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Abstract: The Chamber of Mining and History of 
Złoty Stok at the Gold Mine in Złoty Stok in the 
Kłodzko Valley poses a falchion side guard – an element 
protecting the ankles of the user’s hand, decorated with 
a perforated four-petaled rosette.

Key words: falchion, side guard, Silesia, Bohemia, late 
Middle Ages.

Received: 08.04.2020; Accepted: 24.08.2020; Revised: 
25.08.2020.

Citation: Michalak A. 2020. Tarczka boczna kordu z Ko-
tliny Kłodzkiej. „Acta Militaria Mediaevalia” XVI, 
286-287. .DOI: 10.48280/AMMXVI.2020.018

W zbiorach Izby Górnictwa i Historii Złotego 
Stoku w Kopalni Złota w Złotym Stoku przechowy-
wany jest niezwykle ciekawy zabytek, stanowiący 
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A falchion side guard from Kłodzko Valley

Ryc. 1. Tarczka boczna kordu z Kotliny Kłodzkiej. Rys. A. Michalak.

Fig. 1. A falchion side guard from Kłodzko Valley. Drawing by 
A. Michalak.
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materialne świadectwo niegdysiejszej przynależności 
terytorialnej  Ziemi  Kłodzkiej  do  Królestwa  Czech.

Utworzone w 2013 r. muzeum gromadzi ekspo-
naty dokumentujące złotostockie dziedzictwo history-
czne. Większość z nich pochodzi z kolekcji twórców 
placówki: Elżbiety Szumskiej i Piotra Romanowskie-
go, jednak są wśród nich również przedmioty poda-
rowane przez pasjonatów historii regionu. W zgro-
madzonej kolekcji znajduje się również tytułowa 
tarczka boczna kordu – element chroniący kostki 
dłoni użytkownika tej broni. Podarowana została do 
kolekcji przez Arkadiusza Knycha i pochodzi z „eks-
ploracji”  na  obszarze  Kotliny  Kłodzkiej. 

Zabytek ma formę żelaznego pierścienia z trzpie-
niem (o kolistym przekroju) u dołu. We wnętrzu 
ażurowego pierścienia zamontowano stalowe blaszki, 
tworzące czterolistną rozetę, w jej środku natomiast 
umieszczono dodatkowo ażurowy romb o wygiętych 
do wnętrza bokach, a w jego środku pionową blaszkę. 
U dołu pierścienia uderzeniem przecinaka uformo-
wano dwie wypustki służące lepszemu przyleganiu 
tarczki do płaszczyzny rękojeści (ryc. 1). Wymiary: 
dł. całkowita – 52 mm; głowica – 35 × 35 × 10 mm; 
średn.  trzpienia  –  5 mm;  waga  –  59  g.

Tarczki boczne kordów jako najbardziej rucho-
me elementy ich opraw były narażone na wypadnię-
cie i stąd są często luźno znajdowane w trakcie badań 
archeologicznych. Niestety, obserwacja ta nie dotyczy 
formy tarczek tu omawianej. Opracowujący znale-
ziska kordów z terenu Moraw Petr Žákovský (2014, 
kat. 139, obr. 373:b) wymienia zaledwie jeden 
egzemplarz (typu B3, Ia1, C, –, t ) wyposażony 8

w zbliżoną tarczkę – z Muzeum Vysočiny w Jihlavie 
z drugiej połowy XV w. (Žákovský 2011, obr. 1:b, 
5:b, 6:b). Tę formę tarczki wydzielił on jako swój 
typ t  i datował na drugą połowę XV i początek 8

XVI w. Egzemplarz z jihlavskiego muzeum jest 
zbliżony wymiarami do omawianego zabytku. We 
wnętrzu pierścienia znajduje się rozeta, w jej środku 
natomiast grecki krzyż. Posiada również charakte-

rystyczne wypustki dopasowujące ją do jelca. Z in-
nych rejonów Europy brak egzemplarzy analogicznych.

Tarczki boczne kordów określane w traktacie 
szermierczym Liechtenauera jako „Wehrnagel” formą 
i dekoracją nawiązywały często do motywów cha-
rakterystycznych dla średniowiecznej kultury rycer-
skiej. Wydaje się, że motyw z omawianej tarczki jest 
adaptacją dekoracji zaczerpniętej z architektury go-
tyckiej. Oprócz właściwości czysto dekoracyjnych 
mogła pełnić również funkcje symboliczne. Badacze 
spierają się o wymowę rozet na wytworach rzemiosła. 
Wielu uważa, że w ich wypadku mamy do czynienia 
z uproszczonym wizerunkiem kwiatu róży (Wachow-
ski 2013, 126), któremu przypisuje się znaczenie 
chrystologiczne oraz wiąże się z nadzieją na zmar-
twychwstanie (Marek 2017, 95-98). Były to motywy 
często występujące na średniowiecznych elementach 
uzbrojenia  (Žákovský,  Vích  2019,  obr.  1). 

Zaprezentowany zabytek, do którego jedyna 
analogia pochodzi z terenu Moraw, może stanowić 
świadectwo silnych wpływów/obecności czeskiej 
w tym regionie. Znaczące występowanie elementów 
bojowego ekwipunku typowych dla obszaru średnio-
wiecznego Królestwa Czech wydaje się cechą cha-
rakterystyczną uzbrojenia śląskiego (Marek 2008, 
149). Teren Kotliny Kłodzkiej w średniowieczu znaj-
dował się we władaniu zarówno królów czeskich, 
jak i książąt śląskich. W l. 1327-1335 był zastawem 
w rękach księcia wrocławskiego Henryka VI, a póź-
niej Bolka II Ziębickiego i Puty z Czastolovic. W cza-
sie wojen husyckich był często pustoszony przez 
najazdy z l. 1428-1434, a po ich zakończeniu przez 
działalność raubritterów. Jednym z nich był osiadły 
w Náchodzie i zamku Homole Jan Kolda. Pokonany 
w 1444 r. przez mieszczan wrocławskich, został 
usunięty ze sceny politycznej przez Jerzego z Po-
diebradów. Od 1459 r. obszar ten, na mocy decyzji 
króla z Podiebradów, potwierdzonej przez cesarza 
Fryderyka III, zyskał status hrabstwa w ramach 
Królestwa  Czech  (Mrozowicz  2006,  120). 
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