
Abstract: The announcement discusses a stray find of 
a narrow-bladed hammer axe from Srogów Górny, 
Sanok District. This artefact is a unique discovery in 
the territory of Poland. The best analogies to this axe 
can be found among weaponry from the territory of 
the Avar Khaganate. It seems that this find can be 

th thdated  to  the  late  8   ‒  9   century.
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W 2013 r. do zbiorów Muzeum Historycznego 
w Sanoku (MHS/Dep. 142/1) trafił interesujący okaz 
wczesnośredniowiecznego żeleźca czekana, odkryty przy-
padkowo na terenie kompleksu leśnego w miejscowości 

1Srogów  Górny,  pow.  sanocki,  woj.  podkarpackie . 
Żeleźce, w całości wykonane z żelaza, jest smu-

kłe i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzy-
ska. Wąskie, asymetryczne ostrze przechodzi poprzez 
masywną szyjkę w obejmującą okrągły otwór osadę 
zakończoną obustronnymi wąsami. Obuch zaopatrzo-
ny jest w masywny, niezbyt długi młotek zwieńczony 
silnie spłaszczonym płaskim „guzikiem”. Zabytek za-
chował się w dobrym stanie – nieznacznie uszkodzo-

2na jest krawędź ostrza i wąsy . Wymiary: dł. całk. – 
15,3 cm; wys. ostrza – 3,6 cm; najmniejsza wys. 
szyjki – 2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło 
osady – 2,5 x 2,5 cm; dł. młotka – 2,8 cm. Waga – 345 g.

Okaz ten jest unikatowym, pierwszym tego typu 
znaleziskiem na terenie ziem polskich. W opracowanej 
ostatnio przeze mnie klasyfikacji (por. Kotowicz 2018) 
należałoby go oznaczyć jako należący do wariantu 
IB.5.33. Najbliższe analogie do tak ukształtowanego że-
leźca znajdujemy głównie na terenie Kotliny Karpackiej 
w środowisku awarskim. W klasyfikacji F. Szücsiego uj-
mującej zabytki wiązane z tymi koczownikami można 
go umieścić wśród okazów typu 1-H-VI lub 5-H-VI 
(Szücsi 2012, ábra 1). Pojawiają się one już we wczes-
nym okresie awarskim, na co wskazuje zabytek od-
kryty w grobie męskim (nr 1392) na cmentarzysku 
w Zamárdi, Somogy megye (Węgry), datowany precy-
zyjnie dzięki m.in. znalezionym przy pochówku soli-
dom bizantyńskim cesarza Herakliusza oraz Herakliu-

sza i Konstantyna III (Szücsi 2013-2014, 129; Rustoiu 
2015, Fig. 8:62). Zbliżone zabytki o różnych długoś-
ciach młotków odkryto też w innych grobach męskich: 
na cmentarzysku w Budakalász, Pest megye (Węgry), 
groby nr 205, 254, 756 (Szücsi 2012, ábra 2:1-2,5; 2013-
2014, 149-150) oraz w Szob, Pest megye (Węgry), 
grób nr 113 (Kovrig 1975, Fig. 12:113/7a-7b). Pochówek 
205 w Budakalász datowany jest na trzecią ćwierć 
VII w., z kolei grób nr 113 z Szob na pierwsze trzy 
dziesięciolecia VIII w. (Szücsi 2013-2014, 149-150, 
161). Nieco młodszy jest okaz odkryty w grobie nr 
243 w dzielnicy Koszyc, Šebastovcach, okres Košice 
IV (Słowacja) (Budinský-Krička, Točik 1991, 53-54, 
Taf. XXXV:6), datowany na około 720-750 (Szücsi 
2013-2014, 166). Niemal identyczny i podobnie, choć 
nieco szerzej, datowany zabytek (od około drugiej 
ćwierci po koniec VIII w.) pochodzi z grobu młodego 
mężczyzny (nr 12) na cmentarzysku w miejscowości 
Valaliky (część Všechsvätych), okres Koszyce (Sło-
wacja) (Pastor 1961, Fig. 12:a; Zábojník, Béreš 2016, 
22, 87, Tab. VI:12/60:1). W nielicznych przypadkach 
żeleźca takie (zabytki typu IIB wg A. Ruttkaya) są 
w dalszym ciągu spotykane również w IX w. (Ruttkay 
1976, 309-310, Abb. 42) i być może na przełomie IX 
i X w. (Gall 2015, Annex 2 i Pl. 6:7), chociaż według 
D. Gh. Teodora okazy z terenu Mołdawii i wschod-
niej Rumunii, zgrupowane przez niego w typie I, 
występują nawet po XI stuleciu (Teodor 2003, 546, 
Fig. 2:4-5). Być może tezę tę potwierdza znalezisko 
z rumuńskiej Feldioary (Marienburg), jud. Brașov. Na 
terenie cmentarzyska datowanego na drugą połowę 
XII w., w sąsiedztwie grobu nr M 101, w warstwie 
powstałej w czasie użytkowania nekropolii odkryto 
zbliżony okaz żeleźca czekana, różniący się od zna-
leziska ze Srogowa Górnego jedynie bardziej ku do-
łowi opuszczonym ostrzem (Ţiplic 2011, 91, Pl. 4:4). 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, trudno na 
podstawie cech formalnych sprecyzować datowanie oka-
zu ze Srogowa Górnego. Na podstawie ogólnych propor-
cji wydaje się, że należy go łączyć ze starszym okresem 
występowania takich żeleźców, a więc z okresem awar-
skim. Bazując na fakcie, potwierdzonym występowaniem 
importów południowych – w tym późnoawarskiego oku-
cia pasa – iż osadnictwo słowiańskie w okolicach Sano-
ka intensyfikuje się dopiero u schyłku VIII i w IX w.
(por. Ginalski, Glinianowicz, Kotowicz 2013, 414-416), 
do  tego  czasu  obecnie  odnoszę  omawiany  zabytek.
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1 Znalezisko Pana Tomasza Podolaka ze Stalowej Woli. Znalezisko zostało oznaczone na mapie w skali 1:10 000, która wraz 
z notatką dotyczącą okoliczności odkrycia znajduje się w Archiwum Pracowni Archeologicznej Muzeum Historycznego 
w Sanoku (teczka Srogów Górny).
2 Konserwację zabytku przeprowadził Pan mgr Marcin Przybyła z Krakowa.
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Ryc. 1. Żeleźce czekana ze Srogowa Górnego, pow. sanocki (1 – ryc. P. N. Kotowicz i A. Sabat; 2 – fot. D. Szuwalski).

Fig. 1. Hammer axe from Srogów Górny, Sanok distr. (1 – drawing by P. N. Kotowicz i A. Sabat; 2 – photo by D. Szuwalski).
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