

Proweniencja
W kwestii pochodzenia ostróg z haczy-

kowatymi zaczepami wypowiadano się od 
początku XX w. Większość badaczy podejmu-
jących to zagadnienie sądziła, że wywodzą się 
one z Nadrenii, z państwa frankijskiego (Pič 
1909, 119-120; Niederle 1921, 597; Petersen 
1939). Odmiennego zdania był Z. Rajewski 
(1938), J. Kostrzewski (1947, 15-16) i początko-
wo W. Hensel (1947, 262-265), którzy przyjmując 
wczesne ich datowanie, dysponując argumentem 
w postaci występowania zabytków tego typu 
głównie na ziemiach Słowiańszczyzny Zachod-
niej, opowiadali się za ich słowiańskim wytwór-
stwem. Odosobniony jest pogląd J. Poulika 
(1975, 43) sugerujący bizantyńskie pochodzenie 
ostróg haczykowatych. Za lokalną produkcją, 
jako rezultatem naśladownictw ostróg frankijskich, 
opowiadali się J. Eisner (1948) oraz W. Hensel 
(1956, 190). Autor pierwszego monograficznego 
ujęcia problematyki ostróg tego rodzaju podobnie 
uznał, że pojawiły się one w Europie Środkowej 
wskutek kontaktów frankijsko-słowiańskich (Żak 
1959,  140).

W. Szymański zwrócił uwagę na brak związ-
ków między występowaniem ostróg z haczyko-
watymi zaczepami a zasięgiem kultury wczes-
nosłowiańskiej (Szymański 1987, 357). Moment 
pojawienia się ostróg u Słowian powiązał z ist-
nieniem naddunajskiego państwa Samona (623/ 
624-658/659 r.), które powstało w wyniku 
krótkotrwałego osłabienia potęgi militarnej 
Kaganatu Awarskiego. Państwo Samona utrzy-
mywało żywe kontakty z różnymi prowincjami 
kulturowymi: słowiańską, awarską oraz frankij-
ską. Właśnie oddziaływania frankijskie miały 
wpłynąć na upowszechnienie ostróg w środo-
wisku  słowiańskim  ( ,  358-359). ibidem

Wszelkie dostępne przesłanki wskazują, że 
idea ostróg z haczykowatymi zaczepami wywo-
dzi się z kultury frankijskiej. Zgodnie z obowią-
zującymi poglądami w drugiej połowie VII w. 
pojawiły się ostrogi żelazne technotypu III, 
a około pięć dekad później ostrogi ze stopów 
miedzi zaliczane do technotypu I. Zarówno os-
trogi odlewane w całości, jak i odkuwane z jed-
nego kęsa żelaza uznaje się za naśladownictwa 
ostróg uszkowatych/  (Ösen- und 19oczkowatych

Gabriel 1984, 123-126; Dulinicz 2001, 99-100; Kara 2009, 223, ryc. 67; Krzyszowski 2009, 188-193; Michalak 2016, 122). 
Nie ma również niezbitych dowodów na to, że ostrogi pojawiły się w drugiej połowie VII w. na obszarach na południe od 
Karpat. Okazy dobrze datowane pochodzą dopiero z kontekstów VIII-wiecznych, w pochówkach występują dopiero od po-
łowy IX stulecia (Profantová 2015, 281, 285; 2016).
19 Ostrogi tego typu mają haczyk zagięty w ten sposób, że styka się z kabłąkiem, tworząc rodzaj uszka. Przynależą one do 
horyzontu zabytków z anglokarolińskiego stylu zwierzęcego (anglokarolingischer Tierornamentik) z drugiej połowy VIII w. 
Również ostrogi z zaczepami płytkowo-nitowymi tej proweniencji reprezentują ten sam horyzont chronologiczny (Gabriel 1988, 
110; Brather 1996, 55). 
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Schlaufensporen) (Gabriel 1988, 110-113; 1991, 
182-185; Brather 1996, 55, 82; por. Wachowski 
1992, ). Najwcześniejsze ostrogi o za-2034-35
czepach uszkowatych/oczkowatych z kręgu 
merowińskiego pochodzą jednak z drugiej 
połowy  (Rettner 1997, 138-141; Nawroth 21VI w.
2001, 48). A. Rettner (1997, 195) sądził, że ich 
genezy należy się doszukiwać na zachodzie współ-
czesnej Francji, skąd rozprzestrzeniły się na pra-
wobrzeżne dorzecze Renu. Z poglądem tym 
polemizowali M. Nawroth (2001, 52) oraz 
P. Schlemmer (2004, 100-101), podważając wczes-
ne datowanie niektórych zespołów z ostrogami 
przywoływanych przez Rettera. M. Nawroth 
dowodził, że pierwotnie ostrogi powstawały na 
obszarach środkowej Nadrenii w strefie pół-
nocnoalpejskiej, tam też zarejestrowano wyraźną 
koncentrację ostróg tego typu (Nawroth 2001, 
50-52,  Abb.  25,  25a).

W odniesieniu do ostróg ze stopów miedzi 
wykonanie i kształt zaczepu zostały uznane za 
dobre kryterium pozwalające na odróżnienie 
importowanych frankijskich ostróg od lokalnych 
środkowoeuropejskich naśladownictw. Te pierw-
sze cechuje starannie dopracowane uszko oraz 
ornamentyka kabłąka i zaczepu (motywy maski 
zwierzęcej, karbowanie oraz motyw wolutowy) 
(Gabriel 1988, 263) (zob. ryc. 4). Zdaniem M. Du-
linicza innym argumentem pozwalającym uznać 
ostrogi odlewane ze stopów miedzi i dwu-
częściowe żelazne za produkty warsztatów fran-
kijskich jest ich niewielka liczba, wielokrotnie 
niższa niż okazów żelaznych jednoczęściowych 
(Dulinicz 2001, 101). Przesłanki powyższe po-
zwoliły uznać zabytki te za importy ( , ibidem
99-100; 2006, 136). Podobnego zdania był 
A. Janowski (2010, 180), który ostatnio podtrzy-
mał swoją opinię jedynie w odniesieniu do ostróg 
z  krótkim  kabłąkiem  (Janowski  2017,  188).

Zdaniem K. Wachowskiego krótką formę 
kabłąka cechującą odmiany A-C zapożyczyli 
Słowianie od Bałtów (Wachowski 1991, 89). 
W kwestii wytwarzania ostróg technotypu I 
opowiedział się za zapożyczeniem tych umiejęt-
ności w strefie Feldberg˗Kędrzyno od Bałtów, 
zaś na terenach na południe od Karpat z oddzia-
ływaniami karolińskimi ( , 87-88). Pomimo ibidem

atrakcyjności tej hipotezy nie mamy obecnie 
wystarczających przesłanek na jej potwierdzenie. 
Ostroga z Bornit może być datowana na IX w., 
z kolei znaleziska z Mohovoe nie są datowane 
precyzyjnie. 

Przeprowadzona ostatnio przez A. Janow-
skiego analiza ostróg technotypu I wykazała, że 
egzemplarze odmian A i B-C występują w dwóch 
odrębnych strefach. Na obszarze, gdzie odkryto 
ostrogi odmiany A (strefa pomorsko-meklemburska 
i ziemie zachodniobałtyjskie oraz odosobnione zna-
lezisko z Chodlika), nie są spotykane rzekomo 
późniejsze odmiany B-C, z kolei na terytoriach, 
gdzie występują odmiany B-C (rejon na południe 
od Karpat z jednym wyjątkiem z Krakowa-
Wyciąża), brak znalezisk egzemplarzy odmiany A. 
Obserwacje poczynione w oparciu o rozprzestrze-
nienie znalezisk znajdują potwierdzenie w wyni-
kach analiz metaloznawczych, które wykazały 
istotne różnice w składzie chemicznym surowca. 
Ostrogi odmiany A wykonano ze stopów o ce-
chach mosiądzów, z kolei ostrogi odmiany B-C 
ze stopów typowych dla brązów (Janowski 2017, 
182-185). Dowodzi to, zdaniem autora, że są to 
dwie odrębne, niezależne od siebie linie rozwo-
jowe ( , 182, 191). Nie zwracano dotychczas ibidem
również uwagi na czytelne różnice w morfologii 
(pomijając wykazane powyżej różnice w samych 
rozmiarach), a także w ornamentyce i uformo-
waniu zaczepów. Okazy ze strefy „południowej” 
odznaczają się bodźcem przeważnie w kształcie 
wielościennego ostrosłupa, z kolei zabytki ze 
strefy „północnej” mają bodźce w kształcie stoż-
ka. Ostrogi z pierwszej strefy odznaczają się 
raczej plastyczną ornamentyką w postaci kar-
bowania/segmentacji, zwłaszcza w częściach 
przyzaczepowych ramion. Dodatkowo same 
zaczepy  są  bardziej  masywne  i  foremne.

W przypadku ostróg ze stopów miedzi, 
pomimo istnienia wyraźnie dwóch niezależnych 
linii rozwojowych, można się doszukiwać do 
pewnego stopnia naśladownictw ostróg frankij-
skich. Hipoteza ta ma jednak słabe podstawy 
w przypadku większości okazów technotypu III 
(odkuwanych w całości z jednej sztabki). Argu-
mentem przeciw jest fakt, że na obszarach zacho-
dnioeuropejskich wytwarzano przede wszystkim

20 Datowanie najstarszych ostróg oczkowych ustalił jednak na VII w. 
21 Warto odnotować, że wczesne ostrogi uszkowate/oczkowate cechował długi kabłąk odpowiadający parametrom odmiany C 
bądź D zarówno w propozycji J. Żaka, jak i K. Wachowskiego. Trzeba również odnotować fakt istotnej różnicy technologicznej, 
zarówno w odniesieniu do ostróg żelaznych, jak i tych ze stopów miedzi. Te długokabłąkowe ostrogi nie były odlewane czy 
wykuwane w całości, lecz oba elementy wytwarzano oddzielnie, a następnie w kabłąku mocowano oddzielnie przygoto-
wany bodziec (Nawroth 2001, Abb. 8, Taf. 35:8, 40:12, 43:16, 57:10-11; Walter 2008, Taf. 223:10, 218:17). Znajduje to 
potwierdzenie w stanie zachowania wielu egzemplarzy, które są pozbawione bodźca będącego przypuszczalnie relatywnie 
słabym elementem ostrogi (zob. Nawroth 2001, Taf. 55:2-3, 8). Trzeba zaznaczyć, że nie odnotowano dotychczas naśladow-
nictw wczesnomerowińskich ostróg tego rodzaju na terenach Słowiańszczyzny ani na ziemiach zachodniobałtyjskich.
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a

b

c

d

e

f

Ryc. 4. Ostrogi uszkowate proweniencji frankijskiej (a-c, f) oraz zachodniosłowiańskie ostrogi haczykowate (d-e) (a – brąz; b-f – żelazo): 
a – Drawsko Pomorskie, pow. drawski; b – Ujście, pow. pilski; c – Bendorf, Kr. Rendsburg-Eckernförde; d-f – Oldenburg, Kr. Oldenburg 
(wg Gabriel 1991, 186, ryc. 3).

Fig. 4. Eyelet spurs of Frankish origin (a-c, f) and West Slavic spurs with hook-shaped heel band ends (d-e) (a – bronze; b-f – iron): a – Drawsko 
Pomorskie, Drawsko Pomorskie distr.; b – Ujście, Piła distr.; c – Bendorf, Kr. Rendsburg-Eckernförde; d-f – Oldenburg, Kr. Oldenburg 
(after Gabriel 1991, 186, ryc. 3).
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ostrogi dwuczęściowe – jednoczęściowe stanowią 
wyraźną . Dodatkowym problemem 22mniejszość
jest również wyraźne starszeństwo jednoczęścio-
wych ostróg żelaznych w Europie Środkowej od 
egzemplarzy  wykonanych  ze  stopów  miedzi. 

Wydaje się, że najbardziej typowe dla Sło-
wiańszczyzny i obszarów zasiedlonych przez Bał-
tów ostrogi żelazne reprezentujące technotyp III, 
pomimo niezaprzeczalnej inspiracji ze świata fran-
kijskiego, były wytwarzane i rozwijane przede 
wszystkim na miejscu, zarówno w strefie Słowiań-
szczyzny Północno-Zachodniej, jak i na obszarze 
Państwa Wielkomorawskiego oraz być może na 
ziemiach  zachodniobałtyjskich.

Pochodzenie ostróg technotypu II należy 
wywodzić z kręgu kultury . Brak 23merowińskiej
w tym kierunku szerzej zakrojonych badań, jed-
nak opublikowane dotychczas materiały wyraź-
nie wskazują, że są one najliczniejsze wśród 
ostróg merowińskich i mogą być datowane na 
czas około 600 r. (Rettner 1997, Abb. 9; Nawroth 
2001,  Taf.  35:8,  40:12,  43:16,  57:10-11).

Mamy obecnie więcej danych pozwalają-
cych ponownie rozpatrzeć kwestię roli ziem 
zachodniobałtyjskich w upowszechnianiu się 
ostróg z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do 
wnętrza. Można założyć, że VII w. (połowa te-
go stulecia) to najbardziej prawdopodobny czas 
pojawienia się na tych terenach omawianych 
przedmiotów. Trudno jednoznacznie oceniać, 
czy są to ostrogi powstałe na Pojezierzu Ma-
zurskim z inspiracji wzorcami z kręgu kultury 
merowińskiej czy też importy z tamtych obsza-
rów. Biorąc pod uwagę, że są one jedynymi 
egzemplarzami technotypu II i mając dowody 
na kontakty społeczności użytkującej nekropolę 
w Wólce Prusinowskiej z obszarami wiązanymi 
z kulturą merowińską (np. obecność w zespołach 
grobowych zapinek równoramiennych), można 
dopuścić  drugie .24 rozwiązanie

Jeżeli przyjmiemy, że ostrogi technotypu 
II:1 oraz III:2 z Wólki Prusinowskiej (groby nr 4, 
37, 58, 109) powinny być datowane na drugą 
połowę VII w. (nie mamy innych dobrych wy-
znaczników chronologii), co wydaje się uzasa-
dnione zwłaszcza wobec faktu, że trzy z nich to 
ostrogi dwuczęściowe, wywodzące się – jak się 
wydaje – z kręgu merowińskiego, to grupa olsz-
tyńska jawi się jako kluczowy partner z Europy 
Środkowo-Wschodniej w kontaktach z zachodem 

25Europy .
Wspomniano wcześniej, iż w starszej lite-

raturze sugerowano możliwość zapożyczenia 
umiejętności wytwarzania ostróg przez Słowian 
od Bałtów (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
322; Wachowski 1991, 87-88, 99). Hipoteza ta 
była zbudowana głównie w oparciu o nieaktu-
alne i niemożliwe do utrzymania datowanie 
większej części egzemplarzy bałtyjskich (m.in. 
Wyszembork, Mohovoe). W wątpliwość poddał 
tę koncepcję M. Dulinicz (2001, 101). Opinii 
tej przeciwstawił się ostatnio M. Rudnicki, który 
sądzi, że hipoteza o bałtyjskim pośrednictwie 
w przejęciu wczesnych form ostróg tego typu 
jest prawdopodobna (Rudnicki 2006a, 352), a na 
opinii M. Dulinicza zaważyło niedostrzeganie po-
tencjału i znaczenia grupy olsztyńskiej w VII w. 
W odniesieniu do brązowych ostróg technotypu 
I:1, o czym pisano powyżej, jest to mało praw-
dopodobne, choć nie można wykluczać takiego 

26rozwiązania .
M. Dulinicz postawił pytanie, czy schemat 

rozprzestrzeniania się umiejętności ostróg (Fran-
kowie – Bałtowie – Słowianie) jest do zaakcep-
towania? (Dulinicz 2001, 101). Z pewną ostroż-
nością można dać twierdzącą odpowiedź na to 
pytanie. Udowodniono, że przynajmniej część 
ostróg zachodniobałtyjskich wykazuje starszą 
metrykę od tych pochodzących ze Słowiań-
szczyzny Północno-Zachodniej oraz z obszaru na 

22 W kręgu kultury merowińskiej najstarsze krótkokabłąkowe ostrogi technotypu III datowane są na VI w. Dwie ostrogi tego 
typu odkryto na nekropoli w północnej Francji w Cutry, w departamencie Meurthe-et-Moselle w pochówkach datowanych na 
koniec V – początek VI w. (Legoux 2005, 255-257; Lagne 2010a, 90; 2010b, Pl. 14:1-2, tab. 1). Jedna ostroga pochodzi z warow-
ni w Wartburgu w Nadrenii, z kontekstu VII-wiecznego (Lagne 2010a, 90; 2010b, Pl. 14:3, tab. 1). Serię podobnych ostróg 
datowanych na czas około 600 r. opublikował również Rettner (1997, Abb. 3).
23 Z terenów merowińskich wywodził W. Nowakowski ostrogi dwuczęściowe z oddzielnie odkutym i przynitowanym bodźcem 
(Nowakowski 2004, 412).
24 Z drugiej strony, mając na uwadze względnie prostą ich budowę, a tym samym niewymagającą i nieskomplikowaną 
technologię ich produkcji, nie można wykluczać, że były jednak wytwarzane na miejscu. Za lokalną proweniencją w odniesieniu 
do ostróg z zaczepami haczykowatymi odgiętymi na zewnątrz opowiedział się M. Rudnicki (2006a, 352).
25 Kontakty z kręgiem merowińskim znajdują również potwierdzenie w obecności innych przedmiotów z tej strefy: szklana 
czarka z Popielna, pow. piski (Hollack 1908, 121; Nowakowski 2001, 89; Stawiarska 2003; Rudnicki 2015, 151), niektóre 
zapinki płytkowe (np. fibula typu Troyes z grobu nr 82 w Tumianach – Heydeck 1895, 56; Jakobson 2009, tabl. 151:a; czy fibula 
typu Soest – Dąbrowski 1975, 278), niektóre zapinki tarczowate (Rudnicki 2006b), a także zapinki równoramienne 
(Nowakowski 2004, 414). Relacje te, co wymaga podkreślenia, utrzymywane są przez cały okres wędrówek ludów po przełom 
VII i VIII w.
26 Nie neguję bynajmniej wysokiego poziomu wytwórczości brązowniczo-jubilerskiej na ziemiach zachodniobałtyjskich przez 
cały okres fazy E wędrówek ludów i zapewne w pierwszej części fazy F, zwłaszcza w grupie olsztyńskiej. 
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południe od Karpat. Dla rozważań nad możli-
wością istnienia ośrodka wytwarzającego ostrogi 
z zaczepami haczykowatymi decydujące znacze-
nie powinna mieć liczba ogólna ostróg tego typu. 
Jest jednak pewien problem. Ostatnie cmentarzy-
ska w strefie południowej ziem zachodniobałtyj-
skich przestają być użytkowane pod koniec VII 
i na początku VIII w. Z kolei liczba badanych 
osad i stanowisk obronnych z tych obszarów jest 
wyjątkowo skromna, w związku z czym mapa 
przedstawiająca rozmieszczenie odkryć z ziem 
zachodniobałtyjskich w porównaniu z obszarami 
pozostałych części Polski, Czech i Słowacji, gdzie 
te  ostrogi  są  notowane,  jest  zafałszowany.

Na marginesie warto poruszyć kwestię ge-
nezy ostróg z serii Jaroty i innych misternie wy-
konanych i bogato ornamentowanych okazów 
żelaznych. Czy można je uznać za naśladow-
nictwa okazów brązowych, czy też było od-
wrotnie? Przyjmowane tu datowanie okazów 
z Jarot i Reszla poprzedza ostrogi brązowe, któ-
rych chronologia została ustalona w oparciu 
o  silne  przesłanki.

Podsumowanie
W trakcie analizy materiałów z cmentarzyska 

w Wólce Prusinowskiej W. Nowakowski zwrócił 
uwagę na grupę ostróg z haczykowatymi zacze-
pami zagiętymi do wnętrza. Zostały one uznane 
za przedmioty pozwalające na stosunkowo pre-
cyzyjne umieszczenie materiałów z Wólki Pru-
sinowskiej w środkowoeuropejskim systemie 
chronologicznym (Nowakowski 2004, 412-413). 
Osiągnięciem badacza było nie tylko wykazanie 
dłuższego niż dotychczas sądzono funkcjono-
wania tego intrygującego cmentarzyska grupy 
olsztyńskiej, lecz też udowodnienie utrzymywa-
nia kontaktów z kręgiem kultury frankijskiej 
przynajmniej do początków VIII stulecia. Przy-
pominam, że ze stanowiska tego pochodzą ostro-
gi, które są naśladownictwami bądź importami 
z Europy Zachodniej (brązowa ostroga o taśmo-
watym kabłąku oraz dwuczęściowe ostrogi żelaz-

ne technotypu II). Przy przyjmowanym datowaniu 
tych ostróg poprzedzającym czas pojawienia się 
ich w strefie Słowiańszczyzny Zachodniej kon-
cepcja bałtyjskiego pośrednictwa nabiera dość 
dużych  cech  prawdopodobieństwa.

Niewątpliwie ostrogi z haczykowatymi zacze-
pami jawią się jako istotna kategoria zabytków 
charakterystycznych dla początków wczesnego 
średniowiecza na ziemiach zachodniobałtyjskich, 
a zarazem relatywnie dobry datownik kultury 
zachodniobałtyjskiej  w  tym  okresie. 

Ostrogi z haczykowatymi zaczepami za-
giętymi do wnętrza są niezwykle intrygującą gru-
pą zabytków. Zwykle uznaje się je za przejaw 
kształtowania się kultury elitarnej, którą ce-
chowało przede wszystkim wykorzystanie koni 
w celach militarnych. Uważa się, że konie były 
w posiadaniu jedynie tych przedstawicieli spo-
łeczności, którzy wyróżniali się statusem mająt-
kowym i pozycją (Kara 2009; Pawlak 2013, 
208).

U Bałtów Zachodnich ogromne znaczenie 
konia już w okresie wpływów rzymskich czytel-
ne jest przez pryzmat pochówków tych zwierząt, 
grzebanych wspólnie ze zmarłymi (Jaskanis 1966; 
Piątkowska-Małecka 1999; Bitner-Wróblewska 
2010, 171-176; zob. też Karczewska, Karczewski, 
Gręzak 2009; Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pietrzak 
2009; Baranowski 1996; Karczewski 2011, 161-
189; Zinoviev 2011). Co więcej, ostrogi w tym 
kręgu kulturowym były znane już wcześniej, 
w początkowej fazie późnego okresu wędrówek 
ludów. Były to ostrogi z haczykowatymi zacze-
pami odgiętymi na zewnątrz, które poprzedzają 
pojawienie się egzemplarzy z zaczepami skiero-
wanymi do wnętrza. Można jednak domniemy-
wać, że czas występowania obu rodzajów ostróg 
zazębiał się w schyłkowym horyzoncie grupy 
olsztyńskiej.

dr Sławomir Wadyl
Instytut Archeologii

Uniwersytetu Warszawskiego

Katalog27

Technotyp I:1

1.  Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg); 
–  cmentarzysko; grób nr 41; badania E. Hollacka 
w 1899 r.; 
–  ostroga brązowa o taśmowatym kabłąku wygiętym 

w formie półkola; bodziec o kształcie ostrosłupa; ażu-
rowy kabłąk dekorowany rzędami punktów, kresek 
i plecionką; przy zaczepach guzki (ryc. 2:h);
–  dł. – 73 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 48 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 64 mm; dł. bodźca 
–  24 mm;
–  technotyp I:1, odmiana B;

27 W zestawieniu katalogowym nie uwzględniono ostróg typu Birka/Čaplin/Menzlin oraz ostróg technotypu III:2 odmian E-G, 
zajmujących młodszą pozycję chronologiczną. Ostrogi z grupy Birka/Čaplin/Menzlin mogą być odnoszone najwcześniej do 
połowy IX w. (Wróblewski 1995, 273-274; Błoński 2003, 109-112). Znaleziono je w Pasymiu, pow. szczycieński (Odoj 1968, 
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–  Jakobson, ; Gaerte 1929, Abb. 243:a;  Spuścizna
Jaskanis 1977, 342; Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
13, 18, 23, 38-39, tabl. V:2; Nowakowski 2004, 412-
413, ryc. 4:d.

Technotyp I:2

2.  Bornity, pow. braniewski; 
–  grodzisko; znalezisko luźne; badania S. Wadyla 
i K. Martyki w l. 2016-2017;
–  ostroga brązowa o sztabkowatym kabłąku w formie 
półkola, wykonanym z trójkątnej w przekroju sztabki; 
bodziec stożkowaty, przy podstawie kwadratowy 
(ryc. 2:a);
–  dł. – 59 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 29 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 50 mm;
–  technotyp I:2, odmiana A;
–  Wadyl, Martyka 2017.

3.  Mohovoe, Kaliningradskaâ obl. (dawn. Wiskiauten, 
Kr. Fischhausen); 
–  cmentarzysko; grób nr 728; badania J. Heydecka 
w 1877 r.; 
–  ostroga brązowa o sztabkowatym kabłąku w formie 
lekko spłaszczonego półkola; jedno z ramion ułamane; 
bodziec stożkowaty, nieznacznie uszkodzony na końcu 
(ryc. 2:c);
–  dł. – 34 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 19 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 54 mm;
–  technotyp I:2, odmiana A;
–  von zur Mühlen 1975, 123, Taf. 38:7; Żak, 
Maćkowiak-Kotkowska 1988, 27, 342-343, tabl. I:5.

4.  Mohovoe, Kaliningradskaâ obl. (dawn. Wiskiauten, 
Kr. Fischhausen);
–  cmentarzysko; grób nr 7 ; badania J. Heydecka 29

w 1877 r.; 
– ostroga brązowa o sztabkowatym kabłąku w formie 

półkola; zaczepy ramion odłamane; bodziec stożkowaty 
(ryc. 2:b);
–  zach. dł. – 46 mm; wys. wewnętrzna kabłą-
ka – 29 mm; rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 
52 mm;
–  technotyp I:2, odmiana A;
–  von zur Mühlen 1975, 123, Taf. 38:8; Żak, 
Maćkowiak-Kotkowska 1988, 27, 343, tabl. I:6.

Technotyp II:1

5.  Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg); 
–  cmentarzysko; grób nr 4; badania E. Hollacka (?) 
w 1899 r.; 
–  ostroga żelazna o taśmowatym kabłąku i stożko-
watym, osobno odkutym bodźcu (ryc. 3:g); 

30–  technotyp II:1 ;
–  Voigtmann, ; Nowakowski 2004, 412, Spuścizna
przyp. 37.

6.  Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg);
–  cmentarzysko; grób nr 37; 
–  ostroga żelazna o taśmowatym kabłąku i stożko-
watym, osobno odkutym bodźcu (ryc. 3:h); 

31–  technotyp II:1 ;
–  Grenz, ; Jakobson ; Voigtmann, Spuścizna , Spuścizna
Spuścizna; Nowakowski 2004, 412, ryc. 4:a.

7.  Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg);
–  cmentarzysko; grób nr 109; badania F. Peisera; 
–  ostroga żelazna o taśmowatym kabłąku i stożko-
watym, osobno odkutym bodźcu (ryc. 4:b) ; 32

33–  technotyp II:1 ; 
–  Grenz, ; Voigtmann, ; Nowakow-Spuścizna Spuścizna
ski 2004, 412.

126-127, tabl. I:1), w Mohovoe (von zur Mühlen 1975, 209, Taf. 32), w Berezovce, Kaliningradskaâ obl. (dawn. Gross Ottenhagen, 
Kr. Fischhausen – Ibsen, Skvorzov 2004, 426-427, Abb. 27), w Bogdanach, pow. elbląski (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
tabl. XVII:3) oraz w Olsztynie-Lesie Miejskim (Koperkiewicz 2015, 68-69, ryc. 21, 25). Ostrogi odmiany G z cmentarzyska 
ciałopalnego w Dąbrowie, pow. bartoszycki (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, tabl. XIX:3) i z kurhanu nr 161 (nr 29 według 
numeracji von zur Mühlena /1975/) w Mohovoe (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, tabl. XIX:3) datowane są na połowę bądź 
drugą połowę X w. (ibidem, 45). Podobną pozycję chronologiczną zajmuje ostroga odmiany D bądź, co bardziej prawdopo-
dobne, odmiany E z grobu nr 43 w Rzevskoe, łączonego z fazą 7a użytkowania nekropoli (Grenz, Spuścizna; Engel 1932, 174, 
Abb. 87; Goßler, Jahn 2015, 80, Fig. 10; w sprawie datowania poszczególnych faz zob. Jahn 2016, 154, Fig. 3).
 Ostrogi usystematyzowano zgodnie z propozycją J. Żaka i L. Maćkowiak-Kotkowskiej (1988), którzy wyróżnili trzy główne 
technotypy, wydzielając wśród nich po dwa warianty. Całości klasyfikacji dopełnia podział na odmiany w oparciu o dane metryczne 
w postaci długości wewnętrznej kabłąka (odmiana A – 12-39 mm, B – 40-50 mm, C – 51-60 mm, D – 60-75 mm, 
E – 78-83 mm i F – 90-107 mm). Technotyp I – ostrogi ze stopów miedzi wykonane w technice odlewu (I:1 – o kabłąku taśmowatym, 
I:2 – o kabłąku sztabkowatym); technotyp II – ostrogi żelazne dwuczęściowe (oddzielnie odkuty kabłąk i bodziec, które łą-
czono, zaklepując trzpień bodźca po wewnętrznej stronie kabłąka; II:1 – o kabłąku taśmowatym, II:2 – o kabłąku sztabkowatym); 
technotyp III – ostrogi wykute w całości z jednej sztabki żelaza (III:1 – o kabłąku taśmowatym, III:2 – o kabłąku sztabkowatym).
28 Właściwie pod grobem kurhanowym oznaczonym nr. 7 według numeracji von zur Mühlena (1975).
29 Por. przyp. 28.
30 Dokładne wymiary nieznane.
31 Dokładne wymiary nieznane.
32 W kartotece Voigtmanna przy karcie z ostrogą z grobu nr 109 doklejono fotografię z bardzo podobnym okazem, zaznaczając, 
że pochodzi z grobu nr 4 (grab 4!). Z kolei w maszynopisie nieukończonej pracy C. Engla (Altpreussische Stamme, Band II), na 
tablicy nr 72 ostroga oznaczona została jako pochodząca z grobu nr 109 (Engel, Spuścizna). Przypuszczalnie w kartotece 
Voigtmanna chodziło o fakt podkreślenia podobieństwa formalnego obu okazów, nie zaś o próbę prostowania błędu w oznaczeniu 
numeru grobu (gdyby przyjąć, że jest to jedna i ta sama ostroga).
33 Dokładne wymiary nieznane.
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Technotyp III:2

8.  Janów Pomorski, pow. elbląski; 
–  osada rzemieślniczo-handlowa; ar XXIV/26, część b, 
budynek nr 7 wraz z zespołem obiektów gospodar-
czych (część portowa); badania M. Jagodzińskiego 
w 1987 r.; 
–  ostroga żelazna o sztabkowatym kabłąku w formie 
półkola, wykonanym z trójkątnej w przekroju sztabki;  
czworoboczny bodziec ułamany na końcu; haczy-
kowate zakończenie odgięte do góry, przypuszczalnie 
wtórnie (ryc. 3:f); 
–  dł. – 47 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 33 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 74 mm;
–  technotyp III:2, odmiana A ;34

–  Jagodziński 2017, 71, 72, 132, ryc. 66, tabl. I:1.

9.  Janów Pomorski, pow. elbląski;
–  osada rzemieślniczo-handlowa; ar XXXVIII, wykop 
sondażowy I, budynek nr 6 (część portowa); badania 
M. Jagodzińskiego w 1986 r.; 
–  ostroga żelazna o kabłąku w formie półkola, wy-
konanym z trójkątnej w przekroju sztabki; bodziec 
w kształcie stożka z podstawą kwadratu (ryc. 2:g);
–  zach. dł. – 49 mm;

35–  technotyp III:2 ;
–  2017, 71, 72, 132, tabl. I:6.  ibidem

10. Janów Pomorski, pow. elbląski;
–  osada rzemieślniczo-handlowa; obiekt nr 471 (część 
peryferyjna); 
–  ostroga żelazna o kabłąku w formie nieznacznie 
wydłużonego półkola, wykonanym ze sztabki prosto-
kątnej w przekroju; jedno z ramion ułamane; bodziec 
w kształcie krótkiego stożka (ryc. 3:b);
–  dł. – 56 mm;
–  technotyp III:2, odmiana B;
–  Auch, Bogucki, Trzeciecki 2012, 113-116, ryc. 47, 
tabl. 33:10.

11. Jaroty, pow. olsztyński; 
–  osada; wykop A4, warstwa 2; badania W. Ziemliń-
skiej-Odoj w 1975 r.; 
–  ostroga żelazna o kabłąku w formie półkola, 
wykonanym z trójkątnej w przekroju sztabki; bodziec 
stożkowaty; na bodźcu „żeberka”; ukośne nacięcia 
(jodełka) na całej powierzchni kabłąka (ryc. 2:e);
–  dł. – 50 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 23 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 54 mm; 
–  technotyp III:2, odmiana A;
–  Ziemlińska-Odojowa 1976, 180-181; Żak, 
Maćkowiak-Kotkowska 1988, 12, 27, 31, 46, 49, 67, 70, 
71, 125, 322, 350, tabl. II:1.

12. Reszel  Abbau (okolice), pow. reszelski (dawn.
Rössel, Kr. Kreis Rössel); 
–  cmentarzysko ; znalezisko luźne; 36

–  ostroga żelazna  o kabłąku w formie półkola, wy-37

konanym z trójkątnej w przekroju sztabki; bodziec 
stożkowaty; na bodźcu „żeberka”; ukośne nacięcia 
(jodełka) na kabłąku w części przyzaczepowej (ryc. 2:f);
–  dł. – 47 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 21 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 65 mm;
–  technotyp III:2, odmiana A;
–  Jakobson, ; Rudnicki 2006a, 351; Bitner- Spuścizna
Wróblewska, Rzeszotarska-Nowakiewicz, Nowakie-
wicz 2011, 66.
 
13. Rzevskoe, Kaliningradskaâ obl. (dawn. Linkuhnen, 
Kr. Niederung);
–  cmentarzysko; koncentracja przedmiotów nr 4; 
badania C. Engla w 1930 r.; 
–  ostroga żelazna o kabłąku w formie asymetrycznej 
paraboli, wykonanym ze sztabki trójkątnej w prze-
kroju; bodziec w kształcie wydłużonego ostrosłupa 
z podstawą kwadratu (ryc. 3:d);
–  dł. – 86 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 58 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 84 mm;
–  technotyp III:2, odmiana C;
–  Engel 1931, 193-195; Żak, Maćkowiak-Kotkowska 
1988, 341, 342, tabl. XII:8.

14. Rzevskoe, Kaliningradskaâ obl. (dawn. Linkuhnen, 
Kr. Niederung);
–  cmentarzysko; koncentracja przedmiotów nr 7; 
badania C. Engla w 1930 r.; 
–  ostroga żelazna o kabłąku w formie wydłużonej 
asymetrycznej paraboli; wykonanym ze sztabki trój-
kątnej w przekroju; bodziec w kształcie wydłużonego 
ostrosłupa z podstawą kwadratu (ryc. 3:c);
–  dł. – 97 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 62 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 74 mm; 
–  technotyp III:2, odmiana D;
–  Engel 1931, 193-195; Żak, Maćkowiak-Kotkowska 
1988, tabl. XIII:5.

15. Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg); 
–  cmentarzysko; grób nr 58; badania E. Hollacka 
w 1899 r.; 
–  ostroga żelazna o sztabkowatym kabłąku; bodziec 
pierwotnie stożkowaty (ryc. 3:e); 

38–  technotyp III:2 ; 
–  Nowakowski 2004, 412, ryc. 4:c.

16. Wólka Prusinowska, pow. mrągowski (dawn. 
Pruschinowen-Wolka, Kr. Sensburg);

34 W publikacji źródłowej odmianę ostrogi określono błędnie jako okaz odmiany B.
35 Ze względu na uszkodzenia kabłąka nie ma możliwości określenia odmiany. W publikacji źródłowej ostrogę włączono do 
odmiany B.
36 Stanowisko jest znane jedynie z krótkich wzmianek w literaturze. Określane jako Rössel, Gräberfeld bei einem Abbau lub 
Rössel (Hollack 1908, 133; Engel, La Baume 1937, 263, 269, 271).
37 W kartotece F. Jakobsona pierwotnie surowiec określono jako brąz („Bz”), następnie informację przekreślono i umieszczono 
literę „E” oznaczającą żelazo (Jakobson, Spuścizna). 
38 Dokładne wymiary nieznane.
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–  cmentarzysko; grób nr 84; 
–  ostroga żelazna o sztabkowatym kabłąku i stożko-
watym bodźcu (ryc. 3:f); 

39–  technotyp III:2 ; 
–  Jakobson, . Spuścizna

17. Wyszembork, pow. mrągowski;
–  osada; obiekt nr 383/41/1041, palenisko; badania 
J. Okulicza i W. Nowakowskiego w 1975 r.; 

–  ostroga żelazna o kabłąku w formie zbliżonej do 
paraboli, wykonanym z półkolistej w przekroju sztabki; 
krótki, stożkowaty bodziec (ryc. 3:a); 
–  dł. – 71 mm; wys. wewnętrzna kabłąka – 49 mm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 76 mm;
–  technotyp III:2, odmiana B;
–  Okulicz 1988, 116-118, ryc. 3:c; Żak, Maćkowiak-
Kotkowska 1988, 13, 31, 36, 45, 51, 52, 67, 69, 91, 103, 
125, 126, 172, 335, 356; Szymański 2013, 129, ryc. 68:1.

39 Dokładne wymiary nieznane. Niewielka wysokość wewnętrzna kabłąka wskazuje, że powinna zostać zaliczona do odmiany A.
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Spurs with hook-shaped heel band ends bent 
inside are believed to be one of better markers of the 
chronology of earlier phases of the Early Middle Ages 
in Central-Eastern Europe, with special reference to 
territories populated by the Slavs. Such finds are 
also encountered in West Balt lands (Fig. 1), both in 
necropoles of the Olsztyn Group from the end phase of 
the Migration Period and at sites from earlier phases 
of the Early Middle Ages. There is no doubt that they 
are a significant source for studies on the beginnings 
of  the  Early  Middle  Ages  in  the  West  Balt  zone.

So far, spurs with hook-shaped heel band ends bent 
inside from this territory have not been comprehensively 
discussed. What gave an impulse for undertaking this 
analysis were discoveries of new spurs, as well as 
identification of archival finds which were listed in 
files  of  Felix  Jakobson  and  Kurt  Voigtmann. 

Data on 17 spurs with hook-shaped heel band 
ends bent inside from West Balt lands was gathered 
(Figs. 2-3). It is worth stressing that spurs belonging 
to all technotypes are present here: I – cast bronze, 
II – two-part iron (with heel bands and goads forged 
separately), and III – entirely forged from one iron bar.

An issue to which a lot of attention was paid is the 
chronology of the discussed finds. In spite of the fact that 
it is not possible to maintain their very early chronology 

th th th(5 /6  and 6  century), as previously proposed by 

J. Żak and L. Maćkowiak-Kotkowska, some West Balt 
thspurs can be dated to the second half of the 7  century. 

This especially concerns finds discovered in the 
cemetery in Wólka Prusinowska, Mrągowo District. 
This site yielded the only find of a bronze spur with 
a tape-shaped heel band (technotype I:1), three two-part 
spurs with tape-shaped heel bands (technotype II:1), 
and two one-part spurs with bar-shaped heel bands 
(technotype III:2). This site is the earliest cemetery 
which has been identified so far and which can be related 

th thto the Olsztyn Group. The turn of the 7  and 8  century, 
thor perhaps the first decades of the 8  century can be 

proposed as a terminus ante quem for this necropolis. 
In the course of the undertaken analysis an 

assumption was made plausible that, apart from the 
finds from Wólka Prusinowska, at least some spurs from 
other sites are of earlier chronology than those from 
North-West Slavic lands and from territories situated to 
the south of the Carpathians. If one assumes that the 
chronology of these spurs precedes the time of their 
appearance in the West Slavic zone, a theory of the Balt 
intermediacy in the spread of such spurs from Western 
European territories becomes very probable. Therefore, 
with some caution one can provide an affirmative 
answer to a question which was previously asked by 
M. Dulinicz: is a scheme of the spread of spur-making 
skills  (Franks-Balts-Slavs)  acceptable?
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SPURS WITH HOOK-SHAPED HEEL BAND ENDS BENT INSIDE 
FROM THE WEST BALT CIRCLE. A “NEW” SOURCE 

FOR STUDIES ON THE BEGINNINGS OF THE EARLY MIDDLE AGES


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21

