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КОРДИ: ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА  
ХОЛОДНА ЗБРОЯ З НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
СвятоСлав СичевСький,  

Юлія Безкоровайна,  
володимир ПрокоПенко

Анотація	 	 УДК	94(477)«14/15»;	351.852.14;	623.444.6	

У публікації розглядються три зразки історичної холодної зброї – кордів з нових надходжень Націо-
нального музею історії України. Корди, або «великі ножі» –  зброя поширена на територіях Східної та 
Центральної Європи в XIV–XVI ст. Чимало кордів знайдено в Чехії, Угорщині, Польщі та Литві. Про-
те, цей тип холодної зброї мало досліджений в Україні. На сьогодні відомо лише кілька українських 
публікацій про корди. Зважаючи на активне воєнне минуле в українській історії, кожна нова знахідка 
кордів є важливою для історичного зброєзнавства та потребує введення переданої до музею зброї 
в науковий обіг, цьому й присвячена ця робота. Три корди знайдено випадково місцевими жителя-
ми неподалік села Нараїв (Тернопільска обл.), в районі карпатського хребта Кострич (Івано-Франків-
ська обл.) та села Сербичани (Чернівецької обл.). Вони мають ряд аналогій з кордами, виявленими 
на археологічних пам’ятках України, Чехії та Литви, що дозволяє точніше датувати знахідки. Корди 
належать до унікальних пам’яток зброї, дають змогу краще зрозуміти пізньосередньовічний комплекс 
озброєння в Галичині, Молдавському воєводстві та сусідніх краях.

Ключові слова: корд, бойовий ніж, середньовічна зброя, Україна, Центрально-Східна Європа.

Аbstract	 Sviatoslav Sychevs’kyj, Yuliia Bezkorovaina, Volodymyr Prokopenko

	 UDC	351.852.14;	623.444.6;	94(477)«14/15»	

KORDS: LATE MEDIEVAL COLD WEAPONS FROM THE NEW ACQUISITIONS  
OF THE NATIONAL MUSEUM OF UKRAINE

The authors studied three Late Medieval kords from the new acquisitions of the National Museum of His-
tory of Ukraine. This type of a large combat knife was widespread in the 14th–16th centuries in the Cen-
tral and Eastern Europe, the Balkan states, even in England and Scandinavia. Kords are also found in the 
countries that share common history with Ukraine in the Middle Ages – Hungary, Poland and Lithuania. Ev-
ery new find of this type of weapon is important for historical weapons studies and requires to be put in-
to academic circulation, which is the one of the purposes of this study. Three kords were discovered acci-
dentally by local residents near the village of Narayiv (Ternopil region), near the Carpathian mountain ridge 
Kostrych and near the village of Serbychany (Chernivtsi region) and all are dated to the Late Middle Ages. 
The authors analyzed every sample in detail and revealed certain analogies with another kords found in 
archaeological sites of Ukraine, the Czech Republic, Lithuania etc. These similarities allow the authors to 
date them accurately and relate them to the military events that took place in the areas where the weapons 
were found. The kords belong to unique discoveries of weapons and enable a better understanding of Late 
Medieval weapons complex in Galicia, Moldavian Voivodship and their neighbors.

Keywords: Kords, combat knives, medieval arms, Late Middle Ages, Ukraine, Central and Eastern Europe.

	 С.	СИЧЕВСЬКИЙ,	Ю.	БЕЗКОРОВАЙНА,	В.	ПРОКОПЕНКО
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Рис. 1. Корд №
 I із околиць с. Н

араїв (Береж
анський р-н Тернопільської обл.) – загальний вигляд, окрем

і дет
алі і основні 

геом
ет

ричні парам
ет

ри (ф
от

ограф
ії: Д

.В. Клочко).



ЧАСТИНА ІІ	 	 	 127	 С.	СИЧЕВСЬКИЙ,	Ю.	БЕЗКОРОВАЙНА,	В.	ПРОКОПЕНКО

Слово «корд», як відзначає білоруський дослідник Ю. М. Бохан1, похо-
дить, ймовірно, від німецького «кордэляч» або «кордалеч» (Kordelatsch, 
Kordalätsch), що, у свою чергу, є спотвореною італійською назвою «кортэлас» 
(cortelas) – «великий ніж». 

Під визначенням «корд» розуміють холодну зброю кількох характер-
них форм – від великих ножів до тесаків-дюсаків, назви яких залежать від 
країни походження зброї. Польський дослідник Ян Шимчак відзначає, 
що середньовічні джерела часто не розрізняють тесаки та великі ножі2. Не 
заглиблюючись у проблематику історичної та сучасної зброєзнавчої термі-
нології в Східній Європі, зазначимо, що в цій публікації йдеться про «кор-
ди» саме як великі бойові ножі.

Корд був поширений у Центральній та Східній Європі в XIV–XVI ст., 
а пізніше існував вже у видозміненій формі великих мисливських ножів. 
Сучасні дослідники фіксують популярність кордів у Німеччині, Скан-
динавських та Балканських країнах, і, що нам особливо цікаво, на тере-
нах Чехії та Словаччини, Угорщини, Польщі, Литви, останні включали 
й українські землі в Середньовіччі3. В оглядовій праці П. Жаковського 
подано мапу поширення кордів у Центральній та Східній Європі4, де 
область розповсюдження кордів зображена округлою хмарою, а Укра-
їна в ній позначена білим клином. Це пов’язано як з незначною кількі-
стю опублікованих і введених в науковий обіг знахідок кордів в Україні, 
так і з поганою обізнаністю європейських вчених з вітчизняними науко-
вими розвідками. 

На сьогодні з теренів України відомі лише кілька введених в науковий 
обіг кордів, знайдених:

—в похованні золотоординського часу №222 біля с. Кадомка5 (Кагарлиць-
кий р-н Київської обл.), з розкопок Н. Е. Бранденбурга 1908 року6;

—на Замковій горі в Києві7;
—на городищі Зелена Липа (Хотинський р-н Чернівецької обл.)8;
—біля с. Городок (Заліщицький р-н Тернопільської обл.)9.
У 2014 році до Національного музею історії України було передано три 

корди, які є випадковими знахідками місцевих жителів. Ці корди були роз-
чищені та законсервовані в реставраційних майстернях під керівництвом 
художника-реставратора Ю. П. Бута. Ця публікація присвячена цим трьом 
унікальним знахідкам і вводить їх у науковий обіг. 

Корд № I (НМІУ, інв. № ТКВ 17680) з околиць с. Нараїв (Бережанський 
р-н Тернопільської обл.) (Рис. 1). Його загальна довжина — 534 мм, з яких 
412 мм припадає на лезо. Вага – 490 г. Ширина леза біля наґелю – 37 мм і 
поступово звужується по довжині. Так само зменшується і товщина обу-
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Рис. 2. Корд №
 II із околиць с. С

ербичани (С
окирянський р-н Ч
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ху, яка біля наґеля складає 8 мм. Форма перерізу заточеної частини леза 
не зовсім зрозуміла, оскільки сильно пошкоджена корозією. Можливо, во-
на мала легку лінзоподібність або була заточена майже клиноподібно. З 
правого боку руків’я10 майже по всій довжині тягнеться поглиблення. Са-
ме руків’я має ширину в середньому близько 26-28 мм і товщину на обусі 
біля 6-7 мм, на ньому розташовані залишки від чотирьох заклепок, які фік-
сували бічні дерев’яні накладки руків’я11. Також, варто відмітити невелич-
ку «сходинку» у місці переходу руків’я у лезо з боку обуху. 

Корд має захисний упор, або «наґель» досить простої конструкції, з фор-
мою близькою до кола і розмірами 25х27 мм. Зроблений він спрощено, і 
прямих аналогій серед знахідок в сусідніх країнах цьому наґелю знайти 
не вдалося. В одній зі своїх робіт П. Жаковський наводить таблицю упо-
рів з чеських знахідок12, де можемо побачити подібні за формою, проте не 
зовсім ідентичні.

Місце знахідки Галичина – Руські землі в складі Королівства Польсько-
го. Аналіз аналогій серед археологічних знахідок кордів з подібною фор-
мою клинка зі «сходинкою» та формою наґеля 13 дає широке датування в 
межах усього XV ст.

Корд № II (НМІУ, інв. № ТКВ 17682) із околиць с. Сербичани (Сокирян-
ський р-н Чернівецької обл.) (Рис. 2). Його загальна довжина — 797 мм, з 
яких 660 мм припадає на лезо. Вага – 615 г. Ширина леза в найширшій ча-
стині біля руків’я – 43 мм, звуження по довжині нерівномірне та помітне 
лише в останній третині. Так само нерівномірно зменшується і товщина 
обуху, яка біля руків’я складає 6 мм. У нижній частині леза можна розпіз-
нати кути лінзоподібної форми заточеного краю зброї. Руків’я без погли-
блення, шириною близько 32 мм, має товщину по обуху 5,6 мм і закінчуєть-
ся пласким вигнутим навершям підтрикутної форми. На руків’ї є отвори 
для чотирьох заклепок, що фіксували бічні накладки. Обух руків’я та обух 
леза корду розміщені на одній лінії. 

Корд має фігурний наґель з круглою основою та прорізним орнаментом 
у вигляді квітки з чотирма пелюстками, кожна з яких поділена надвоє. Ці-
каві аналоги цьому корду, як за формою леза, розміщенням заклепок, на-
вершям та наґелем з візерунком можна знайти в роботі П. Жаковського14. 
Така подібність дає змогу припустити, що корд № II виготовлений у спіль-
них, з наведеними П. Жаковським кордами, центрах виробництва зброї. 
Розглянувши приклади декоративного мистецтва з вирізаними з металу 
прикрасами ключів та кінської збруї, а також особливості моравських кор-
дів, П. Жаковський датує їх кінцем XV – початком XVI ст. Саме в цих хро-
нологічних межах слід розмістити корд із Сербичан.
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Рис. 3. Корд №
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З середини XIV ст. ця територія належала Молдовському князівству, а 
у період з кінця XV і до початку XVI ст. – стає ареною війн між Королів-
ством Польським й Молдовським князівством. Можна припустити втрату 
корда під час згаданих військових дій.

Корд № III (НМІУ, інв. № ТКВ 17681) з хребта Кострич (Карпати, Вер-
ховинський р-н Івано-Франківської обл.) (Рис. 3). Його загальна довжина 
– 607 мм, з яких 487 мм припадає на лезо з тонким долом біля обуху. Ва-
га – 560 г. Ширина леза біля наґелю – 35 мм і поступово звужується по до-
вжині. Так само поступово зменшується і товщина обуху, яка біля наґеля 
складає 11 мм. Форма заточеної частини леза не зовсім зрозуміла, оскіль-
ки сильно пошкоджена корозією. Можливо вона мала легку лінзоподіб-
ність або була заточена майже клиноподібно. З правого боку руків’я май-
же по всій довжині тягнеться поглиблення. Саме руків’я має ширину в 
середньому близько 28–30 мм і товщину на обусі біля 8–10 мм, на ньо-
му розташовані залишки від двох заклепок, що фіксували бічні наклад-
ки руків’я. Обух руків’я та обух леза корду розміщені під невеликим ку-
том один до одного.

Корд має захисний упор Т-подібної форми, аналоги якого відомі на де-
яких знахідках з теренів України та Східної Європи. Безпосередньо схо-
жий наґель має корд з городища Зелена Липа, хоча той пошкоджений чи 
радше розгорнутий в інший бік15. Він датується за знайденим на пам’ят-
ці нумізматичним матеріалом 1370–1380-ми роками. Схожі Т-подібні на-
ґелі мають корди з Радкова, Блудова, Хостина, Дукован, Оломучан (Мора-
вія), а корд з Якубова з Моравських Будейовіц має руків’я на дві заклепки 
та схожий перехід обуха руків’я в обух леза16. Все це дає нам змогу припу-
стити моравське походження (саме як місця виробництва) обох кордів з 
хребта Кострич та Зеленої Липи. Також варто відмітити те, що вузькі до-
ли трапляються на кордах вже із XIV ст., а в якості прикладу можна наве-
сти корд із Вільнюса17. 

Місце знахідки Галичина – Руські землі в складі Королівства Польсько-
го. Аналіз аналогій серед археологічних знахідок кордів з подібною фор-
мою клинка та Т-подібним наґелем дає датування у межах останньої чверті 
XIV – першої половини XV ст., а використовувати такий корд могли про-
тягом усього XV століття.

Цікавим для подальшого дослідження шляхів імпорту холодної зброї 
може бути те, що певні аналоги нашим кордам вдалося побачити на тере-
нах Чехії та Моравії.

Три корди, знайдені випадково місцевими жителями неподалік села 
Нараїв (Тернопільска обл.), в районі карпатського хребта Кострич (Іва-
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но-Франківської обл.) та села Сербичани (Черновицької обл.) датуються 
пізнім Середньовіччям та мають певні аналогічні риси з кордами, виявле-
ними на датованих археологічних пам’ятках України, Чехії, Литви, тощо. 
Це дозволяє нам більш точно датувати випадкові знахідки. Корди нале-
жать до унікальних пам’яток зброї, і дають змогу краще зрозуміти розви-
ток пізньосередньовічного комплекса озброєння в Галичині, Молдавсько-
му воєводстві та сусідніх краях.
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