Koncerz z pochwą

• Czas powstania głownia – XVIXVII w.; oprawa – XVIIXVIII w.
• Miejsce powstania Niemcy (głownia), Polska (oprawa)
• Wymiary długość: całkowita – 121,7 cm; pochwa – 118,5 cm, szerokość: głownia – 2,7 cm;
pochwa – 5 cm
• Numer inwentarzowy ZKWawel 173/12
• Muzeum Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
• Dostępność Skarbiec Koronny
• Tematy wojna
• Technika kucie, szlifowanie, rytowanie, niello, złocenie, kameryzowanie
• Materiał drewno, mosiądz, stal, srebro, perła, kamienie jubilerskie
• Data pozyskania 1961, zwrot
• Prawa do obiektu Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
• Prawa do wizerunków cyfrowych domena publiczna
• Digitalizacja RPD MIK, 2014
• Tagi techniki zdobnicze, militaria, 3D, domena publiczna

Koncerz z długą wąską głownią o przekroju sześciobocznym spłaszczonym, u nasady zdobioną
trawionym ornamentem roślinnym. Po obu stronach zastawy zamontowano lufy pistoletów z zamkami
kołowymi. Rękojeść srebrna złocona, zakończona srebrną głowicą w kształcie głowy wąsatego
mężczyzny w turbanie. Trzon pokrywa ornament okuciowy z postaciami stojących wojowników; szwy
wysadzane są perłami i kamieniami. Zwraca uwagę fantazyjnie wycięty jelec tarczowy z rytowanym
ornamentem, wzbogacony kameryzacją. Pochwa prosta, pokryta jest w całości srebrem złoconym z
rytowanym ornamentem liściastym oraz ostroowalnymi medalionami z dekoracją niellowaną i perłami.
Koncerz to rodzaj broni białej o charakterystycznej długiej, wąskiej głowni przeznaczonej do kłucia. W
Polsce stosowany był jako jeden z elementów uzbrojenia jazdy husarskiej. Prezentowany egzemplarz jest
równocześnie doskonałym przykładem oręża luksusowego, odznaczającego się nie tylko bogactwem
materiału i dekoracji, ale również połączeniem broni białej z palną. Głowica w kształcie głowy Turka jest
aluzją do walki z „niewiernymi”. Według tradycji prezentowany koncerz pochodzi ze zbrojowni Jana III
Sobieskiego. Znajdował się w zbiorach Radziwiłłów w Nieświeżu, następnie został zarekwirowany przez
Rosjan. Rewindykowany z Ermitażu (Lenz B.15), w roku 1939 był ewakuowany do Kanady, został
zwrócony w 1961 roku.
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