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Żelazna ostroga z młodszego okresu rzymskiego z okolic Biłgoraja

W  2005 roku w Instytucie A rcheologii U niw ersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej zadokum entow ano żelazną 
ostrogę, k tóra obecnie znajduje się w pryw atnej kolek
cji jednego z m ieszkańców Lublina. W edług inform a
cji posiadacza zabytku, została przypadkow o odkryta 
nad Tanwią w okolicach Biłgoraja. Precyzyjne okre
ślenie miejsca znalezienia przedm iotu  oraz kontekst 
archeologiczny, w którym  pierw otnie znajdow ał się 
niestety w  chwili obecnej są już nie do odtw orzenia.

Ostroga w ykonana jest z płaskiej, cienkiej blachy 
żelaznej. Jej asym etryczne ram iona zwężają się od 
podstaw y bodźca w stronę zaczepów: prawego -  gu- 
zikowatego, dwustożkowego oraz lewego -  haczyko
watego, utw orzonego przez wygięcie na zew nątrz bla
chy ram ienia. A sym etria ram ion ostrogi przynajm niej 
częściowo jest zapew ne spow odow ana zniekształce
niem zabytku. Należy jednak  przyjąć, że pierw otnie 
nie były one sym etryczne. Rozstaw ram ion ostrogi 
dochodzi do 5,2 cm, natom iast wysokość kabłąka w y
nosi 5,4 cm. Bodziec ostrogi m a kształt dw ustożkow y
0 podstaw ie trójkątnej, w górnej części w kształcie 
ostrosłupa, w dolnej ostrosłupa ze ściętym  w ierzchoł
kiem. Jego wysokość wynosi 1,1 cm. Umieszczony 
został na dwustożkowej bazie o okrągłym  przekroju 
poprzecznym  wysokości około 0,4 cm. Na wysokości 
bodźca, pierw otnie praw dopodobnie znajdow ał się 
haczyk um ieszczony prostopadle do ram ion ostrogi 
(na rysunku -  zrekonstruow any). Kierując się jego 
przypuszczalnym  położeniem  oraz asym etrią ram ion
1 ukierunkow aniem  bodźca m ożna stwierdzić, że ana
lizowany egzem plarz zakładany był na lewą stopę 
jeźdźca.

Najbliższymi odpow iednikam i typologicznym i 
dla analizow anego zabytku są ostrogi III grupy A n
drzeja Kokowskiego, których zasięg występow ania 
obejmuje przede wszystkim krąg kultur gockich w fa
zie C2-C3 m łodszego okresu rzymskiego. Pojedyncze

egzemplarze tej grupy p o 
chodzą także z obszaru kultu
ry przeworskiej (A. Kokowski
1993, s. 337; 2001, s. 118-119, 
ryc. 7). Justyn Skowron, ana
lizujący parę tego typu  ostróg 
pochodzących z grobu 170 na 
cm entarzysku ku ltu ry  p rze
worskiej w Piaskach, pow. bełchatowski skłonny jest 
wydzielić je jako grupę J uzupełniającą klasyfikację 
Jerzego Ginalskiego (1991). W inna być ona datow ana 
na fazę С -C ze wskazaniem  na schyłek m łodszego 
okresu rzymskiego (J. Skowron 1997, s. 51-52, 112; 
tabl. VIII, G. 170: 2 ,4).

Pom im o, że w większości ostrogi tej grupy są cha
rakterystyczne kulturom  kręgu gockiego, wydaje się, 
że znalezisko spod Biłgoraja należy um ieścić w kon
tekście ku ltu ry  przeworskiej. Przem awia za tym  kil
ka przesłanek. W  m łodszym  okresie przedrzym skim  
i w okresie rzym skim  rejon odkrycia ostrogi znajdo
wał się w strefie osadniczej IIIB w Polsce po łu d n io 
w o-w schodniej, k tóra leżała na północnych obrzeżach 
stref IIIA i HIC (A. Kokowski 2001, s. 123, ryc. 8). Stre
fy te nigdy nie znalazły się w zasięgu penetracji kultur 
gockich. N atom iast aż do fazy B2/C j-C la okresu rzym 
skiego w chodziły w  skład mniej lub bardziej zwartego 
osadnictw a ku ltu ry  przeworskiej. O d m om entu  jej za
n iku na tym  obszarze na przełom ie starszego i m ło d 
szego okresu rzymskiego, należy liczyć się z w ystę
pow aniem  pojedynczych znalezisk w typie przew or
skim, czego dobrym  przykładem  jest grób wojow nika 
odkry ty  w  Budach Łańcuckich, pow. łańcucki na p o 
graniczu strefy IIIB i IIIA (A. Kokowski 2001, s. 118- 
120, rys. 4). W yposażeniem  grobow ym  nawiązuje on 
do pojedynczych pochów ków  wojow ników  o ew iden
tn ie przew orskim  charakterze, pochodzących z cm en
tarzysk kultury  czerniachowskiej i Sintana de Mureę,
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Ryc.1. Okolice Biłgoraja, pow. biłgorajski. Ostroga żelazna. Rys. A. Kokowski. 
Fig. 1. Vicinity of Biłgoraj, Biłgoraj district. Iron spur. Drawn by A. Kokowski.

które m ogą dokum entow ać ich uczestnictw o u  boku 
G otów  w  zajm ow aniu obszarów  nadczarnom orskich 
(A. Kokowski 2001, s. 121). Z tego grobu pochodzą 
zresztą dwie ostrogi grupy III, do których porów nać 
m ożna także egzem plarz odkry ty  pod  Biłgorajem. 
Z arów no w spom niany zespół grobowy, jak również 
analizow ana ostroga spod Biłgoraja m ogą być zwią
zane z sugerow anym  pow rotem  przedstawicieli kul
tu ry  przeworskiej z terenów  zajętych przez krąg ku l
tu r  gockich na obszary ku ltu ry  macierzystej (tamże, 
s. 121). O stroga spod Biłgoraja jest więc albo pozosta

łością w yposażenia zniszczonego grobu, albo -  co jest 
bardziej praw dopodobne, przypadkow o zagubionym  
przedm iotem . Jednocześnie oba znaleziska wskazu
ją jedyny logiczny kierunek  pow rotu  wojowników 
wandalskich znad M orza Czarnego na tereny zajęte 
przez kulturę przew orską -  przez przesm yk pom iędzy 
przedgórzem  Karpat, w m łodszym  okresie rzym skim  
penetrow anym  przez przedstawicieli kręgu kultur 
dackich a południow ym i obrzeżam i Kotliny H rubie
szowskiej zajętej przez kulturę wielbarską i grupę ma- 
słomęcką.
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Żelazna ostroga z m łodszego okresu rzym skiego z o ko lic  Biłgoraja

An iron spur from the Youngen Roman Period found in the vicinity o f Biłgoraj
/ s u m m a r y /

The spur was found near the Tanew River in the vicinity of 
Biłgoraj. It is made of a flat iron sheet, the heel band has asym
metrical arm s that end with buckles: one is button-like, the 
other hook-like. The shank is biconical; most probably the spur 
originally had a hook.

The spur falls into group III in A. Kokowskis classifica
tion; the group is found in Goths cultures in phases C2-C3 of 
the Early Roman Period as well as in the Przeworsk culture 
(A. Kokowski 1993, p. 337; 2001, pp. 118-119, fig. 7). According 
to J. Skowron (1997), spurs of this type should be classified as

a separate group J that complements Ginalski’s classification 
(1991) and dated to the decline o f the Younger Roman Period 
(J. Skowron 1997, pp. 51-52; table VII, G. 170: 2,4).

The place where it was found lies in zone IIIB of Przeworsk 
culture settlement in south-eastern Poland (A. Kokowski 2001, 
p. 123, fig. 8); until phase В /C j-C j , the zone was within the area 
of compact settlement of the culture. From a later period there 
are only single finds of the Przeworsk culture type (e.g. grave of 
a warrior from Budy Łańcuckie) and the spur should most prob
ably be linked with this chronological horizon.
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