
Udórz jest wsią położoną w gm. Żarnowiec 
(pow. zawierciański, woj. śląskie), na wschodnim 
skraju południowej części Wyżyny Częstochow-
skiej. We wsi znajduje się średniowieczne gro-
dzisko, być może poprzedzone osadą otwartą 
(stan. 1, nr obszaru AZP 94-55/1; ryc. 1:1-3). Auto-
rzy przeprowadzonych na nim w 1998 r. badań 
wykopaliskowych datują je w oparciu o materiał 

3ceramiczny na (VIII?) IX – połowę XIII w. , za-
znaczając, że większość ułamków naczyń po-
chodzi z X-XII w. (Muzolf, Broda, Gwóźdź 1998, 
1, 6-7; por. też Broda 2005, 102, 106-107). Ze 
stanowiskiem tym wiążą się dwie ostrogi z zacze-
pami haczykowato zagiętymi do wnętrza, które 
przedstawione  są  w  niniejszym  artykule.

Pierwszą ostrogę znalazł podczas budowy sto-
doły na podgrodziu (?) na północ od grodziska 

3miejscowy rolnik . Została ona wykuta z jednej 
sztabki żelaznej (ryc. 2:1). Ostroga ta ma kabłąk 
w kształcie bliskim rozwartej paraboli, nieco nie-
symetryczny, z niewielkimi zaczepami zagiętymi 
do wnętrza, oraz wydatny, profilowany bodziec 
(ryc. 3:1, 4:1, 5:1). Ramiona kabłąka są w przekro-
ju poprzecznym prawie trójkątne, a na odcinku 
przyzaczepowym zdobione ukośnymi żłobkami 
(słabo widoczny motyw jodełkowy). Jej bodziec 
składa się z wyraźnie zaznaczonej, prostokątnej 
w przekroju podstawy, wklęsłej szyjki zwieńczo-
nej dwoma dookolnymi zgrubieniami i podłuż-
nym, niemal elipsoidalnym w przekroju kolcem. 
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na zlecenie WKZ w Katowicach w listopadzie 2019 r. przekazał on zabytek Radosławowi Zdaniewiczowi.
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Ryc. 1. Udórz, pow. zawierciański, woj. śląskie: 1 – lokalizacja stanowiska 1 z zaznaczeniem miejsc znalezienia ostróg haczykowych; 2 – widok 
na stanowisko 1 z zaznaczeniem miejsc znalezienia ostróg haczykowych; 3 – widok na stanowisko 1 z zaznaczeniem miejsc znalezienia ostróg 
haczykowych (wg Geoportal.gov.pl, z uzupełnieniem R. Zdaniewicza; oprac. R. Zdaniewicz, R. Liwoch).

Fig. 1. Udórz, Zawiercie distr., Śląskie Voivodeship: 1 – location of site 1, find places of spurs with hook-shaped terminals are marked, 2 – view of 
site 1, find places of spurs with hook-shaped terminals are marked; 3 – view of site 1, find places of spurs with hook-shaped terminals are marked 
(after Geoportal.gov.pl, with additions by R. Zdaniewicz; adapted by R. Zdaniewicz, R. Liwoch).
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Zachowała się w dobrym stanie wyjąwszy ko-
rozję powierzchniową. Ostroga ma wymiary: 
dł. – 8,1 cm; dł. wewnętrzna kabłąka – 3,7/4,1 cm; 
dł. bodźca – 3,7 cm; rozpiętość ramion – 7,7 cm; 
rozpiętość wewnętrzna kabłąka – 7,1 cm; wa-
ga – 27,0 g. Należy do technotypu III, odmiany 
technicznej 2 i odmiany morfologicznej B we-
dług klasyfikacji Jana Żaka (odmiana B-C według 
modyfikacji Krzysztofa Wachowskiego). Datować 
ją można na VIII-IX w., a dokładniej na połowę 
VIII – początek IX w. i uznać za import (por. 
niżej). Przechowywana jest w Muzeum Zagłębia 
w  Będzinie.

Druga ostroga znaleziona została przypad-
kowo (bez użycia wykrywacza metali) na zaora-
nym polu 2 kwietnia 2016 r. przez Mirosława 
Wawryłę, który towarzyszył autorowi, Michałowi 
Bugajowi, w czasie czynności służbowych, tj. we-
ryfikacji stanowisk archeologicznych pow. zawier-

4ciańskiego. Jest wykuta z żelaza i pocynowana  
(ryc. 2:2). Być może wykonano ją z jednej sztabki, 
ale możliwe jest też, iż kabłąk i bodziec wykuto 
oddzielnie i połączono. Ostroga ta ma kabłąk pa-
raboidalny w formie, jednak niemal U-kształtny, 
i duże zaczepy zagięte do wnętrza, bodziec zaś 
jest wydatny i profilowany (ryc. 3:2, 4:2, 5:2, 6). 

Ryc. 2. Analizy spektograficzne: 1 – ostroga nr 1; 2 – ostroga nr 2. Wykonał J. Soida; oprac. R. Zdaniewicz.

Fig. 2. Spectrographic analyses: 1 –  spur No. 1; 2 – spur No. 2.  Carried by J. Soida; elaborated by R. Zdaniewicz.
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4 Wydaje się, że jakaś część ostróg uznanych w książce J. Żaka i L. Maćkowiak-Kotkowskiej (1988, 19) za srebrzone jest 
w rzeczywistości pokryta cyną.



Ramiona kabłąka są w przekroju poprzecznym 
zbliżone do trójkąta, a na odcinku przyzaczepo-
wym zdobione ornamentem plastycznym z ukoś-
nych (dwie krótkie jodełki w układzie antytetycz-
nym) i poprzecznych żłobków. Jej bodziec składa 
się z wyraźnie zaznaczonej, prostokątnej w prze-
kroju podstawy ozdobionej żłobkami w układzie 
kratkowym, szyjki także prostokątnej w przekroju, 
kostkowatego zgrubienia zdobionego podobnie jak 
podstawa i również prostokątnego w przekroju kol-

ca. Zachowała się w stanie dobrym, wyjąwszy 
skrzywione ramię, rdzę na powierzchni i utratę 
powłoki cynowej (punktowo widoczna przy bodź-
cu na ryc. 6). Ostroga ma wymiary: dł. – 8,4 cm; dł. 
wewnętrzna kabłąka – 5,0 cm; dł. bodźca – 2,9 cm; 
rozpiętość ramion (rekonstruowana) – 6,4 cm; roz-
piętość wewnętrzna kabłąka (rekonstruowana) – 
5,6 cm; waga – 23,8 g. Zalicza się prawdopodobnie 

5do technotypu III , odmiany technicznej 2. i odmia-
ny morfologicznej B według klasyfikacji J. Żaka 
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Ryc. 3. Ostrogi z Udorza: 1 – nr 1; 2 – nr 2. Rys. A. Dziedzic; oprac. R. Liwoch.

Fig. 3. Spurs from Udórz: 1 – No. 1; 2 – No. 2. Drawing by A. Dziedzic; elaborated by R. Liwoch.
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5 Wątpliwość tę może wyjaśnić prześwietlenie rentgenowskie, którego jednak na razie nie wykonano.
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(odmiana B-C według modyfikacji K. Wachow-
skiego). Jest zapewne importem, którego chrono-
logię określić należy na VIII-IX w., a precyzyjniej 
na połowę VIII – początek IX w. (por. niżej). Znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Podobne do wyżej opisanych zabytki wczesno-
średniowiecznego oporządzenia jeździeckiego są 
dość licznie znajdowane na Słowiańszczyźnie – 
od ziem obodrzyckich (wagryjskich) na pół-
nocnym zachodzie po morawskie na południu 
i lędzańskie na wschodzie – oraz na terenach 

zachodniobałtyjskich. Podstawowym opracowa-
niem ostróg z zaczepami zagiętymi do wnętrza 
jest, będąca znacznie rozszerzoną wersją star-
szej pracy J. Żaka (1959), monografia J. Żaka 

6i Lidii Maćkowiak-Kotkowskiej , w któ-(1988)
rej uwzględniono 147 okazów podzielonych na 
technotypy I-III z odmianami technicznymi 1 i 2 
oraz odmianami morfologicznymi od A do G 
z okresu mającego obejmować prawie pięć stu-
leci – od V/VI do około połowy X w. W pracy 
tej przyjęto ich rodzimą – zachodniosłowiańską 

Ryc. 4. Ostrogi z Udorza: 1 – nr 1; 2 – nr 2. Fot. M. Momot; oprac. R. Liwoch.

Fig. 4. Spurs from Udórz: 1 – No. 1; 2 – No. 2. Photo by M. Momot; elaborated by R. Liwoch.
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6 Praca ta ukończona została w zasadzie już w 1982 r. (Żak 1991, 161).
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i zachodniobałtyjską – genezę i lokalną (w stre-
fach zalegania, z wyjątkami) produkcję, a poza 
tym ujęto zagadnienia technologiczne i funkcjo-
nalne. W wydanym zaledwie trzy lata później 
artykule K. Wachowski (1991) wylicza już 186 
egzemplarzy, a liczba znanych dziś jest trudna 

7do oszacowania bez szczegółowych . studiów
Przyjęcie wczesnej – około V/VI-VII w. – chro-
nologii niektórych egzemplarzy tego typu ostróg, 

8zaproponowanej przez J. Żaka (1959, , 69-83)
spotkało się z czasem ze sceptycyzmem części 
badaczy, m.in.: Valeriâ B. Perhavki (Perkhavko 
1978, 123-124), który okazy zachodnioukraińskie 

9wydatował na ; Wojciecha Szymańskie-VIII-IX w.
go (1987, 350-359) widzącego początki rozpo-
wszechniania się wśród Słowian ostróg z jednej 
sztabki odmiany A według J. Żaka w l. 630-
650 oraz wiążącego je z fenomenem państwa 

Ryc. 5. Fotografie makro ostróg z Udorza: 1 – nr 1; 2 – nr 2. Fot. M. Momot; oprac. R. Zdaniewicz i R. Liwoch.

Fig. 5. Macrophotographies of spurs from Udórz: 1 – No. 1; 2 – N. 2. Photo by M. Momot; elaborated by R. Zdaniewicz and R. Liwoch. 
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7 Przybywa znalezisk zarówno bałtyjskich – np. brązowa ostroga z drugiej połowy IX – początku X w. z Bornit w pow. bra-
niewskim (Wadyl 2018a); jak i słowiańskich, czy to z północy – np.: mosiężna ostroga z drugiej połowy VIII – IX w. ze 
Słodkówka w pow. stargardzkim oraz ostrogi: żelazna z drugiej połowy VII – VIII w. i mosiężna z drugiej połowy VIII w. z Pnia 
w pow. bydgoskim (Janowski 2010; 2016; 2017, 182, 184); czy południa – np.: z Ołomuńca dwie ostrogi brązowe z drugiej 
połowy VIII w. i trzy ostrogi żelazne z Brna z VIII – początku IX w. (Kouřil ed. 2014, 301, 303; nota bene według najnowszego 
szacunku z Moraw i czeskiego Śląska znanych jest 115 okazów – Kouřil 2019, 181); czy też z południowego wschodu obszaru 

͡ich występowania – np.: trzy ostrogi żelazne z (VIII?) IX i/lub X w. z Antonowiec (Antonivtsi) w obw. tarnopolskim (Havryliuk 
2010, 225, 232, 234, 236; autor ten w wypadku dwóch okazów sugeruje jedynie na podstawie błędnie datowanych analogii 
chronologię VI- i VII-wieczną), żelazna ostroga z VIII-IX w. z Tarnowa w pow. chełmskim (Dzieńkowski 2016) oraz żelazna 
ostroga z VIII-IX w. z Przemyśla, pow. loco (Bober 2019, 102, 129). Zapewne najdalej na wschód wysuniętymi zna-
leziskami są dwie żelazne ostrogi z Gniezdowa (Gnёzdovo) w obw. smoleńskim (Kainov 2014, 43-44; autor ten datuje je sze-
roko na VI-VIII i VI – początek IX w., jednak obie pochodzą najprawdopodobniej z VIII-IX w.).
8 W zasadzie podtrzymana we wspólnej publikacji J. Żaka i L. Maćkowiak-Kotkowskiej (1988, 35-97, 294-295).
9 Autor ten napisał (Perkhavko 1978, 124), że ostrogi z wgiętymi zaczepami w niewielkiej liczbie trafiły na wschodnio-
słowiańskie stanowiska archeologiczne w wyniku kontaktów z plemionami zachodniosłowiańskimi, jednak właściwszą inter-
pretacją wydaje się taka, że plemię/plemiona z dzisiejszej zachodniej Ukrainy ciążyły kulturowo ku zachodniej strefie Sło-
wiańszczyzny (znalezisk ostróg haczykowych – może nawet miejscowej produkcji – przybywa) z podkreśleniem, iż dzielenie 
wielkiego – rozciągającego się od Łaby do Dniepru – i słabo w drugiej połowie I tysiąclecia zróżnicowanego wewnętrznie 
słowiańskiego continuum kulturowego jest niezasadne (por. Parczewski 1991, 33).



185Ostrogi z doby plemiennej z Udorza

Ryc. 6. Ostroga nr 2 z Udorza. Fot. P. Kobek; oprac. R. Liwoch.

Fig. 6. Spur No. 2 from Udórz. Photo by P. Kobek; elaborated by R. Liwoch.
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Samona i oddziaływaniami frankońskimi; Mi-
chała Parczewskiego (1988, 46-47), który uznał, 
iż przedmioty takie pojawiły się w pewnym stop-
niu pod wpływem merowińskim nie wcześniej 
niż w drugiej połowie VII w.; a także K. Wachow-
skiego (1991, 85-92, 95-98), datującego je od 
początku VIII do około połowy X w. i odnoto-
wującego oddziaływania zachodnie, ale też 
bałtyjskie, na ich wytwórczość. Kilka uwag na 
temat ostróg z zagiętymi zaczepami poczynił 
Marek Dulinicz (2001, 98-101), m.in. o datowa-
niach dendrochronologicznych stanowisk z ta-
kimi przedmiotami, które pozwalają na umiesz-
czanie ich w granicach drugiej ćwierci VIII – 
pierwszej połowy X w., oraz o wpływie frankij-
skim na wytwórczość ostrożniczą u Słowian 
i o importach z państwa Franków. Nad’a Pro-
fantová (2015, 285, 287) sądzi, że idea wytwór-
czości ostróg haczykowych była przekształcana 
od okresu późnorzymskiego i przez środowisko 
merowińskie trafiła do Czech oraz na Morawy 
i południową Słowację, lecz nie jest jasne, czy 
stało się to w drugiej połowie VII czy w VIII w., 
a czeskie okazy wydatowała na VIII – począ-
tek IX stulecia. Ostatnio studia nad chronologią 
i proweniencją ostróg z zaczepami zagiętymi do 
wnętrza opublikowali Andrzej Janowski (2017) 
i Sławomir Wadyl (2018b). Pierwszy zajął się 
okazami ze stopów miedzi należącymi do odmian A 
oraz B-C według K. Wachowskiego (A, B i C 
według J. Żaka). Doszedł do wniosku, iż warian-
ty te są występującymi na rozłącznych teryto-
riach, niepowiązanymi ewolucyjnie wyrobami 
w dwu tradycjach odlewniczych (mosiądze i brą-
zy), a datować je można na VIII-IX, a niektóre 
okazy na X w. Dodał, że archeolodzy czescy 
i słowaccy na podobny czas, tj. na VIII-IX w., 
wyznaczają także chronologię egzemplarzy że-
laznych. Przedmiotem rozważań drugiego były 
znaleziska z ziem zachodnich Bałtów. Uznał, że 
teza o prostym następstwie kolejnych odmian 
jest niezasadna i że nie ma obecnie możliwości 
ich wąskiego datowania. Zauważył, że niektóre 

zachodniobałtyjskie okazy mogą pochodzić już 
z drugiej połowy VII w., odnotował kontakty 
tego regionu z kręgiem kultury frankijskiej przy-
najmniej do początku VIII w. i dopuścił po-
średnictwo bałtyjskie w przekazaniu idei ostróg 
z zaczepami wgiętymi na zachodnią Słowiań-
szczyznę.

Ostrogi haczykowe z Udorza, mimo iż za-
10liczono je do tej samej  (choć może odmiany

różnych technotypów), dość znacznie różnią się 
od siebie. Łączy je ornament na kabłąkach, 
znacznie lepiej widoczny na drugim z okazów, 
oraz ozdobne bodźce. Cechy te wiązać trzeba 
z wpływami frankijskimi, podobnie zresztą jak 
cynowanie11 (Wachowski 1991, 88-91). Domy-
ślać się należy, że oba okazy nie są wyrobami 
miejscowymi, a importami zza Karpat, tak jak 
zbliżone nieco ostrogi z Lubomi (por. Żak, 
Maćkowiak-Kotkowska 1988, 192, 327, 356, 357; 
Wachowski 1991, 88, 102). Jest to powód, aby 
zastosować do nich chronologię właściwą dla 
ostróg z zaczepami zagiętymi do wnętrza z ziem 

12morawskich i czeskich, tj. VIII – początek  IX w.
(Wachowski 1991, 91-92; Profantová 2015, 287), 
z zaznaczeniem, że pierwsza połowa VIII w. 
jest mało prawdopodobna, wziąwszy pod uwagę 
datowania dendrochronologiczne (por. wyżej) 
i  położenie  stanowiska.

Przedstawione ostrogi uznać można za do-
wody istotnej – mimo względnej peryferyjności – 

13roli grodu  zapewne w plemiennym udorskiego
(wczesnopaństwowym?) organizmie politycznym 
Wiślan (por. Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 
192-193) oraz znaczących procesów osadniczych 
zachodzących na Wyżynie Częstochowskiej już 
w schyłkowej fazie istnienia Kaganatu Awar-
skiego, przed powstaniem państwa Mojmirowi-
ców i na długo przed ekspansją przemyślidzką, 
a później piastowską. Autorzy mają nadzieję, iż 
niniejszy artykuł będzie jednym z przyczynków 
do podjęcia próby monograficznego opracowania 
zagadnienia archeologii wczesnośredniowiecznej 
tego  regionu.

10 Ostrogi z zaczepami zagiętymi do wnętrza bez wątpienia nastręczają kłopotów z klasyfikacją – zauważyć można, iż pierwszy 
z omawianych okazów jest dość bliski odmianie A, natomiast drugi odmianom C i D według J. Żaka (por. uwagi K. Wachow-
skiego 1991, 86).
11 Zauważyć można, iż ślady wykorzystywania przez lokalnych rzemieślników cyny do pokrywania przedmiotów żelaznych 
(pręcik cynowy i ocynowana żelazna bransoleta) odkryto na grodzisku w Podhorcach-Pleśnisku (Pidhirci-Plisnes’k) w obw. 
lwowskim (Liwoch 2018, 19, 127), gdzie znaleziono także ostrogę haczykową (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 340, 352), 
lecz nie ma pewności, czy działo się to w dobie staroruskiej czy może wcześniej.
12 Zbliżona jest chronologia odmiany B-C według K. Wachowskiego zaproponowana przez tegoż autora (Wachowski 1991, 91), 
tj. druga ćwierć VIII – VIII/IX w., co potwierdza jej współwystępowanie z późnoawarskimi wyrobami z brązu.
13 Większość z trzydziestu znanych dotychczas z Małopolski ostróg haczykowych odkryto na osadach (Poleski 2013, 126), 
w tym aż osiem w Krakowie-Mogile (Strzyż 2006, 215-216), gdzie według Jacka Poleskiego mogła znajdować się naczelna 
osada krakowskiego skupienia osadniczego przed wzniesieniem grodu na Wawelu (Poleski 2013, 46). 
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The paper discusses two incidentally found spurs 
with hook-shaped terminals bent inside. These finds are 
related to the early medieval (8  th th– mid-13  centuries) 
stronghold  in  Udórz  in  the  Częstochowa  Upland.

The first spur was forged from one iron bar. Its 
’heel band s shape is close to an obtuse parabola. It is 

somewhat asymmetrical and its small terminals are 
bent inside. Its goad is protuberant and profiled. The 
heel band s arms are nearly triangular in their vertical ’
cross-section and near the ends they are ornamented 
with diagonal grooves. This spur survived in a good 
condition,  except  for  surface  corrosion. 

The other spur is iron-forged and tinned. It may 
have been forged from one bar, but it cannot be excluded 
that the heel band and the goad were made separately 
and were then joined. The heel bald is parabola-like 

but almost U-shaped. Its terminals are large and are bent 
inside, while the goad is protuberant and profiled. The 
heel band s arms are nearly triangular in their vertical ’
cross-section and near the ends they are decorated with 
relief ornament composed of diagonal and horizontal 
grooves. The find survived in a good condition, save 
a bent arm, surface corrosion and the loss of its tin coating. 

Both spurs belong to Technotype III (there 
are doubts in one case), Technical Variant 2 and 
Morphological Variant B in the classification proposed 
by Jan Żak. It can be assumed that they are imports 

 th – from beyond the Carpathians from about mid-8
thearly 9  centuries. They are stored in the Dąbrowskie 

Basin  Museum  in  Będzin.

Translated by Grzegorz Żabiński

Summary

TRIBAL AGE SPURS FROM UDÓRZ

Michał Bugaj  
Radosław Zdaniewicz   
Radosław Liwoch
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