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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Daniela Goska pt. „Średniowieczne

kapaliny z ziem polskich na tle europejskim“

       Praca doktorska mgra Daniela Goska wyrasta z Jego wieloletnich badań nad uzbrojeniem

ochronnym. Już bowiem  tego zagadnienia dotykała Jego praca magisterska pt. Wygląd i uzbrojenie

strażników  grobu  Chrystusa  na  podstawie  polskiej  ikonografii  średniowiecznej.  Następnie  mgr

Daniel Gosk już jako doktorant prezentował swoje wyniki badań na 6 konferencjach naukowych. W

końcu  2011 r. omawiając  Wygląd i uzbrojenie strażników grobu Chrystusa w polskiej ikonografii

średniowiecznej. W 2012 r. występując trzykrotnie wygłaszał takie kwestie jak: 

• Zbrojny król. Jagiellonowie w nowożytnej ikonografii;

• Problemy  napotykane  w  czasie  kwerendy  muzealnej  na  podstawie  zabytków  kapalinów

średniowiecznych;

• Rozwój średniowiecznych hełmów z ziem polskich na podstawie źródeł ikonograficznych.

Z kolei w 2013 r. podczas dwóch konferencji zaprezentował:

• Uzbrojenie  ochronne  na  pieczęciach  Piastów  mazowieckich  jako  przykład  ścierania  się

wpływów Wschodu i Zachodu;

• Oręż i zbroja na usługach Jana Matejki.

Pokłosiem tych wystąpień była publikacja trzech artykułów naukowych: 

• Wygląd  i  uzbrojenie  strażników  grobu  Chrystusa  w  średniowiecznej  ikonografii  z  ziem

polskich,  w:  Spes in virtute salus in victoria. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji

Studentów Historyków Wojskowości. Lublin 8-10 grudnia 2011, red. A. Gładysz, J. Gładysz,

D. Lipska, Lublin-Zabrze 2013, s. 35-57;

• Rex armatus. Zbrojny wizerunek Jagiellonów w renesensowej sztuce drzeworytniczej, w: Ad

perpetuam rei memoriam, red. A. Januszek-Sieradzka, t. 6, Lublin 2013, s. 85-108;

• Uzbrojenie  ochronne  na  pieczęciach  Piastów  mazowieckich  jako  przykład  ścierania  się

wpływów Wschodu i Zachodu, w:  W pancerzu przez wieki, red. M. Baranowski, A. Gładysz,

A. Niewiński, Oświęcim 2014, s. 26-41.

     Żałować tylko można,  że dotychczas  tylko w trzech artykułach naukowych opublikowane

zostały jakże ciekawe Jego badania naukowe.

     Pierwszą połowę czwartego roku studiów doktoranckich (pół roku)  mgr Daniel Gosk spędził na



Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii, gdzie miał możliwość skorzystania z obszernych

zasobów  tamtejszej  biblioteki.  Również  brakujących  jeszcze  informacji  szukał  w  Bibliotece

Brytyjskiej w Londynie, a także korespondował z pracownikami naukowymi blisko 40 placówek

muzealnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to niewątpliwe przyczyniło się do

skompletowania materiału źródłowego i niezbędnej literatury, a na której to bazie możliwe było

powstanie recenzowanej rozprawy doktorskiej pt.  Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle

europejskim. Zajęcie się tematem tak wąskim, ograniczającym się tylko do przedstawienia jednego

rodzaju hełmu, zmuszało autora do bardzo drobiazgowych, czasochłonnych poszukiwań, które nie

były łatwe i warte są przez to do docenienia.

     Konstrukcję pracy doktorskiej należy określić jako klasyczną. Składa się ze wstępu, sześciu

rozdziałów merytorycznych, zakończenia, bibliografii i bardzo obszernego aneksu.

     We wstępie autor wyszedł od wyjaśnienia pojęcia bronioznawstwa, wyłuszczenia powodu, który

skłonił  go do uczynienia za przedmiot swoich dociekań badawczych hełm w postaci żelaznego

kapelusza.  Po  czym  przechodzi  do  określenia  zakresu  chronologicznego  pracy,  zakresu

terytorialnego  podjętych  badań,  a  także   zapowiada  z  jakich  części  będzie  składać  się  praca.

Następnie wspomina o zastosowanych metodach badawczych.

     W pierwszym rozdziale postąpiono nader słusznie zajmując się genezą kapalinów. Opisano

bowiem hełmy z  rondami  w starożytności.  Omawiono tutaj  hełmy italskie,  greckie i  celtyckie.

Wśród hełmów italskich  wyróżniono  hełmy guzowe  (najstarsze  tego  typu),   kompozytowe,  z

podwójnym grzebieniem oraz tzw. negowa. Spośród greckich przybliżono: hełm-patasos, beocki,

późnobeocki i attycko-beocki. Natomiast opisując hełmy celtyckie wyodrębniono tu hełmy: agen

(zachodnio-celtycki), port i cesarsko-galijskie (cesarsko-italskie). 

     W rozdziale drugim  przybliżono kapaliny na wschodzie Europy. Popularne tu były hełmy pilos,

beockie, attycko-beockie. Ukazano unikatowy kształt wschodniego kapalina. Zwrócono uwagę, że

w  przypadku  badań  kapalinów  wschodnioeuropejskich  elementem  spornym  jest  istnienie  na

Wschodzie  sferokonicznych  hełmów  o  rondzie  podobnym  do  greckiego  pilos  oraz  hełmów  o

rondzie sześciokątnym.

     W rozdziale  trzecim ukazano kapaliny w krajach cywilizacji  łacińskiej,  a  mianowiecie  na

Półwyspie  Iberyjskim,   Apenińskim, w Królestwach:  Francji,  Anglii,  Szkocki,  Czech,  Węgier  i

Jerozolimskim oraz w krajach niemieckich, Skandynawii i w państwie krzyżackim. Wskazano że w

XIII wieku kapaliny były niezwykle popularne na Półwyspie Iberyjskim. Hełmy wspominane są

często tam w trakcie oblężeń miast.  Na Półwyspie Apenińskim – jak zauważa Autor rozprawy –

posiadamy niewiele informacji o stosowaniu kapalinów w średniowieczu. Hełmy te zostały wyparte

z tego obszaru przez barbuty, salady oraz przez przyłbice typu armet. W pracowni w Mediolanie

wytworzano  pod  koniec  XV  wieku  łódkowatą  formę  kapalinu  z  granią,  bądź  niewielkim



grzebieniem, która w połowie XVI wieku przekształciła się w morion łódkowy.  We Francji przez

templariuszy był używany kapalin i wysoko ceniony. Oprócz zakonników także wojska francuskie

stosowały kapalin. Nosili go zarówno rycerze, obrońcy miast, straż obozowa, a nawet sam król

francuski.  W  Anglii  kapaliny  również  nosiło  rycerstwo  i  król.  Z  Królestwa  Anglii  pochodzi

najstarsza wzmianka o używaniu kapalinu przez władcę (króla Ryszarda Lwie Serce). Mniej więcej

w  połowie  XIV wieku  w  Anglii  pojawia  się  nowa  forma  kapalinu  o  pogłębionym  dzwonie  z

jednego kęsa blachu, żartobliwie zwana „kocioł do gotowania (kettle hat)“. Kapaliny także używali

na terenie  Szkocji  m.in.  tamtejsi  hrabiowie.  W połowie  XIV wieku docierają  także  do Szkocji

kapaliny typu „kettle hat“. W Czechach kapaliny – na co wskazuje Autor - znane były co najmniej

od połowy XIV wieku. Zasłynęły zwłaszcza w czasie wojen religijnych w pierwszej połowie XV

wieku (chętnie noszone przez wojska husyckie i wykorzystywany jako ich symbol). Na Węgrzech

nosili je władcy węgierscy i rycerze, o czym świadczy ikonografia. Kapalin (np. wykonany w stylu

tureckim)  stał  się  symbolem  jakości  uzbrojenia  i  siły  oręża  krzyżowców  w  Królestwie

Jerozolimskim. W krajach niemieckich także używano kapalina przy obronie miast (XIII wiek).

Nosili go (okrągły kapalin) także piechurzy austriaccy walczący z husytami. Na terenie Świętego

Cesarstwa  Niemieckiego  kapaliny  stosowane  były  jeszcze  pod  koniec  XV  wieku.  Na  terenie

Skandynawii pojawienie kapalinów prawdopodobnie wiąże się ze służbą Waregów pod rozkazami

Bizancjum.  Informacje  o  nich  pojawiach  się  w  sagach,  ale  też  i  w  innych  źródłach  (m.in.

ikonograficznych). Natomiast na terenie państwa krzyżackiego pierwsze zachowane informacje o

kapalinach mamy z terenu Warmii. Wchodziły one w skład uzbrojenia krzyżackiego i mamy o nich

liczne  informacje  wśród  inwentarzy  zamkowych.  Wykorzystywały  ten  hełm  również  oddziały

najemne  służące  braciom  zakonnym.  Także  mieszczanie  z  obszaru  państwa  krzyżackiego

posługiwali się kapalinem.

     Rozdział  czwarty  skupia  uwagę  na  jakże  ważnym  problemie  jakim  jest  konstrukcja  i

nazewnictwo  kapalinów.  Omówiono  tu  typologię  konstrukcyjną  kapalinów,  przyglądając  się

szczegółowo  kapalinom  kompozytowym  i  jednolitym.  Nie  omieszkano  przy  tym  drobiazgowo

przyjrzeć się nazewnictwu kapalinów. 

     W rozdziale piątym zaś przyjrzano się produkcji i kosztom kapalinów. Zwrócono uwagę że

początkowo  kapaliny  w  całości  wykuwali  kowale.  Potem  wraz  z  postępem  w  produkcji

metalurgicznej nastąpiła specjalizacja wśród rzemieślników zajmujących obróbką metali. W XIV

wieku mamy informacje już o płatnerzach zajmujących się wytwarzaniem późnośredniowiecznego

kapalinu. By potem w jego produkcji wyspecjalizowali się hełmiarze. Szczegółowo przyjrzano się

temu, jak krok po kroku wyglądało powstawanie kapalinu, pokazując przy tym narzędzia do jego

wykonania. Sporo przy tym uwagi poświęcono malowanym kapalinom.  Jeśli zaś chodzi o koszty

kapalinów to były one do późnych lat XV wieku niskie (15 skojców za sztukę) – jak zauważył



Autor rozprawy - a to ze względu na stosunkowo prostą produkcję tego typu hełmu w porównaniu z

innymi ochronami głowy. W pierwszej połowie XV wieku trwała ewolucja kapalinu, wiążąca się z

bardziej zaawansowaną technologią produkcji, stąd to m.in. mogło spowodować wzrost ceny na ten

hełm (osiągając nawet 2 grzywny pruskie za sztukę - na terenie państwa krzyżackiego).

     W ostatnim szóstym rozdziale pokazano kapaliny w Polsce.  Nie wiadomo dokładnie kiedy

kapalin trafił na ziemie polskie. Z pewnością miało to miejsce najpóźniej pod koniec XIII wieku.

Żródła  nas  informują,  że  używało  go  rycerstwo,  mieszczanie  oraz  piechota  zaciężna.  Dla

walczących  konno szczególnie  ważna  była  jego otwarta  konstrukcja  (z  rondem całkiem nieźle

chroniącym głowę przed obrażeniami). Mieszkańcy miast cenili sobie jego niską cenę, co pozwalała

na  jego masowe zakupy.  Na ziemiach  polskich  kapalin  najczęściej  łączono  z  ochroną  torsu  w

postaci kolczugi, badź kirysu oraz z płytowymi rękawicami. Bywał on również elementem pełnej

zbroi płytowej, a jego walory ochronne starano się powiększyć uzupełniając go o kaptur kolczy

oraz podbródek.

     Do powyższej konstrukcji pracy można mieć jednak pewne zastrzeżenia. Wydaje mi się, że

lepiej byłoby gdyby materiał o kapalinach w Polsce znalazł się po rozdziale trzecim, po omówieniu

kapalin w państwie krzyżackim. 

     W sumie praca oparta jest  na solidnym materiale źródłowy.  Budzi podziw dotarcie do tak

wielkiego, niełatwego do skompletowania zasobu źródłowego (wielojęzycznego). Rozprawa ta jest

bardzo ciekawa, ze względu na zamieszczone bardzo interesujące, niezmiernie liczne i różnorodne

przykłady źródłowe. Odnajdujemy w niej więc wiele nowych szczegółów na temat kapalinów, o

których  dotychczasowa  literatura  przedmiotu  nic  nie  wspominała.  Do  tego  Autor  dołączył  –  i

słusznie – obszerny aneks, w którym znalazły się zabytki materialne, jak i ikonograficzne (co warto

tu  podkreślić  praca  uwzględnia  93  zabytki  materialne,  z  których  77  jest  przechowywanych  w

muzeach na terenie Europy oraz Ameryki Północnej – 14 w Niemczech, po 10 - w Polsce i Stanach

Zjednoczonych, 7 - w Szwajcarii, po 6 - w Norwegii i Wielkiej Brytanii, 5 – w Czechach, 4 – w

Szwecji, 3 – we Włoszech, po 2 - w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji i na Węgrzech oraz po 1 –

w Estonii i Rumunii). Myślę, że ich ułożenie w innym układzie, uporządkowanie na różne jeszcze

inne sposoby przydałoby jeszcze autorowi nowych spostrzeżeń i wniosków. Także mój niedosyt

budzi  ukazywanie  kapalinów  na  tle  innych  hełmów  stosowanych  równolegle  w  omawianym

okresie.

     Jeśli chodzi zaś o inne drobne uwagi, to miałbym zastrzeżenia do konstrukcji przypisów. W

wielu miejscach warto było zastosować „tamże“, zamiast powtarzać cały zapis. Zdarzają się też

błędy  interpunkcyjne  i  literówki.  Nazwy  typu  „Państwo  Krzyżackie“  (np.  s.  81,  143),  czy

„Templariusze“ (np. s. 20)  proponowałbym jednak pisać małymi literami. Dziś już powszechnie

używamy imienia  Siemowit, w odniesieniu do książąt z Mazowsza, a nie przestarzałego już dziś



zapisu Ziemowit (s. 143).

     Praca jest oparta na znakomitej znajomości literatury naukowej, także literatury najnowszej (w

tym obcojęzycznej). Podstawowe znaczenie ma przestudiowanie obranych przez Autora źródeł,  a

było to przecież dopiero możliwe po ich przetłumaczeniu (co musiało Autora kosztować wiele

trudu). To tylko świadczy, że mgr Daniel Gosk wykazał się tu bardzo dobrą znajomość języków

obcych  (także  tych  starych).  Przy  tym  formułuje  wiele  oryginalnych  tez.  Są  to  co  prawda

najczęściej  tezy dotyczące konkretnych kwestii.  Przejście  od analiz  do szerszych uogólnień nie

zawsze się w pracy udaje, choć Autor zmierza w tym kierunku. Widać, że już potrafi pisać w sposób

komunikatywny i przekonujący. Do tego pisze językiem żywym i barwnym. 

  Podsumowując uważam, że recenzowana praca doktorska spełnia wymogi stawiane tego typu

dysertacjom i  magister  Daniel  Gosk może zostać  dopuszczony do kolejnych etapów przewodu

doktorskiego.

                                                                                                     Marek Radoch


