
Abstract: In the Archaeological Museum in Cracow 
(Inv. No. MAK/206) the atypical falchion with symmetric 
double-edged blade is preserved. Due to the lack of 
information about the provenance of the artefact and 
any close analogies, its chronology can be determined 

th thonly  to  the  15   or  16   c. 

W zbiorach dawnych Muzeum Archeologiczne-
go w Krakowie pod nr. inw. MAK/206 przechowywa-
ny jest nader nietypowy okaz broni białej – żelazny 
dwusieczny kord z symetryczną rękojeścią (ryc. 1). 
Po obu stronach jego głowni znajdują się słabo za-
znaczone krótkie zbrocza, we wzdłużnym jednostron-
nym zagłębieniu na trzpieniu rękojeści pięć otworów, 
natomiast na kolcu kończącym trzpień rękojeści umo-
cowany jest zaokrąglony żelazny kapturek poprze-
dzony podobnie ukształtowaną mosiężną (?) blaszką. 
Kord zachował się w dobrym stanie, wyjąwszy odła-
many wierzchołek sztychu, brak okładziny rękojeści 
oraz jelca i/lub tarczki bocznej, a także nieco wy-
szczerbione ostrza. Jego podstawowe wymiary to: 
zach. dł. – 70,0 cm; dł. rękojeści – 14,4 cm; szer. 
głowni – do 4,4 cm. Zabytek ten był wzmiankowany 
w literaturze (Marek 2004, 49; 2006, 191; 2008, 46), 
jednak bez ilustracji i wymiarów. Wobec braku in-
formacji o pochodzeniu, a także – jak się wydaje – 
bliskich analogii chronologię korda określić można 
jedynie ogólnie na koniec późnego średniowiecza lub 
początek  okresu  nowożytnego  (XV-XVI  w.?).
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Ryc. 1. Kord z miejscowości nieznanej. Fot. A. Susuł.

Fig. 1. Falchion of unknown provenance. Photo by A. Susuł.
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