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Nawet  jeśli  by  nie  było  średniowiecza,  to  trzeba  było  je  wymyśleć.  Tę  nieco

filozoficzną  sentencję  pozwoliłem  sobie  sformułować  by  podkreślić,  że  to  ta  epoka

historyczna ciągle  rozpala  wyobraźnię  nie  tylko  historyków.  Rzecz  jest  o  tyle  ciekawa,  że

średniowiecze wzbudzało bardzo skrajne emocje. Z jednej strony słyszeliśmy i czytaliśmy, że

był  to  czas  stracony dla  rozwoju cywilizacji,  czas,  który stanowił  swoisty  interwał  między

starożytnością i renesansem. Czas zacofania i ciemnoty. Zaś z drugiej strony średniowiecze

jest  interpretowane jako czas  budowy nowego świata,  nowych wartości  i  wręcz  postępu

cywilizacyjnego. O ile ten pierwszy pogląd ma obecnie znacznie mniejszą grupę zwolenników,

to drugi przyjmowany jest jako coś normalnego. Każda epoka też, a w tym średniowiecze ma

swoje symbole. Tak więc mówimy o „czasie katedr”, „czasie zamków”, „czasie rycerstwa” i

pewnie można by odszukać kilka podobnych określeń. Niewątpliwie wojna odcisnęła swoje

znaczne piętno na oglądzie tej epoki. Skutkiem tego jest niezwykle bogata historiografia prac

traktujących o wojnie w czasach średniowiecza. Człowiek tego czasu poświęcał wiele czasu i

inwencji,  by  znaleźć  najlepszy  sposób  na  zabezpieczenie  swego  życia.  Obok  tak  wielkich

obiektów obronnych jak grody, zamki i miasta-twierdze, wiele uwagi poświęcono ochronie

osobistej.  Dzisiaj  dzięki  zachowanym  elementom  uzbrojenia,  a  przede  wszystkim

bronioznawcom możemy zapoznać się z  dokonaniami w tej dziedzinie. Nie bez znaczenia jest

udział w tym procesie odtwórców historycznych. 
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1. Problematyka i temat rozprawy

Bronioznawstwo  jest  ta  dziedzina  badania  historycznego,  która  ma  w  Polsce

dokonania godne zanotowania, tak w sferze syntez jak i opracowań szczegółowych. Wśród

nich z całą pewnością fundamentalne znaczenie ma monografia Zdzisława Żygulskiego jun.

„Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu” (Warszawa 1975). Jeśli

do  tej  wymienionej  pracy  dodamy  opracowania,  które  wyszły  spod  pióra  M.  Głoska,  A.

Nadolskiego, A. Nowakowskiego to będziemy mieli obraz współczesnej literatury przedmiotu.

Nie  należy  oczywiście  zapominać  o  pracy,  która  dla  niemalże  wszystkich  polskich

bronioznawców  stanowiła  źródło  inspiracji  dla  własnych  poszukiwań  i  twórczości.  Myślę

oczywiście  o  „Zarysie  dziejów  uzbrojenia  w  Polsce”  (Warszawa  1935)  autorstwa  W.

Dziewanowskiego. 

Autor  recenzowanej  pracy  poszedł  niejako  tropem  innych  autorów,  którzy  za

przedmiot swoich bronioznawczych opracowań biorą poszczególne elementy uzbrojenia w

tym szczególnie ochronnego. Szukając źródła swej dysertacji Pan mgr Daniel Gosk powołuje

się  na  opracowanie  dotyczące hełmów garnczkowych autorstwa Jana Pietrzaka1.  Praca ta

stanowi w polskiej historiografii historyczno-wojskowej wyjątek. Refleksja ta spowodowała,

że brak tego typu opracowań, dotyczący kapalinów był głównym impulsem do przygotowania

dysertacji.  Należy zgodzić  się  z  autorem, że tego typu prace dają nowe możliwości  pracy

badawczej.  Jestem  przekonany,  że  w  tak  specyficznym  typie  badań,  jakim  jest

bronioznawstwa,  badania  szczegółowe  są  szczególnie  uzasadnione.  Oczywistym  jest

postawienie sobie pytania, czy oprócz szczerych chęci rzeczywistą przesłanką takich badań

jest baza źródłowa. O tym elemencie będę chciał napisać później. D. Gosk zakłada przede

wszystkim, że jego opracowanie wypełni lukę w polskiej literaturze bronioznawczej. 

2. Cel i hipotezy badawcze

Jednocześnie  stawia  kilka  podstawowych  pytań,  na  które  realizując  temat  będzie

chciał  odpowiedzieć.  Pierwsze  z  nich  brzmi  nieco  retorycznie,  bowiem  zakładam,  że

przystępując do pracy doktorant „zrobił rozpoznanie rynku”. Zatem w moim przekonaniu nie

można formułować pytania sprowadzającego się do stwierdzenia […] Jej (tej pracy) głównym

założeniem jest więc gruntowne zbadanie obecności kapalinów na terenie średniowiecznej

1 J. Pietrzak, Średniowieczne hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim, Bytom 2005.
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Europy ze zwróceniem szczególnej uwagi na Polskę[…] (s.5). Tak sformułowane pytanie brzmi

jakby autor nie miał zupełnego rozeznania tej kwestii. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

We wszystkich niemalże opracowaniach zajmujących się uzbrojeniem ochronnym podkreśla

się, że kapaliny były w średniowieczu najpopularniejszym typem hełmu używanym w siłach

zbrojnych  ówczesnej  Europy.  Nie  wierzę  zatem,  w  nieco  karkołomną  tezę,  że  autor

przystępując  do realizacji  tematu dokonywał  w trakcie  jego realizacji  ustaleń dotyczących

przede  wszystkim  powszechności  lub  nie  kapalinów.  Tak  postawiona  teza  jest  z  gruntu

sztuczna i nieprawdziwa. W tym kontekście o wiele prawdziwiej brzmią pytania o „wskazanie

dziedzin militarnej aktywności” kapalinów, form konstrukcyjnych a także kosztów produkcji.

Bardzo dobrym jest  założenie  autora,  że  będzie  odnosił  „polskie”  kapaliny do podobnych

egzemplarzy z terenów Europy Zachodniej i Wschodniej. Zabieg ten jest godny podkreślenia,

bowiem  jeszcze  wśród  młodych  autorów  zdarza  się  zgłębiać  w  szczegóły  swych  badań

traktując  je  jako  jedyne,  niespotykane  i  oryginalne.  Zapominają  o

podstawowej prawdzie warsztatu pracy historyka jakim jest odniesienie szczegółu do dwóch

podstawowych  wymiarów:  czasu  i  przestrzeni.  To  wtedy  nasze  badania  uzyskują  swój

prawdziwy i rzeczywisty wymiar. 

Zatem  bardzo  ważnym  zobowiązaniem  każdego  autora  pracy  historycznej  jest

umieszczenie  przedmiotu swych zainteresowań naukowych w czasie i  przestrzeni. Tak też

stało się w przypadku recenzowanej pracy, w której autor dotrzymał tego wymogu i zakreślił

zakres chronologiczny swej pracy. Zgodne z tą deklaracja ma ona mieścić się między datami

początkowymi. Zostały zaproponowane dwie daty początkowe: dla Polski 1286 i dla Europy

1017. W przypadku daty końcowej to dla obu obszarów jest ona taka sama – 1500 rok. Autor

zastrzega  jednak  że,  tak  w odniesieniu  do  cezury  początkowej  jak  i  końcowej,  będzie  je

przekraczał. Szukając początków tego typu hełmów sięga aż do starożytności. Z kolei co do

przekroczenia przyjętej cezury końcowej to sformułował nieco dziwnie brzmiące zdanie: […]

Granica ta (końcowa Z.P.)  w niektórych szczegółowych sytuacjach przesuwa się do okresu

nowożytnego,  który  jednakże  w ogólnym rozrachunku nie  jest  brany pod uwagę[…]  (s.6).

Przede wszystkim w żadnym przypadku autor  nie  wyjaśnia dlaczego wybrał  takie  daty,  a

winien to zrobić. Jeśli zaś chodzi o możliwość przekroczenia daty końcowej, co jest możliwe,

to nie bardzo wiem po co czyni on to zastrzeżenie. Czyżby „tak na wszelki wypadek”.
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Z  kolei  zdefiniowanie  zakresu  terytorialnego  pozornie  nie  budzi  zastrzeżeń.  We

wstępie autor deklaruje, że […]  zakres terytorialny niniejszych badań obejmie w pierwszym

rzędzie  ziemie  Królestwa  Polskiego  w  okresie  późniejszego  (podkreślenie  Z.P.)

średniowiecza[…] (s.6). Jednak nawet pobieżna lektura planu pracy wskazuje, że większość

pracy dotyczy omówienia kapalinów pochodzących z krajów europejskich. Konsekwencją tej

prezentacji są także przykłady z Polski. 

Na koniec tej części recenzji muszę sformułować pewien niedosyt, który odnosi się do

braku  definicji  hełmu  stanowiącego  główny  obiekt  zainteresowania  autora  dysertacji.  W

późniejszych częściach pracy odnajduje takie próby ale wydaje się, że czytelnikowi należy się

taka deklaracja już we wstępie.

3. Metoda pracy

Każda narracja historyczna winna być oparta na solidny fundamencie warsztatu pracy

historyka. Jednym z jego elementów jest materiał badawczy. Tutaj najistotniejsza jest baza

źródłowa.  W  przypadku  dysertacji  mgr  Daniela  Goska  mamy  do  czynienia  z  niezwykle

solidnym podejściem do tego problemu. W pierwszym rzędzie autor podzielił swe źródła na

trzy części – źródeł materialnych, pisanych i ikonograficznych. Bazę materialna stanowią 93

zachowane kapaliny, znajdujące się obecnie w placówkach muzealnych na terenie Europy i

Ameryki  Północnej.  W  Polsce  dysponujemy  dziesięcioma  egzemplarzami.  Autor  bardzo

wnikliwie podszedł do kwestii autentyczności tych hełmów. Wynika z tego, że 45 z nich ma

takie metryki, które nie wzbudzają wątpliwości co do czasu pochodzenia. Mimo, że kolejna

grupa takiej metryki nie posiada, jednak doktorant postanowił wziąć je pod uwagę. Decyzja

ta  jest  słuszna  i  zgodna  ze  wskazaniem  Jerzego  Topolskiego,  który  zakładał,  że  historyk

badając  autentyczność  źródła  powinien  wykorzystywać  także  te,  które  tylko  częściowo

spełniają jej wymogi. Stworzył w tym celu pojęcie zakresu autentyczności. Ciekawostką jest

fakt, że większość zachowanych do chwili obecnej hełmów, przechowywanych w placówkach

muzealnych pochodzi z prywatnych zbiorów, kolekcjonerów XVIII i XIX-wiecznych. Dzięki ich

pasji i słabości do przeszłości możemy dzisiaj pochwalić się niezwykle cennymi artefaktami.

Tradycyjnie najsłabszą cechą tych zbiorów był  brak opisów inwentaryzacyjnych.  Głównym

zarzutem było podejrzenie, że część tych zbiorów nie prezentowała autentycznych hełmów.

Skutkiem takiej  sytuacji  był  długi  okres, w którym bronioznawcy podchodzili  do tej  grupy
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zabytków z  niezwykłą ostrożnością,  wyżej  cenili  sobie zabytki  archeologiczne.   Przy  okazji

zwracam uwagę na ciekawy zabieg autora zmierzający do uporządkowania tej grupy co w

odniesieniu  do  problemy  zakresu  autentyczności  ma  niezwykle  ważne  skutki.  Autor

proponuje podział na rekonstrukcje i repliki, wyżej ceniąc sobie te drugie. Na marginesie nie

zazdroszczę bronioznawcom w dalszej przyszłości, którym przyjdzie rozstrzygać autentyczność

artefaktów  broni  średniowiecznej  spośród  tych  pochodzących  ze  średniowiecza  i  coraz

liczniejszej  grupy  będącej  wytworem  współczesnych  płatnerzy.  Grupy  rekonstrukcyjne

powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu a każda z nich potrzebuje uzbrojenie. Zgodnie z

poczyniona wcześniej uwagą autor dokonał rzetelnego przeglądu placówek archeologicznych,

w których kolekcjach kapaliny się znajdują. Ważnym źródłem informacji są z całą pewnością

publikacje,  w  których  autorzy  zajmowali  się  tym  typem  hełmu.  Znajdujemy  wśród  nich

poważne  i  ważkie  dla  rozwiązania  problemy  badawczego  syntezy  oraz  równie  cenne  i

profesjonalnie przygotowane katalogi wydawane przez sporą i wymieniana przez doktoranta,

grupę  muzeów  europejskich.  Szczególną  grupą,  z  których  korzystał  autor,  są  źródła

dokumentowo-aktowe. Cenną okazała się dla ustalenia występowania kapalinów na ziemiach

polskich,  bowiem  w  wielu  przypadkach  jedynym  śladem  ich  występowania  były  np.

inwentarze.  Może  nie  pierwszorzędna,  ale  warta  zauważenia  stała  się  grupa  źródeł

narracyjnych pochodzących z epoki  np. kroniki,  sagi a nawet wiersze. Już nawet pobieżna

lektura aneksu dysertacji wskazuję na ważną rolę źródeł ikonograficznych. I w tym przypadku

autor  dokonał  rzetelnej  analizy  tej  grupy.  Jak  przystało  na  badacza  młodego  pokolenia

doktorant korzystał  z  bogatych zasobów witryn internetowych. Zabieg jest  jak najbardziej

słuszny, bowiem w przypadku prac opierających swą narrację na obrazie zasoby internetowe

oddają  nieocenione  usługi.  Wreszcie  ostatnia  „grupa  informacji”.  Tak  pozwoliłem  sobie

nazwać wcale liczną grupę osób, którą autor wymienia jako tych, których doświadczenie i

wiedza przysłużyło się wzbogaceniu narracji. Być może nie jest pierwszorzędna refleksja, ale

ten  z  pozoru  drobny  zabieg  bardzo  dobrze  świadczy  o  postawie  badawczej  doktoranta,

niestety jeszcze niezbyt częstej. Swą uwagę skupiłem na bazie źródłowej recenzowanej nie

znaczy to jednak, że nie dostrzegam podstawy literaturowej, tym bardziej, że również ona

jest  imponująca.  Już  sama  bibliografia  licząc  blisko  40  stron  jest  dowodem  na  bardzo

gruntowne  przygotowanie  autora  do  napisanie  swej  dysertacji.  Tak  więc  ów  pierwszy

element warsztatu jakim jest materiał daje dowód, że autor dokonał wszelkich zabiegów aby

baza jego pracy była rzetelna i reprezentatywna. Drugim elementem warsztatu badawczego
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historyka są narzędzia pracy czyli  metody badawcze.  Doktorant,  we wstępie deklaruje, że

jego podstawowym narzędziem będzie  krytyczna analiza źródeł. Szczególne miejsce w tej

analizie  odgrywa  możliwość  korzystania  z  efektów  praktycznego  odtwórstwa  badanych

przedmiotów (s.7).  Archeologia początkowo ostrożnie,  a obecnie równoprawnie,  w swych

badaniach sięga do doświadczeń rekonstruktorów. Ich doświadczenie jest szczególnie cenne

gdy badamy procesy produkcji i konstrukcje przedmiotów z przeszłości. Bronioznawstwo jest

tą  dziedziną  badania  historycznego,  w  którym  powyższe  informacje  są  podstawowymi.

Niezwykle  ciekawym  jest  fakt,  że  w  tym  przypadku  autor  korzysta  również  z  własnych

doświadczeń,  członka bractwa rycerskiego.  Jak już  wspomniałem notujemy obecnie coraz

dalej idąca profesjonalizację w dziedzinie odtwórstwa historycznego. Tak członkowie bractw

rycerskich jak również producenci uzbrojenia z epoki to już nie tylko grupa zapaleńców, której

niejednokrotnie  brakowało  rzetelnego  wykształcenia  lub  co  najmniej  wiedzy,  ale

profesjonaliści  w  pełnym  tego  słowa  znaczeniu.  Zgadzam  się  zatem  z  tezą  autora,  że

możliwość użycia i produkcji replik daje o wiele szersze możliwości interpretacji.  Poważnym

problemem badań historyczno-wojskowych jest różnorodność terminologii. Tej kwestii autor

poświęcił dużą część swej pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dostrzeżoną przez

autora  potrzebę  badań  interdyscyplinarnych  o  czym  świadczy  ta  i  poprzednia  poruszana

przeze mnie kwestia.         

4. Układ i treść pracy

Praca liczy 529 stron i została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich traktuje o

genezie, rozwoju, konstrukcji i miejscach występowania tytułowego typu hełmu. Część druga

to  liczący  93  tablice  i  173  ilustracje  aneks.  Jest  imponujący  zbiór  ikonografii  i

przechowywanych  w  różnych  instytucjach  zabytków.  Katalog  ten  jest  profesjonalnie

przygotowany i  pokazany.  Szczególną uwagę zwraca opis  każdego artefaktu.  Wracając  do

części tekstowej to zbudowana ona została z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich autor

wraca  do  świata  starożytnego  poszukując  tam  hełmów  z  rondami.  Jest  to  ciekawy  i

skondensowany wywód dotyczący się pojawienia się hełmu z szerokim rondem. Ciekawe jest

wiązanie tego typu hełmu z rozwojem jazdy. Godnym podkreślenia jest odniesienie się do

konkretnych przykładów hełmów, które przetrwały do naszych czasów i ikonografii. I w tym

kontekście jednak zdziwienie musi budzić zakończenie tego rozdziału. Napotykamy tam na

frazę, w której doktorant stwierdza, że w świecie starożytnym hełmy z rondem były […] dość
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powszechnie stosowane[…] (s.39) po czym stwierdza, że […] postępująca barbaryzacja Europy

skutecznie zatarła większość osiągnięć antycznego świata  […] (s.39). Po części  tylko mogę

zgodzić się z tą tezą, bowiem ów proces barbaryzacji działał podobnie na świat rzymski jak i

na barbarzyński proces romanizacji. Jestem przekonany, że szczególnie widoczne to było w

rozwoju sił  zbrojnych jednej i  drugiej  strony.  Uzbrojenie zawsze było drogie w produkcji  i

dlatego nie pozbywano się go tak łatwo, wręcz przeciwnie największą zdobyczą wojenną było

właśnie  uzbrojenie.  Wcale  nie  rzadkie  są  wypadki,  że  w  rodzinach  poszczególne  sztuki

uzbrojenia  przechodziły  z  pokolenia  na  pokolenie.  Można zatem sobie  wyobrazić,  że  owi

barbarzyńcy zdobywali na Rzymianach uzbrojenie. Pamiętajmy także o tym, że mogli ją mieć

zupełnie oficjalnie, zaciągając się w szeregi armii rzymskiej. Stwierdzam jednak, że rozdział

jest  dobrym  zamysłem  autora  chcącego  wprowadzić  czytelnika  w  zasadniczy  nurt  swej

narracji.

Ciekawą  jest  teza  autora  sformułowana  w  drugim  rozdziale,  gdzie  stwierdza,  że

powrót  hełmu  z  rondem  w  XI  wieku  na  tereny  Europy  Wschodniej  to  spuścizna  świata

greckiego.  Nawiązując  do  poprzedniej  uwagi,  wynika,  że  Europa  Zachodnia  nie  potrafiła

przejąć  osiągnięć  świata  starożytnego  a  Europa  Wschodnia  nie  miała  z  tym  żadnego

problemu.  W rozdziale trzecim możemy zapoznać się z ewolucją kapalinów z terenów Europy

Zachodniej.  Autor  włączył  do  tego  rozdziału  część  poświęconą  Bliskiemu  Wschodowi  w

kontekście  czasu  wypraw  krzyżowych.  Dla  rozwoju  europejskiego  uzbrojenia  kontakt  z

wojskowością  Wschodu,  a  także  konieczność  reakcji  na  specyficzne  warunki  klimatyczne,

które  w  wielu  przypadkach  zmuszały  rycerstwo  europejskie  do  przeformatowania  wielu

elementów tego  uzbrojenia.  Kapaliny  znakomicie  przyjęły  się  w tych  warunkach.  Kolejny

rozdział, czwarty, dotyczy problemów technicznych związanych z występowaniem i ewolucją

tego typu hełmu. W moim przekonaniu najcenniejszym osiągnięciem tej części dysertacji jest

uświadomienie czytelnikowi,  że ten z  pozoru prosty typ hełmu miał  wiele odmian a jego

konstruktorzy reagowali na wymogi pola walki.  Oglądając przykłady tych hełmów, którymi

obficie posługuje się autor najlepiej uświadamiamy sobie dynamikę tego procesu. Jednym z

ciekawych  dowodów  na  powszechność  występowania  kapalinów  jest  różnorodna

terminologia używana na ich określenie. To bogactwo opisu i  przykładów prezentowanych

przez  autora  w  aneksie  kazał  oczekiwać,  że  w  zakończeniu  tej  części  pracy  zostanie

zaprezentowana próba klasyfikacji. Zamiast tego doktorant stwierdza, że […]  Niestety zbyt
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skromna ilość źródeł  materialnych oraz różnorodność przedstawień ikonograficznych tego

typu hełmów nie  pozwala  stworzyć  dokładnej  typologii  kapalinów, ani  dla terenu Europy

Zachodniej, ani tym bardziej dla ziem polskich […] (s.123). W tym kontekście rodzi się kilka

pytań. Nie bardzo rozumiem dlaczego autor po pracowitym zebraniu z terenu całej Europy

kilkuset przykładów hełmu z rondem mówi o skromnym materiale źródłowym? Z przykładów

badań  nad  innymi  częściami  uzbrojenia  średniowiecznego  wiem,  że  podobne  a  nawet

mniejsze  ilości  zachowanych  przykładów  nie  przeszkadzały  autorom  w  prezentacji  takich

klasyfikacji. Najistotniejszym, w moim przekonaniu, jednak argumentem jest przekonanie, że

tego typu prace muszą prowadzić  do zaprezentowania propozycji  klasyfikacji  i  znalezienie

argumentów jej broniących. Czyżby autor zawahał się w obawie przed krytyką środowiska

historyków uzbrojenia? A przecież na str. 124, autor przedstawił bardzo interesującą tablicę,

w której na osi czasu przedstawił typy kapalinów. Dlaczego zatem zatrzymał się „w pół drogi”?

Z  metodologicznego  punktu  widzenia  nie  jest  to  słuszna  postawa  badawcza.  Badanie

przeszłości zaczyna się od postawienia tezy i prezentacji teorii, które w trakcie pracy autor

stara  się  rozwiązywać  i  urealniać.  Kwintesencją  tego  działania  jest  również  propozycja

nowych klasyfikacji. Jestem ciekawy, czym kierował się doktorant niejako wycofując się nad

postawieniem przysłowiowej kropki nad „i” dla tej części pracy. Rozdział piąty recenzowanej

pracy prezentuję  zagadnienie produkcji i kosztów tych hełmów, które pochodzą z terenów

ziem polskich. Przy tej okazji rodzi się uwaga dotycząca produkcji kapalinów. Wielu autorów,

a w tym doktorant wielokrotnie podkreśla, nie bez racji, że hełmy te były tanie w produkcji i

co za tym idzie popularne. Jednakże gdy przyglądamy się cyklowi produkcji to stwierdzamy, że

nie było to takie proste. Przede wszystkim, aby wyprodukować pełnowartościowy hełm do

jego wytworzenia był potrzebny dobry materiał a z tym nie zawsze było najlepiej. Hełmy tego

typu jak czytamy w pracy tylko w pierwszym okresie miały konstrukcje kompozytową, później

płatnerze potrafili odkuć kapalin z jednego kawałka blachy. Z jednej strony był to dowód na

doskonalenie warsztatu, ale też zabieg ten podnosił wytrzymałość hełmu. Na podkreślenie

zasługuje ten fragment rozdziału poświęcony właśnie płatnerzom zajmującym się produkcja

kapalinów.  Oczywiście  największym osiągnięciem tej  części  pracy jest  pokazanie  procesu

produkcji. Przy tej okazji  warto zwrócić uwagę, że ówcześni producenci uzbrojenia musieli

wykazywać się  szerokim  spectrum wiedzy.  Ciekawa jest  uwaga autora dotycząca ewolucji

kosztów produkcji hełmów. W tym przypadku doszło do niezwykle ciekawego przypadku. Z

jednej  strony  popyt  na  tego  typu  uzbrojenie  ochronne,  przeznaczone  w  większości
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przypadków  dla  chłopskiej  czy  mieszczańskiej  piechoty,  powodował  konieczność

usprawnienia jego produkcji. Być może mogło to powodować jej potanienie a co za tym idzie

ceny  końcowej.  Z  drugiej  zaś  strony  kapalin  coraz  częściej,  z  racji  swej  funkcjonalności,

wzbudzał  zainteresowanie  rycerstwa.  Skutkiem  była  potrzeba  „wzbogacenia”  jego  formy.

Należy zatem zgodzić się z autorem, że zbiegi prowadzące do powstania bogatszych form

hełmy znacznie wpływały na jego cenę. Jednak z drugiej strony proces ten odnosił się do

pojedynczych egzemplarzy i w moim przekonaniu nie powinien wpłynąć w sposób istotny na

wzrost ceny kapalinu produkowanego w „wersji podstawowej”. Bardzo interesujący jest tez

wątek dotyczący konserwacji tej części uzbrojenia. Należy jednak żałować, że ten niezwykle

interesujący rozdział nie doczekał się, ze strony autora, na podsumowanie. Narracja zostaje

przerwana w miejscu, w którym czytelnik oczekuje wniosków. Z punktu widzenia metodologii

jest to poważne uchybienie. Praca historyka nie polega na odtwarzaniu obrazu przeszłości,

bowiem on winien być tylko kanwą uogólnień i tworzenia prawideł procesu historycznego.

Ostatni, szósty rozdział miał stać się w zamyśle i deklaracji autora najważniejszą częścią pracy.

Tytuł  pracy również zdawał  się  również tę deklaracje poświęcać.  Jak już  wskazywałem to

wcześniej, zaskakuje proporcja tego rozdziału do reszty pracy. W moim przekonaniu zostały

one zachwiane. Należy jednak podkreślić dociekliwość autora w poszukiwaniu informacji, w

których zawarte są treści dotyczące użycia kapalinów w polskich siłach zbrojnych.

Podsumowując  swoje  rozważania  autor  jednoznacznie  stwierdza  powszechność

występowania kapalinu w średniowiecznej Europie. Pewnie autor ma rację gdy uzasadnia tę

powszechność,  a  szczególnie  przydatność,  wskazując,  że  hełm  ten  nie  zanika  w  czasach

nowożytnych a przeciwnie ewoluuje w dalszym ciągu czego dowodem jest choćby kapalin

husarski z XVII wieku, na gruncie polskim czy jeszcze dalej idący w czasie model hełmu Mk 1,

używanego  w  armii  angielskiej  w  czasie  Wielkiej  Wojny,  który  jako  żywo  przypominał

pierwowzór.  Autor  wielokrotnie  podkreślał,  że  popularność  kapalinu  od  czasów

średniowiecznych  aż  do  czasów współczesnych  był  wynikiem prostoty  jego  konstrukcji,  a

przede wszystkim funkcjonalności. Muszę przyznać, że lektura dysertacji mgr Daniela Goska

sprawiała mi kłopot szczególnie w momencie, w którym miałbym ja zaklasyfikować. Problem

sprowadza  się  do  pytania:  czy  praca  ma  być  historyczną  monografią  części  uzbrojenia

średniowiecznego,  czy  też  katalogiem  wystawy,  zachowanych  do  czasów  współczesnych,

kapalinów z terenu Europy. Po lekturze całości zdaję sobie sprawę, że wybór autora co do
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konstrukcji  pracy,  był  słuszny.  Opracowania  bronioznawcze  pewnie  są  „skazane”  na  taki

układ. Rzecz jest w zachowaniu odpowiednich proporcji a tych doktorant dotrzymał. 

Reasumując zatem należy stwierdzić,  że  mamy do czynienia z dobrym przykładem

opracowania bronioznawczego traktującego o jednej,  ale  powszechnej  i  potrzebnej  części

uzbrojenia  średniowiecznych  sił  zbrojnych  w średniowiecznej  Europie.  Warto  też  zwrócić

uwagę, że autorzy tego typu monografii będą spotykali się z pytaniem o sens prowadzenia

takich badań. Jestem przekonany, że praca mgr Daniela Goska jest dobrą próbą odpowiedzi

na tak sformułowany problem. Badanie historyczne, narracja o przeszłości nie polega na li

tylko na malowaniu wielkich panoram (syntez), ale także odtwarzaniu szczegółów, bo bez nich

te pierwsze będą nierzetelne i do końca nieprawdziwe. Rzecz jest w tym aby jedni drudzy

współpracowali  i  korzystali  ze  ustaleń  osiągniętych  w  wyniku  pracy  badawczej.  Praca

doktoranta jest, w moim przekonaniu, kolejnym elementem swoistej układanki dającej nam

wiedzę o uzbrojeniu średniowiecznym.  

5. Uwagi polemiczne i szczegółowe

Część  z  tych  uwag  sformułowałem  omawiając  poszczególne  elementy  i  problemy

będące  przedmiotem  dysertacji.  W  tym  miejscu  chciałbym  zwrócić  uwagę  na  szczegóły

wzbudzające wątpliwości recenzenta.

s.  20 – Prezentując bazę źródeł angielskich autor kończy ich katalog na XIII  wieku.

Dlaczego?

s. 39 – przypuszczam, że autorowi chodziło o zagrożeniu Zachodu a nie Wschodu ze

strony wojowników Wielkiego Stepu. 

s.  66  –  zastanawiam  się,  czy  nie  należało  rozdzielić  Anglii  i  Szkocji  w  omówieniu

występowania kapalinów z tych obszarów.

s. 75 – podobna wątpliwość dotyczy propozycji zaliczenia zabytków z terenów Śląska

do obszaru Królestwa Czeskiego. 

s. 113 – autor powtarza frazę dotycząca wyjaśnienia pochodzenia pojęcia kettle hat ze

str. 69. 



11

Pragnę również podkreślić fakt dobrego przygotowania redakcyjnego dysertacji tym

bardziej, że różnorodność materiału badawczego i formy prezentacji nie były łatwymi.

6. Konkluzja końcowa

W swej recenzji pozwoliłem sobie na przedstawienie wielu uwag krytycznych,

ale  mam  nadzieję  nie  krytykanckich.  Zaproszenie  do  napisania  recenzji  traktuję

zawsze jako okazję do dyskusji naukowej i tak bym chciał aby przyjął to doktorant i

Rada  naukowa  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  Katolickiego  Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II. Możliwość przeprowadzenia publicznej obrony winna stać

się miejscem i okazją do takiej dyskusji. Owe uwagi w niczym nie umniejszają wkładu

doktoranta w możliwość przybliżenia kolejnego problemu badawczego. Tekstem tym

doktorant udowodnił przede wszystkim, że w wysokim stopniu opanował on tajniki

warsztatu pracy historycznego, co jest dobrym prognostykiem dla dalszej jego drogi

jako badacza. Bilans uwag krytycznych i zalet prezentowanej dysertacji skłania mnie

do  stwierdzenia,  że  może  ona  stanowić  podstawę  do  kontynuacji  etapów

postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w

dziedzinie  historia.  Wnoszę  zatem  o  dopuszczenie  pana  mgr  Daniela  Goska  do

publicznej obrony. 

 

     


