
Streszczenie

Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim

Na temat  średniowiecznego  uzbrojenia  napisano już  w Polsce  już wiele.  Jednakże

wciąż  pozostaje  wiele  zagadnień,  które  pozostają  poza  obrębem  historycznych  i

archeologicznych badań, a ich znajomość ogranicza się do ogólnikowych i powierzchownych

stwierdzeń, powtarzanych głównie w pracach o charakterze syntetycznym. Jednym z nich jest

specyficzny  typ  hełmu,  który  wywarł  swój  wpływ  na  wiele  aspektów  średniowiecznej

wojskowości  -  kapalin.  Do  tej  pory  w  polskiej  historiografii  jedynie  kilka  typów

średniowiecznej broni doczekało się wnikliwych badań - miecze, broń obuchowa oraz broń

palna.  Pośród nich  nie  ma  ani  jednego  uzbrojenia  ochronnego.  W 2005 r.  Jacek Pierzak

próbował zmienić ten stan rzeczy wydając swoją pracę poświęconą hełmom garnczkowym

używanym przez polskie rycerstwo od 1220 r. do końca XIV wieku. Udowodnił tym samym,

że skupienie się na tylko jednym typie hełmu może zaowocować licznymi,  interesującymi

wnioskami. Dlatego też przedmiotem tych badań jest hełm w postaci żelaznego kapelusza,

złożonego z dzwonu oraz ronda, który w polskim piśmiennictwie nosi nazwę kapalinu. 

W historiografii bardzo często pojawia się stwierdzenie, że kapalin znany był już w

starożytności. Z tego względu początek pracy poświęcony jest hełmom z rondami w czasach

antycznych,  by  sprawdzić  prawdziwość  tego  stwierdzenia.  W  rzeczy  samej,  tego  typu

ochrony  głowy  były  dość  powszechne  w  tamtym  okresie.  Wojownicy  z  Półwyspu

Apenińskiego znali  ich cztery rodzaje  (guzowe, kompozytowe,  z podwójnym grzebieniem

oraz negowa), których używali od początku VII wieku p.n.e. do końca IV wieku p.n.e. Trzy

rodzaje  zostały  stworzone  w  Grecji:  beocki,  pilos  i  attycko-beocki  (konos).  W

przeciwieństwie do wojsk pieszych z Italii, były one przeważnie stosowane przez jeźdźców.

Dwa typy hełmów z rondami (agen i port) znane były Celtom. Hełm beocki w swojej późnej

formie oraz konos były stosowane także w Cesarstwie Rzymski, które jednakże preferowało

hełmy bez rond, co ostatecznie przyczyniło się do zniknięcia tych osłon głowy z pól bitew

wraz z nowym tysiącleciem (w I wieku n.e. były stosowane jeszcze na arenach gladiatorów).

Pomimo niezaprzeczalnej popularności hełmów z rondami w starożytności żadnego z nich nie

można nazwać kapalinem, który wytworzył się dużo później w epoce średniowiecza.

Kapaliny  zostały  wymyślone  na  przełomie  tysiącleci  na  terenie  Cesarstwa

Bizantyjskiego, zagrożonego w tamtym okresie przez ludy koczownicze z Wielkiego Stepu.
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Ich wojownicy stosowali w walce szable oraz łuki, co wpłynęło na kształt nowego hełmu.

Rondo  okazało  się  świetną  ochroną  przeciwko  strzałom,  a  stożkowy  kształt  był  wstanie

odbijać  zakrzywioną  głownię  szabli.  Później,  by  zwiększyć  walory  obronne  wschodnich

kapalinów, ich dzwony przybrały postać sferokoniczną.  

 Ta forma dzwonu była zbędna na Zachodzie Europy, gdzie kapaliny wytworzyły się

na zasadzie konwergencji  na Półwyspie Iberyjskim.  Pierwsze źródło wspominające o tym

typie hełmu pochodzi z połowy XII wieku, kiedy to armie chrześcijańskie starały się wyprzeć

Maurów z  powrotem do Afryki.  Maurowie,  podobnie  jak  ludy koczownicze  stosowali  w

walce  łuki,  nie  znali  jednak  szabli.  Tym  samym  dzwon  nowego  hełmu  nie  wymagał

stożkowego kształtu i mógł przybrać bardziej kopulasty kształt. Ten nowy element uzbrojenia

ochronnego okazał  sie być bardzo wygodny i szybko zyskał  popularność w całej  Europie

Łacińskiej.  Jego szerokie rondo świetnie  chroniło przed pociskami oraz gruzem w trakcie

oblężeń, jak również przed ciosami zadawanymi z góry. Zapewniał również dobre ocienienie

twarzy, co było szczególnie ważne na Bliskim Wschodzie w trakcie krucjat. Rycerstwo ceniło

sobie jego otwartą konstrukcję i czasem przekładało go nad niewygodne hełmy garnczkowe,

które utrudniały oddychanie i  ograniczały pole widzenia oraz słyszalność.  Był  to również

jeden z ulubionych typów hełmów żeglarzy, którzy nie mogli używać ciężkiego uzbrojenia z

obawy przed  utonięciem.  Wszystkie  te  zalety  sprawiły,  że  nie  stronili  od  niego  również

władcy, na ikonografii przedstawiani z koroną stabilnie utrzymującą się na szerokim rondzie.

Formę  oraz  konstrukcję  tego  hełmu  cały  czas  ulepszano.  Początkowo  miały

konstrukcję  kompozytową  i  były  wykuwane  z  kilku  kawałków  blachy.  Rondo  zawsze

wytwarzane było z jednego kęsa, ale dzwon mógł być zrobiony we wczesnym okresie od

jednego  do  nawet  sześciu  kawałków  metalu.  W  połowie  XIV  wieku  postęp  w  sztuce

metalurgicznej  pozwolił  na  wykuwanie  kapalinów z  jednego kęsa  blachy.  Po osiągnięciu

jednolitej  konstrukcji  kowale  skupili  się  na  ulepszaniu  kształtu  dzwonu.  Obok  form

kopulastych, pojawiły się również dzwony z granią, grzebieniem oraz sterczyną, które lepiej

radziły sobie z ciosami.  Niektóre formy posiadały również głębsze ronda chroniące górną

część twarzy.  W drugiej  połowie XV wieku kreza była  często tak głęboka,  że wymagała

wykuwania w niej wizur. Pod koniec XV wieku kapaliny przybrały bardziej łódkowaty kształt

i  zaczęły przekształcać się w nowe typy hełmów, które były w użyciu do drugiej  połowy

XVII wieku. 

Niewiadomo kiedy kapaliny pojawiły się na polskich ziemiach, z pewnością jednak

miało to miejsce najpóźniej pod koniec XIII wieku. Pierwsze źródło pisane wspominające o
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nich pochodzi z 1286 r. z terenu Śląska. Źródła z Polski informują, że stosowali ich rycerze,

mieszczanie oraz piechota zaciężna. Jednym z powodów ich popularności w Polsce była jego

niska cena. Pod koniec XIV wieku wynosiła ona pomiędzy 28, a 30 groszy. W następnym

stuleciu, jego cena wzrosła do 48 groszy, przekraczając ją tylko w przypadku najbogatszych

egzemplarzy.  Pozwalało  to  mistrzom cechowym oraz  rajcom na  jego masowe zakupy do

podległych im zbrojowni. Możliwe, że był to również jeden z powodów dla którego był on

wymagany w kilkunastu dokumentach lokacyjnych, jako obowiązkowe uzbrojenie sołtysów

oraz wójtów. Na polach bitwy i w trakcie pełnienia straży miejskiej najczęściej noszono go z

kolczugą, kirysem oraz płytowymi rękawicami, chociaż czasem był on również częścią pełnej

zbroi płytowej jak widać na ikonografii, takiej jak trzy nagrobki polskich rycerzy. Niekiedy

uzupełniano go kapturem kolczym oraz podbródkiem, by wzmocnić ochronę głowy.   

Wciąż  pozostaje  kilka  problemów,  których  nie  można  rozwiązać  ze  względu  na

skromność i  charakter bazy źródłowej.  Szczególnie  dużo zamieszania wprowadzają źródła

pisane, w których kapaliny pojawiają się pod kilkoma określeniami. W pierwszych wiekach

jego używania  nazywano  go po prostu  żelaznym  kapeluszem,  który to  zwrot  miał  swoje

odpowiedniki w każdym średniowiecznym języku. Po łacinie zwano go capellum ferreum (na

polskich  ziemiach  określenie  to  zastąpione  zostało  przez  pilleus  ferreus),  po  francusku  -

chapel de fer, po hiszpańsku - capiello de fierro, po niemiecku - Eisenhut, po skandynawsku -

stálhúfu, po węgiersku - vaskalap, a po czesku - železný klobouk. W połowie XIV wieku,

kiedy kowale zaczęli wykuwać hełmy z jednego kęsa metalu, pojawiły się nowe zwroty. W

Skandynawii tę nową formę nazwano jernhatt, a w Królestwie Anglii, właśnie kettle hat. W

dzisiejszej, angielskiej  historiografii średniowieczny hełm w postaci metalowego kapelusza

nazywany  jest  kettle  hat,  jednak  będąc  bardziej  dokładnym  nazwa  ta  odnosi  się  do

jednoczęściowej formy stworzonej koło 1350 r. Starsze egzemplarze powinny być nazywane

iron  hat  (angielskie  tłumaczenie  łacińskiego  capellum  ferreum).  Zagadnienie  to  jest

szczególnie  widoczne  w  Królestwie  Polskim,  gdzie  kapaliny  występują  pod  siedmioma

nazwami: łacińskimi pilleus ferreus i caleptra, polskimi kłobuczek i kapalin oraz niemieckimi

Eisenhut,  Pekilhube  i  Judenhat.  Pilleus  ferreus  i  Eisenhut  były  hełmami  z  kopulastym

dzwonem  i  szerokim,  prostopadłym  rondem.  Oznaczają  również  starszą  formę  kapalinu

złożoną z  kilku kawałków blachy.  Caleptra  i  kłobuczek w przeciwieństwie do "żelaznych

kapeluszy"  oznaczały  hełmy  z  szerokim,  opuszczonym  rondem  i  niewyodbrębionym

dzwonem  (mogły  być  również  synonimami  jernhatt  i  kettle  hat).  Pekilhube  i  Judenhat

prawdopodobnie  oznaczały  kapaliny  ze  sterczynami,  występującymi  w  średniowiecznych,

żydowskich kapeluszach i dziewiętnastowiecznych, pruskich pikehaubach.   
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