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Abstract:

O. Ławrynowicz, Newly discovered kettle hat from Włocławek on the comparative background, AMM 5: 175-195

This article presents a newly discovered specimen – a kettle hat from Włocławek against other finds from Poland and Europe. 
thThe subject matter of  the development of the form and production technique of this helmet since the end of the 12  until the 

thbeginning of the 16  cent. has been raised. The author, on the basis of iconographic sources and archaeological finds, tries to 
identify features of kettle hats that will make the dating of finds from Poland easier. 
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Wiosną 2008 r. jeden z wędkarzy zgłosił się pierwotne miejsce oraz okoliczności jego zdepo-
do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we nowania z miejscem wyłowienia, tak jak było to 
Włocławku z silnie skorodowanym przedmiotem w przypadku innych wodnych depozytów heł-

2przypominającym hełm, który wyłowił w Wiśle mów . Znalezisko mogło dostać się do rzeki nie 
1w granicach miasta . Zabytek posiadał spory uby- tylko poprzez zagubienie w wodzie, ale również 

tek w partii czołowej dzwonu oraz na prawej części pierwotne zdeponowanie w ziemi i późniejsze 
ronda. Chociaż był oblepiony warstwą piasku, na- przedostanie się do wody za sprawą prac regu-
mułów i muszli rzecznych, ze względu na swoją lacyjnych. Nie jest wykluczone, że hełm dostał 
formę zbliżoną do kapelusza, od razu skojarzony się do wody kilka lub nawet kilkaset kilometrów 
został z popularnym w późnym średniowieczu w górę  Wisły  lub  jej  dopływów. 
kapalinem  (ryc.  1-3). Hełmy podobne do okazu odkrytego we Wło-

Wobec braku kontekstu stratygraficznego za- cławku, mające starożytną genezę, w Europie zy-
3bytek ten należy potraktować jako tzw. znalezisko skały popularność od końca XII w.  (Blair 1958, 

luźne, tym bardziej że trudno jednoznacznie łączyć 28; Edge, Paddock 1988, 44-45). W ciągu na-
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NOWO ODKRYTY KAPALIN Z WŁOCŁAWKA 
NA TLE PORÓWNAWCZYM

1 Odkrycie miało miejsce przy prawym brzegu Wisły, ok. 400 m w dół rzeki (w kierunku północno-zachodnim) od Mostu 
im. Marszałka Rydza-Śmigłego i niecałe 5 km od zapory wodnej we Włocławku, ukończonej w końcu l. 60. XX w. Podobne 
odkrycie miało miejsce w Jeziorze Orchowskim, pow. słupecki, w Wielkopolsce w 1969 r., gdzie rolnik-rybak wyłowił w sieci 
wczesnośredniowieczny hełm stożkowy (Rajewski 1973, 350). 
2 W przypadku zbiorników wodnych można niekiedy łączyć miejsce odkrycia zabytku z miejscem jego zdeponowania. Przy-
kładem są znaleziska dwóch wczesnośredniowiecznych hełmów stożkowych ze wspomnianego już Jeziora Orchowskiego oraz 
Jeziora Lednickiego, pow. gnieźnieński (Nadolski 1994, 64), których moment zdeponowania łączony jest z konkretnym wy-
darzeniem historycznym, tj. najazdem czeskim na Wielkopolskę w 1038 r., co szczególnie wydaje się prawdopodobne w drugim 
przypadku, gdzie czytelny był kontekst archeologiczny (por. Nadolski 1966, 7-11; Rajewski 1973, 359; Kola, Wilke 2000, 45-49, 
55-63; Górecki 2001, 127, 149). Sytuacja taka rzadsza jest przy okazji odkryć zabytków w ciekach wodnych; wyjątkowe zda-
rzenie miało miejsce w 1906 r. na Wiśle w Warszawie, gdzie wydobyto z wody resztki wozu wojskowego, wypełnionego m.in. ka-
palinami husarskimi z XVII w. (Żygulski 1982a, 189; por. też przyp. 5). 
3 Niem. Eisenhut, czes. železný kloubok, węg. Vassalap, ang. iron hut, kettle hut (staroang. schapawe); franc. chapel-de-fer. 
W polskich źródłach późnośredniowiecznych kapaliny występują pod nazwami: slappa vel ferreus pilleus, pilleus ferreus 
alias clobuczek, galea alias clobuczek oraz isenhut, ysenhutt, eisenhutt (Blair 1958, 28; Nowakowski, Szymczak 1985, 31-32; 
Nowakowski 1990, 54).
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Ryc. 1. Kapalin z Włocławka przed konserwacją. Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 1. Kettle hat from Włocławek before conservation. Photo by O. Ławrynowicz.



4stępnych stuleci należały prawdopodobnie do naj- z końca XIII w., zaś z Małopolski z l. 20. XIV w.  
popularniejszego typu hełmów, zarówno wśród po- (Goliński 1998, 537). Przyjmuje się, że w XIV-XV w. 
spolitych zbrojnych, których nie stać było na hełm kapalin osiągnął apogeum upowszechnienia i roz-
zamknięty, jak i wysoko postawionych rycerzy, woju stylistycznego (zob. niżej), a w 2. połowie 
a niekiedy i władców (Boeheim 1890, 36-37; Blair XV w., jako jedna z form hełmu, ewoluował w stro-
1958, 32; Oakeshott 1960, 262; Garnier 1976, 44- nę salady i morionu (Blair 1958, 138). W swej 
45). W wielu przypadkach otwarta forma hełmu średniowiecznej kreacji wyszedł zaś z użycia 
była po prostu bardziej użyteczna niż zamknięta, u progu XVI w., przeżywając się jeszcze spo-

5szczególnie w przypadku pieszych wojowników. radycznie na obszarach Francji i Włoch , w od-
Najstarsze znane zapiski o tym typie heł- działach pieszych nawet do XVII w. (Stone 1934, 

mów z terenów ziem polskich pochodzą ze Śląska, 173-174). Forma hełmu wyłowionego we Włoc-
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Ryc. 2. Kapalin z Włocławka przed konserwacją. Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 2. Kettle hat from Włocławek before conservation. Photo by 
O. Ławrynowicz.

Ryc. 3. Kapalin z Włocławka przed konserwacją – detale konstrukcji. 
Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 3. Kettle hat from Włocławek before conservation – details of 
construction. Photo by O. Ławrynowicz.

4 Szerzej na temat informacji o kapalinach zawartych w późnośredniowiecznych źródłach pisanych z obszaru Królestwa 
Polskiego w XIV-XV w. piszą T. Grabarczyk i O. Ławrynowicz (2009).
5 Jako element wyposażenia pieszych strzelców w początkach XVI w. kapalin zastąpiono, pokrewnymi z nim genetycz-
nie, różnymi rodzajami morionów, w Polsce zaś ponadto przekształcony został w oryginalną miejscową postać kapalinu 
husarskiego, składającego się z kanelowanego często dzwonu, zbudowanego zazwyczaj z dwóch podłużnie spojonych części, 
zwieńczonego na szczycie krążkiem z trzpieniem i gałką, do którego przydawany był pasmowy otok powyżej ronda. Dodatko-
wą ochronę głowy, poza lekko opuszczonym rondem, stanowił daszek z ruchomym nosalem, płytowe policzki, podłużny nakar-
czek (nieraz folgowy), niekiedy także tuleja na pióra (Żygulski 1982a, 150, 189, 1982b, 31-32; Gradowski, Żygulski, 2000, 126). 
Hełm ten uznawany jest za przejaw oryginalnego, specyficznego dorobku polskiego płatnerstwa, zapożyczającego wzorce 
z szyszaka turecko-węgierskiego (Żygulski 1982a, 189). 
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ławku charakterystyczna jest jedynie dla późnego być pierwotnie wyższy o 10-30 mm, ponieważ 
6średniowiecza . uszkodzone rondo uległo zapewne lekkiemu przy-

7Hełm z Włocławka  mierzy 175 mm wy- gnieceniu i spłaszczeniu. Średnica dzwonu u na-
sokości, jego dzwon zaś 155 mm. Zabytek mógł sady ronda mierzy 190 x 220 mm, zaś maksymalna 
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Ryc. 4. Kapalin z Włocławka po oczyszczeniu. Fot. W. Wasiak.

Fig. 4. Kettle hat from Włocławek after cleaning. Photo by W. Wasiak.

6 Nieuchwytny kontekst archeologiczny znaleziska nie pozwala wykluczyć mniej prawdopodobnych ewentualności, takich jak 
odległe geograficznie pochodzenie hełmu czy też, raczej incydentalne, wykonanie takiej formy według średniowiecznego wzo-
ru w okresie późniejszym (XVI-XVIII w.), choćby na potrzeby służb municypalnych. Duży stopień korozji sprawia, że mało 
prawdopodobne jest, by stanowił on mniej lub bardziej współczesną (XIX-XX w.) kolekcjonerską replikę średniowiecznego 
kapalinu.
7 Dziękuję Panu mgr. Piotrowi Nowakowskiemu, Dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 
oraz Panom mgr. mgr. Pawłowi Sobczykowi i Tomaszowi Wąsikowi za udostępnienie zabytku.



średnica ronda dochodzi do 330 mm (por. tab. 1). a także ślady czernienia zewnętrznej powierzchni 
8Wyraźnie uwydatniona jest bardziej pionowa tylna dzwonu i ronda . Hełm wykonany jest starannie, 

część dzwonu oraz lekko ukośna partia czołowa. co widoczne jest w delikatnej obróbce załomu 
Przednia część ronda, w środkowej partii, jest lekko dzwonu i ronda oraz równym wykończeniu krawę-
spiczaście wydłużona. W wyniku zabiegów oczysz- dzi ronda. Jego konstrukcja wykazuje dbałość rze-
czających (ryc. 4) i konserwujących (ryc. 5-7) mieślnika o zachowanie symetrii oraz nadanie lek-
udało się odkryć na linii załomu ronda i dzwonu kości poprzez delikatne dookolne wcięcie powyżej 
rząd 21 lub 22 równo (co ok. 40 mm) rozstawio- ronda, podkreślające kulistą formę dzwonu (ryc 8). 
nych otworów po nitach, zapewne służących mo- Kapalin z Włocławka był prawdopodobnie 
cowaniu elementów konstrukcyjnych wyściółki, czerniony, być może sadzą. Po jego oczyszczeniu 
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Ryc. 5. Kapalin z Włocławka w trakcie konserwacji. Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 5. Kettle hat from Włocławek during conservation. Photo by O. Ławrynowicz.

8 Prace te wykonał mgr Mariusz Rychter z Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
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natrafiono bowiem na czarną warstwę pokrywają- interpretować wspomnianym czernieniem (np. sa-
cą zewnętrzną stronę hełmu. Badania metaloznaw- dzą lub inną substancją pochodzenia organiczne-
cze wykazały zawartość 0,3% węgla w próbce go), które na cieńszej blasze ronda zawyżyłoby 
pobranej z fragmentu dzwonu hełmu, co wska- proporcję  węgla  do  żelaza.
zywać może na użycie do jego produkcji nisko lub W zbiorach polskich znajdują się jeszcze 

9średnio nawęglonej stali . Wyniki z trzech kolej- cztery egzemplarze kapalinów o udokumentowa-
nych próbek pobranych z ronda kapalinu wykaza- nym miejscu pochodzenia lub chronologii: z Leś-
ły znacznie większą zawartość węgla, stąd uznane na, pow. chojnicki, Olsztynka, pow. loco, oraz 

11zostały za niewiarygodne, będące najpewniej efek- dwa  okazy  z  Plemięt,  pow.  grudziądzki . 
12tem dużego zanieczyszczenia próbek przez śro- Zabytek odkryty w Olsztynku  (ryc. 9) jest 

10dowisko rzeczne . Tak bardzo wysoką zawartość zachowany w bardzo dobrym stanie, chociaż po-
węgla na rondzie można jednak także ostrożnie siada ubytek w przedniej części na załomie dzwonu 
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Ryc. 6. Kapalin z Włocławka w trakcie konserwacji – detale konstrukcji. Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 6. Kettle hat from Włocławek during conservation – details of construction. Photo by O. Ławrynowicz.

9 Badania te wykonał dr inż. Konrad Dybowski z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej na Analizatorze 
®Węgla/Siarki CS-200 firmy LECO . Najbardziej miarodajna próbka o wadze 0,0792 g pochodząca z dobrze zachowanej części 

dzwonu hełmu wykazała 0,3% zawartości węgla. Zbliżoną zawartość węgla (0,4%) wykazała próbka pobrana z dobrze za-
chowanego kapalinu ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku o numerze 14.25.582 (dar Williama H. Riggsa). 
Pochodzi on prawdopodobnie z włoskiej pracowni i datowany jest na l. 1450-1500 (Williams 2003, 193). Zbliżone wyniki 
przyniosły badania hełmów garnczkowych (por. Williams, Edge 2004, 124-126).
10Próbki te dały następujące wyniki: 1: 0,1056 g (2,17%), 2: 0,2441 g (1,70%), 3: 0,3006 g (3, 57%). Na duże zanieczyszczenia 
reliktów kapalinu z Włocławka wskazywały badania mgr inż. Haliny Młodeckiej z Pracowni Badań nad Technologią Zabytków 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na spektrometrze EDXRF Mini PAL 2 typ PW 4030 w oparciu o analizę 
bezwzorcową (aplikacja Standardless) przy napięciu lampy rodowej kV, natężeniu µA i czasie pomiaru 600 s w atmosferze 
powietrza. Próbka pochodząca z dzwonu zawierała w proc.: P (0,1), S (0,18), Cl (1,3), Ca (0,2), Sc (0,052), Ti (0,02), Cr (0,13), 
Mn (0,13), Fe (97,75), Cu (0,03), Pb (0,094). Próbka blachy pobrana z brzegu ronda poddana była badaniom od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. W części wewnętrznej zawierała: P (0,2), S (0,21), Cl (1,5), Ca (0,10), V (0,04), Cr (0,14), Mn (0,13), 
Fe (97,43), Cu (0,02), Rb (0,2), Sr (0,05), zaś zewnętrznej: Al (1). Si (1,4), P (0,2), S (0,39), Cl (2,0), Ca (0,57), Ti (0,02), Cr (0,11), 
Mn (0,28), Fe (93,26), Cu (0,05), Zn (0,05), As (0,098), Rb (0,2), Sr (0,1). Duża zawartość fosforu może świadczyć o zasto-
sowaniu rudy darniowej lub być efektem procesów korozyjnych. Obecność innych pierwiastków wskazuje na słabą jakość 
materiału, z którego wykonano hełm lub/i duże jego zanieczyszczenie ze strony środowiska wodnego. Autor dziękuje za kon-
sultację Panom dr. Markowi Betiukowi z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, mgr. Arkadiuszowi Michalakowi 
z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze oraz mgr. Pawłowi Kucyperze z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
11 W polskich zbiorach znajdują się również zabytki w formie późnośredniowiecznego kapalinu, o niejasnym miejscu pocho-
dzenia, np. trzy hełmy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Pierwszy z nich (nr inw. MWP40405*) jest bardzo podobny do 
zapewne szwajcarskiego kapalinu datowanego na l. 1440-1480/1490, znajdującego się pierwotnie w zbiorach J. von Hefner-
Altenecka (Laking 1920, 61, fig. 415; Drobná, Durdík, Wagner, 1956, čast. III, tab. 9, č. 2), drugi (nr inw. MWP105) wykazuje 
podobieństwo do omawianego tu zabytku z Leśna, trzeci zaś (nr inw. MWP102) ma dzwon w formie odwróconego stożka 
zwieńczonego kopułkowato (za informację o tych hełmach autor dziękuje Panu mgr. Wojciechowi Potrzebnickiemu z Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie). Nieco inaczej jest z kapalinem pochodzącym z dawnych zbiorów Muzeum Zamkowego w Mal-
borku (nr inw. MZM/mt/592). Przyjmuje się, że hełm ten, wykonany z cienkiej blachy niskowęglowej o strukturze ferrytycznej, 
pochodzi z XV w., lecz bardzo zły stan zachowania wymusił poważne zabiegi renowacyjne w 2. połowie XIX w. Od l. 80. XIX w. 
do 1945 r. znajdował się w zbiorach Muzeum w Malborku, do których wrócił w 1997 r. w wyniku zakupu od osoby prywatnej 
(por. Chodyński 1999, 73-84; 2003, 84-86, kat. 88). Za informacje o tym zabytku autor składa podziękowania Panom dr. dr. An-
toniemu R. Chodyńskiemu i Grzegorzowi Żabińskiemu z Muzeum Zamkowego w Malborku. 
12Autor dziękuje Panu dr. Krzysztofowi Filipowowi, Dyrektorowi Muzeum Wojska w Białymstoku, za udostępnienie zabytku. 
Hełm (nr inw. MWB3328) został zakupiony w 1994 r. i poddany ocenie przez prof. dr. hab. Mariana Głoska, który wydatował go 
na koniec XIV – 1. ćwierć XV w. , a miejsce jego powstania powiązał z państwem krzyżackim w Prusach (Wap 1994, 125).



i ronda (Wap 1994, 125-126). Podobnie jak w przy- żące do mocowania wyściółki. Ponieważ ułożone 
padku hełmu z Włocławka, jego dzwon i rondo są one w równym odstępie wynoszącym 50 mm, 
zostały wykonane z jednego kawałka blachy o gru- założyć można, że w miejscu wspomnianego ubyt-
bości na rondzie wynoszącej 2 mm. Hełm mierzy ku znajdowały się dwa kolejne otwory i nity. Pier-
315 mm wysokości, średnica jego kulistego dzwo- wotnie więc mocowanie wyściółki składało się 
nu u podstawy to 200 x 240 mm. Kapalin ma z 12 nitów. Cechami wyróżniającymi ten hełm jest 
wyraźnie wyodrębnione, szerokie i lekko opusz- usytuowana na szczycie dzwonu sterczyna, nie 
czone rondo o średnicy 295 x 345 mm, które z tyłu pełniąca jednak funkcji tulejki, o długości 70 mm 
zakończone jest spiczasto, krawędzie zaś ma wy- oraz  spiczasty,  opuszczony  tył  ronda.
winięte na zewnątrz i sklepane. W hełmie zacho- Kolejne trzy egzemplarze hełmów zostały 
wało się osiem nitów o długości dochodzącej do zbudowane z dwóch części: dzwonu i ronda. Kapa-
4 mm oraz dwa puste otwory na nity, rozłożone lin z Leśna (ryc. 10) został odkryty w reliktach 
w jednej linii poniżej załomu dzwonu i ronda, słu- budynku, zniszczonego w XIV-XV w., usytuowa-
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Ryc. 7. Kapalin z Włocławka po konserwacji: 1 – strona przednia; 2 – prawa strona; 3 – tylna strona; 4 – lewa strona; widok z góry; . 
Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 7. Kettle hat from Włocławek after conservation: 1 – front side; 2 – right side; 3 – back side; 4 – left side; 5 – top view; 6 – view from below. 
Photo by O. Ławrynowicz.

5 – 6 – widok od dołu

5 6



182 Olgierd Ławrynowicz

Ryc. 8. Kapalin z Włocławka: 1 – strona przednia; 2 – strona tylna; 3 – lewy bok; widok z góry; . 
Rys. W. Wasiak.

Fig. 8. Kettle hat from Włocławek: 1 – front side; 2 – back side; 3 – left side; 4 – top view; 5 – right side; 6 – reconstruction of the helmet. 
Drawing by W. Wasiak.

4 – 5 – prawy bok; 6 – rekonstrukcja hełmu
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13nego na kopcu (Walenta 1994, 153) . Zabytek, wynosi ok. 178 x 222 mm, zaś maksymalna śred-
zachowany w całości, mierzy ok. 270 mm wy- nica ronda ok. 250 x 340 mm. Lekko dziobowa-
sokości. Jego dzwon i rondo, wykonane z blachy te z przodu, rondo ma krawędzie wywinięte na 
o grubości na rondzie 2,5 mm, zostały ze sobą zewnątrz i sklepane. Wzdłuż dłuższej średnicy 
skute w wysokiej temperaturze, zachodząc na dzwonu oraz przedniej i tylnej części ronda bieg-
siebie na ok. 20 mm. Dzwon mierzy ok. 175 mm nie grań. Poniżej dookolnej linii łączącej dzwon 
wysokości, jego średnica przy dolnej krawędzi z rondem odkryto, dzięki prześwietleniu rentge-
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13Obecnie zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach (nr inw. Mch/A9). Autor 
dziękuje Pani Dyrektor mgr Barbarze Zagórskiej za udostępnienie zabytku.

Ryc. 9. Kapalin z Olsztynka:  
Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 9. Kettle hat from Olsztynek: 1 – front side; 2 – back side; 3 – right side; 4 – left side; 5 – top view; 6 – view from below. Photo by 
O. Ławrynowicz.

1 – strona przednia; 2 – strona tylna; 3 – prawa strona; 4 – lewa strona; 5 – widok z góry; 6 – widok od dołu.
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Ryc. 10. Kapalin z Leśna:  
Fot. O. Ławrynowicz.

Fig. 10. Kettle hat from Leśno: 1 – front side; 2 – right side; 3 – left side; 4 – top view; 5 – view from below; 6-7 – details of construction. 
Photo by O. Ławrynowicz.

1 – strona przednia; 2 – prawy bok; 3 – lewy bok; 4 – widok z góry; 5 – widok od dołu; 6-7 – detale konstukcji.
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nowskiemu, 16 owalnych otworów, służących średnicy ronda (ok. 250-300 x 330-345 mm) 
zapewne do montowania konstrukcji wyściółki  z dążności do optymalnego wymiaru, zapewnia-
(por.  Głosek,  Walenta  1997,  14-15). jącego ochronę głowy oraz górnej części korpusu 

Kolejne dwa kapaliny pochodzą z gródka ry- przy zachowaniu swobody w poruszaniu głową 
14cerskiego w Plemiętach (ryc. 11) , zniszczonego i dostatecznej widoczności. Wymiary kapalinów 

najprawdopodobniej w 1414 r. Zachowały się one ograniczone były przez ich wagę, która również 
w bardzo złym stanie, jednak dzięki zabiegom w przypadku innych typów hełmów rzadko prze-
rekonstrukcyjnym udało się stwierdzić, że były kracza 2,5 kg. Rozbieżność w wymiarach doty-
to dwa niemal identyczne hełmy, zbudowane, po- czy wysokości hełmu i samego dzwonu. Kwestią 
dobnie jak zabytek z Leśna, z dzwonu złączonego dalszych badań jest interpretacja liczby, położenia 
z rondem, z tym że elementy te były ze sobą i funkcji nitów zaczepowych oraz ewentualnych 
nie tylko skute, ale i znitowane. Przy wykony- zaczepów, gdyż nie jest do końca jasne czy służy-
waniu pierwszego kapalinu użyto prawdopo- ły one tylko do mocowania wyściółki, czy także 

16dobnie 19 nitów, w drugim zastosowano ich 8. czepca  kolczego .
Grubość blachy obu hełmów wynosi średnio Zróżnicowanie w technice wykonania odzwier-
ok. 2,7 mm. Kapaliny te posiadają także po 10 ciedla się w stosunku grubości blachy na dzwonie 
zaczepów biegnących dookoła ronda, w połowie i rondzie. Tam gdzie mamy do czynienia z hełmem 
jego wysokości. Mają one postać nitów uzupeł- sporządzonym z jednego kawałka metalu, blacha 
nionych podkładką lub przynitowanych, ósem- na rondzie jest zdecydowanie cieńsza i lżejsza 

17kowatych zawieszek. Zaczepy te służyły za- (hełmy z Olsztynka i Włocławka) , tam zaś gdzie 
pewne mocowaniu wyściółki lub podpinki. Na dzwon i rondo wykonywane były oddzielnie, takie 
podstawie przeprowadzonej rekonstrukcji technicz- zróżnicowanie nie jest obserwowane. Na podsta-
nej całkowitą wysokość obu kapalinów określić wie omawianych zabytków zauważyć można pra-
można odpowiednio na ok. 225 oraz 210 mm, widłowość, że łączenie dzwonu z rondem polegało 
średnicę dzwonu u podstawy na ok. 220 mm, na włożeniu kołnierza ronda o szerokości kilku-
zaś średnicę ronda na ok. 360 oraz 335 mm nastu milimetrów do wnętrza dzwonu, przy czym 
(por. Nadolski, Grabarczykowa 1985, 92-94; Bo- w przypadku hełmu z Leśna elementy te były 
guwolski, Kola, Wilke 2005, 33-35). Wymiary te zgrzane i skute, natomiast w hełmach z Plemięt 
mają z założenia jedynie charakter poglądowy, co dodatkowo wzmocnione nitami; co ciekawe, licz-
potwierdziła obserwacja zachowanych reliktów ba  ich  jest  bardzo  zróżnicowana  (19  i  8). 

15tych hełmów . Wykonane rekonstrukcje sugeru- Dla dokonania dalszego opisu specyfiki oma-
ją, iż hełmy te zbudowane były na planie niemal wianych zabytków warto spojrzeć na szersze tło 
idealnego  koła. porównawcze, na które składa się ewolucja formy 

Z zestawienia cech omówionych kapalinów i techniki produkcji kapalinów w Europie oraz 
(tab. 1) wyciągnąć można kilka istotnych wnio- zróżnicowanie poszczególnych elementów i cech 
sków. Pominąwszy zabytki z Plemięt, wyłaniają tych  hełmów.
się cechy wspólne widoczne w średnicach i ob- Średniowieczne kapaliny opisywane są w li-
wodach dzwonu oraz ronda. W przypadku śred- teraturze bronioznawczej przeważnie na podsta-
nicy dzwonu zbieżność ta wynika z anatomii wie źródeł ikonograficznych, co stwarza poważne 

18głowy (ok. 178-200 x 220-240 mm), w przypadku trudności natury metodologicznej . Wiedza o nich 

14Zabytki przechowywane są obecnie w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (nr inw. MG/A/1411). Autor 
dziękuje Pani Dyrektor mgr Małgorzacie Kurzyńskiej za udostępnienie zabytków.
15Np. wysokość lekko sprasowanych dzwonów wynosi odpowiednio 81 i 70 mm. 
16Pouczające w tym względzie mogą być zachowane konstrukcje wyściółek, także w innych typach hełmów (por. Paggiarino 
2006, 86).
17Wykonanie kapalinu z jednego kawałka metalu rozpoczynało się przygotowaniem fragmentu blachy o grubości ok. 2-3 mm 
(waga: ok. 2,5 kg). Wykuwano ją początkowo jedynie w miejscach nie przeznaczonych do późniejszego wyciągania. Następnie 
wykuwano w środku blachy miseczkowate zagłębienia o średnicy kilku centymetrów. Po odwróceniu blachy i ułożeniu jej na 
babce kowalskiej, rozciągano ją w dół poprzez dalsze jej kucie, tworząc dzwon hełmu. Na bieżąco skuwano też w dół powstające 
zgrubienia metalu. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości dzwonu przystępowano do formowania ronda poprzez wyklepanie 
z wyciągniętej ściany dzwonu powierzchni ronda. Jednocześnie wyrównywano powstające fałdy. Następnie przycinano brzegi 
ronda i wywijano je w zakładkę. O ile żelazo w blasze było dobrze nawęglone, przystępowano do hartowania hełmu. Ostatnią 
czynnością było polerowanie powierzchni hełmu, wybijanie otworów na nity i wklepywanie nitów. Za konsultację autor dziękuje 
rekonstruktorowi dawnych technik produkcji uzbrojenia Panu Łukaszowi Lewandowskiemu z Lorifactor Metalworks.
18Cytowane w literaturze przedmiotu źródła ikonograficzne ukazują bardzo często kapalin jako hełm plebejski w scenach pa-
syjnych na głowach żołnierzy rzymskich, które miały charakter szyderczy lub archaiczny (por. np. Żygulski 1978). W niniejszym 
artykule, ze względu na ograniczenia wydawnicze, autor cytuje pojedyncze przedstawienia tych hełmów – bez wyszczególniania 
ich kontekstu treściowego – jedynie w przypadkach mających uprawdopodobnione odbicie w rzeczywistości. 
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Ryc. 11. Kapaliny z Plemięt: 
5 – strona tylna; 6 – widok z góry). .

Fig. 11. Kettle hats from Plemięta: 1-3 – kettle hat No. 1 (1 – one of sides; 2 – back side; 3 – view from below); 4-6 – kettle hat No. 2 (4 – front side; 
5 – back side; 6 – top view). Photo by O. Ławrynowicz.

1-3 – kapalin nr 1 (1 – strona boczna; 2 – strona tylna; 3 – widok od dołu); 4-6 – kapalin nr 2 (4 – strona przednia; 
Fot. O. Ławrynowicz



ograniczona jest również przez fakt, że już w prze- ponieważ od 2. ćwierci XIV w. dzwony wyko-
szłości uważane były za wyrób masowy i mniej nywane były coraz częściej z jednego fragmentu 
atrakcyjny od hełmów rycerskich czy turniejo- blachy, podobnie jak w przypadku szłomów (Blair 

22wych, przez co nie były licznie eksponowane 1958, 52; Edge, Paddock 1988, 73) . Formy takie 
i  publikowane. wymagały bardziej zaawansowanego warsztatu, 

Na przestrzeni kilkuset lat forma kapalinu stąd traktować je należy jako młodsze, tym bar-
w zasadniczym zarysie się nie zmieniała, co wpi- dziej że znaczny postęp mechanizacji metalurgii 
suje się w niezmienność innych prostych i funk- datowany jest właśnie od XIV w. (Szymczak 2003, 
cjonalnych przedmiotów codziennego użytku. Po- 133). Trudno sprecyzować, kiedy upowszechniły 
czątkowo kapaliny złożone były z dzwonu oraz się kapaliny budowane w całości z jednego ka-
wyraźnie oddzielającego się, lekko opuszczone- wałka metalu. Być może na ich produkcję wpływ 
go i rozchylonego na boki ronda, stanowiącego miały doświadczenia producentów hełmów zdoby-
bezpośrednie nawiązanie do klasycznego kapelu- te przy wyciąganiu blachy na tylniej ścianie szło-
sza, z rondem usytuowanym niemal prostopadle mów i przyłbic, a więc gdzieś od połowy XIV w. 
do dzwonu. Hełm ten pozwalał na swobodną ob- W każdym razie, w porównaniu do technologii 
serwację otoczenia i szybką reakcję na zagroże- wytwarzania hełmów o wysokich dzwonach, proces 
nie. Ponieważ nie osłaniał karku i policzków wo- produkcji kapalinów był mniej skomplikowany. 

19jownika, noszono go na kapturze kolczym  (por. Przekładało się to na ceny kapalinów, które były 
Nowakowski 1990, 54; 2003, 76). Kapaliny wypo- niższe od cen szłomów, a tym bardziej przyłbic 
sażone być mogły w rozmaite formy dzwonów. (Szymczak  1990,  232-333;  Heś 2007,  34-35). 
Początkowo przeważały zapewne kształty walco- Niska cena kapalinów pozwalała na zaopa-
wate lub stożkowate, zwieńczone płasko i półko- trywanie w nie coraz liczniejszych wojsk pocho-

20liście  (Żygulski 1974, 204, ryc. 4; Heś 2007, 35). dzenia plebejskiego, również w Polsce (Głosek 
W XIII w. budowane były z oddzielnego dzwonu 2004, 247; Grabarczyk, Ławrynowicz, 2009). Nie 
i ronda, a często także z dzwonem wykonanym jest przypadkiem, że w początkach XV w. kapa-
z kilku blach, niekiedy wzmacnianych z wierzchu liny prześcignęły w popularności szłomy (Edge, 
nitowanymi nakładkami z pasków blachy. Tech- Paddock 1988, 99). Widoczne jest to bardzo do-
nikę produkcji zawdzięczały najpewniej wczesno- brze w inwentarzach arsenałów krzyżackich (No-
średniowiecznym hełmom żebrowym (spangen- wakowski 1994, 48-51). Ta popularność wpłynęła 
helm) (Blair 1958, 32; Edge, Paddock 1988, 55). zapewne na próby dostosowywania kształtu ka-

W 2. połowie XIV w., podobnie jak inne typy palinu do zróżnicowanych wymogów pola wal-
hełmów, kapaliny miały wysklepione dzwony, uła- ki. Obok klasycznej formy pojawiły się hełmy 
twiające ześlizgiwanie się broni białej. Coraz po- z opuszczonym rondem, przez co dzwon był słabo 
wszechniejsze stały się dzwony mniej lub bardziej wyodrębniony. W kapalinach tych w większym 

21stożkowate i kuliste . Być może wpływ na prze- stopniu zakryciu ulegały kark i twarz, stąd niekie-
miany stylistyczne miała technologia produkcji, dy w rondzie wycinano jedną lub dwie szczeliny 
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19 Chronologię stosowania kaptura kolczego (hunczkop, hunskop, hundiskappe) pod kapalinem trudno zawęzić do jakiegoś od-
cinka czasowego. Znaczny koszt tego elementu w stosunku do niskich cen kapalinów sprawiał, że rozwiązanie to nie musiało być 
popularne (Grabarczyk, Ławrynowicz 2009; por. też np. Nicolle 1999, 205, 551B).
20Przykładem jest norweski kapalin żebrowy z Hof Jarlsberg z XIII w. (Blair 1958, 198-199, fig. 91) oraz liczne przedstawienia z tzw. 
Biblii Maciejowskiego z ok. 1250 r. (Old Testament... 1991)
21W ikonografii kapaliny z dzwonami stożkowymi znane są głównie z XV w. Dzwony dwustożkowe (zbudowane z odwróco-
nego stożka zwieńczonego stożkiem właściwym) znane są z 2. ćwierci XV w. (Drobná, Durdík, Wagner, 1956, tab. 36; Garnier 
1976, fig. 254:44-47; Nowakowski 1990, 526, il. 112). Przykładem kapalinu z dzwonem walcowym zwieńczonym stożkiem jest 
hełm południowoniemiecki z połowy XV w. (Stöklein 1937-1939, 1, Abb. 1), inny, datowany na l. 1450-1490, publikował Baron 
de Cosson (zob. Drobná, Durdík, Wagner, 1956, tab. 28, č. 4). Kapaliny z dzwonami stożkowymi lub walcowymi, zwieńczonymi 
kuliście (niekiedy wysklepione w lekki grzebień) to np. hełmy pochodzenia szwajcarskiego z XV w. (Stone 1934, 173, fig. 216:1), 
niemieckiego, z przełomu XV i XVI w. (Hermann… 2004, kat. 444) czy zabytek przechowywany w Narodowym Muzeum 
Brukenthal w Sibiu w Rumunii z XV w. (Szendrei 1896, 250, fig. 799; Kalmar 1971, 268, fig. 31; Niţoi 2007, nr inw. M 3939). 
W ikonografii spotykane są także kapaliny o dzwonach w kształcie zaokrąglonego stożka w profilu z początków XV w. (Drobná, 
Durdík, Wagner, 1956, tab. 28, č. 2). Formy kuliste, mniej lub bardziej spłaszczone, znane są z ikonografii z XIV w. (tamże, 
čast. II, tab. 1; čast. III, tab. 8, č. 5), choć masowo występują w niej w XV w. (Hewitt 1967, 464-466, 484-486, no 83, 88; 
Nowakowski 1990, 520, il. 80; Gadomski 2004, 262; Łozińska 2004, 244-245, ryc. 12; Mrozowski 1994, 173-174, I.15); znane 
są również z oryginalnych zabytków: pochodzenia niemieckiego z XIV w. (?) (Mansberg 1830, taf. IV, fig. 5:a-b), włoskiego 
z XV w. (Stone 1934, 173, fig. 216:3) czy włoskiego lub hiszpańskiego z ok. 1490 r. (Hrbatý 2006, 23, 116, nr 24). Odmianą 
dzwonów kulistych są formy lekko gruszkowate, ze ścianą tylną wyraźnie bardziej pionową w stosuku do przedniej, przy-
pominąjce u góry dzwony szłomów i przyłbic (Drobná, Durdík, Wagner, 1956, čast. II, tab. 17, č. 2). 
22Podobnie widzi to H. Schneider, który produkcję kapalinów wykonywanych z dwóch części w przypadku warsztatów włoskich 
łączy z czasem ok. 1300 r. (Schneider 1986, 32).
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wzrokowe. Ze względu na swą głębokość hełm taki 
często nie wymagał zakładania kaptura kolczego, 
niekiedy natomiast montowano do niego czepiec 
kolczy wewnątrz hełmu lub specjalny podbródek 
(Edge, Paddock 1988, 99; por. Nowakowski 1990, 
54; 2003, 76). W świetle źródeł pisanych kapali-
ny wyposażone w podbródek (capalyn cum barth) 
uległy spopularyzowaniu w XV w., stając się w koń-
cu tego stulecia typowym wyposażeniem piesze-

23go kopijnika . Na zamku Smoleń (pow. olkuski) 
w woj. śląskim odkryty został fragment blachy 
interpretowany jako podbródek lub fragment ka-
palinu. Wykonany jest on z jednego kawałka me-
talu. Jego górna, pionowa część mierzy 85 mm 
wysokości, zaś dolna, bardziej pozioma, 100 mm 
(Głosek, Muzolf 2002, 34-35). Zabytek ten należy 
raczej interpretować jako fragment ronda i dzwo-

24nu kapalinu . W Europie Zachodniej podbródki 
przy kapalinach pojawiały się, niekiedy w bardzo 
zmyślnych odmianach (m.in. ruchomy podbródek 
mocowany do swego rodzaju hełmu sekretne-
go), być może już od początku XV w. (por. Viollet-
le-Duc 1875, 167, 270, 280; Garnier 1976, 44, 
fig. 38-39).

Kapaliny mogły również posiadać wydat-
ną grań, grzebień czy sterczynę (zob. niżej), uła-
twiające ześlizgiwanie się uderzeń. W Europie 
Zachodniej elementy te znane były już na pew-
no w XIV w. Grzebień w ciągu następnego wie-
ku, szczególnie w jego 2. połowie, stał się bardzo 

25popularny . W tym samym mniej więcej czasie 
pojawiać się zaczęły szczeliny wzrokowe w ron-

26dzie  (Edge, Paddock 1988, 99). Istotną cechą 
kapalinów jest obecność dziobowatego przodu 
ronda, pojawiającego się w ikonografii w koń-

27cu XIV w. i 1. połowie XV w.  Oddzielnym 
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Ryc. 12. Przedstawienia kapalinów na awersie lewego skrzydła 
Tryptyku z Ptaszkowej, ok. 1440, nr inw. MDT 154 (Copyright © 
by Muzeum Diecezjalne w Tarnowie). Fot. ks. T. Bukowski.

Fig. 12. Representations of kettle hats on the averse of left wing of 
the Triptych from Ptaszkowa, c. 1440, No. MDT 154 (Copyright © 
by Diocesan Museum in Tarnów). Photo by T. Bukowski.

23 Czepce kolcze i podbródki przy kapalinach widoczne są w polskiej ikonografii z końca 3. ćwierci XV w. (Kajzer 1976, 170, 
ryc. 58; Nowakowski 2003, il. 32:a). Znanym kapalinem z podbródkiem jest wykonany w Innsbrucku hełm ze zbrojowni 
w Churburgu z ok. 1460 r. (Blair 1958, 99-100, fig. 92; Scalini 1996, 275, S 27).
24Z poglądem tym początkowo nie zgadzał się P. A. Nowakowski (2006, 114, przyp. 471), jednak po bliższym zapoznaniu się 
z  zabytkiem zmienił zdanie.
25Kapaliny z wyraźnie zaznaczoną granią lub grzebieniem traktować należy najczęściej łącznie w przypadku źródeł ikonogra-
ficznych. Elementy te znane są z zachodniej ikonografii europejskiej z XIV i XV w. (Hewitt 1967, 516-519, no 96; Garnier 1976, 
44, fig. 37; Grabarczyk, Ławrynowicz 2006, 260), w polskiej zaś z 2. i 3. ćwierci XV w. (Nowakowski 1990, 516, 520, il. 76:a, 82; 
Mrozowski 1994, 165 nr I 7). Z zachowanych zabytków wymienić można wspomniane już częściowo kapaliny pochodzenia 
niemieckiego: z granią z XIV w. (?) (Mansberg 1830, taf. IV, fig. 5:a-b), z grzebieniem z ok. 1440 (Hrbatý 2006, 21, 107, nr 15) 
i ok. 1450 (Hermann... 2004, lot. 443) oraz datowany na XV w. zabytek z Augsburga (Temesváry 2006, 19, 62-63, nr 8; por. też 
Boeheim 1890, 37, fig. 22). Odpowiadają im zabytki pochodzenia hiszpańskiego z końca XV w. (Stone 1934, 173, fig. 216:4; 
Nickel 1974, 83, góra prawo) oraz włoskiego lub hiszpańskiego z ok. 1490 (Hrbatý 2006, 23, 116, nr 24) i analogiczne z hisz-
pańskiej pracowni Calatayud (Valencia 1898, 128, C. 6) czy z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (Pyhrr 2000, 10, 
il. 10). Z kolei na 1430 r. datowany jest kapalin z grzebieniem z zamku Moosburg koło Zürichu, pochodzący z badań archeo-
logicznych (Schneider 1986, 29-30, Abb. 13). 
26W Polsce element ten pojawia się w ikonografii z 2. i 3. ćwierci XV w. Podobnie datowane są oryginalne zabytki kapali-
nów z opuszczonym rondem, np. dwa hełmy z Deustche Historische Museum w Berlinie (Müller, Kutner 1984, 95, Abb. 58-
61, nr 12-13). W ikonografii zachodnioeuropejskiej szczeliny wzrokowe poświadczone są z końca XIV w. (Garnier 1976, 
244, 254-255, fig. 37, 47).
27Pełnił on w jakimś stopniu funkcję daszka, a niekiedy nosala, któremu towarzyszyły nawet półkoliste wycięcia wzrokowe 
(por. Drobná, Durdík, Wagner, 1956, čast. III, tab. 8, č. 6, 8-11). 



28zagadnieniem jest zdobienie kapalinów . Ich grupy oraz akty nadań ziemskich. W świetle za-
powierzchnie mogły być polerowane lub bar- chowanych spisów zawartości arsenałów miej-
wione  (por.  Grabarczyk  2000,  164). skich i zamkowych z 2. połowy XIV w. i XV w. 

Proces udoskonalania kapalinów wpłynął na hełmy te niewątpliwe były typowe dla mniej za-
ich ceny, które od 3. dekady XV w. wyraźnie możnych kombatantów. Zestawienie informacji 
wzrosły. Hełmy te zaczęto dzielić na starsze i no- zawartych w rejestrach wojsk zaciężnych wska-
wocześniejsze (galae veteris artis et kapalin moderni zuje, że w 2. połowie XV w. kapaliny dosyć często 
laboris) (Szymczak 1989, 126-133). Nie jest wy- znajdowały się na wyposażeniu żołnierzy, jed-
kluczone, że od ok. połowy XV w. takie bardziej nak wyraźnie ustępowały popularnością saladom 
zaawansowane kapaliny nazywano kłobuczkami, (Grabarczyk, Ławrynowicz 2009). Kapalin, w prze-
chociaż określenie to pojawia się już w XIV w. ciwieństwie np. do hełmu garnczkowego, przył-
(Grabarczyk, Ławrynowicz 2009). Być może roz- bicy, ale podobnie do szłomu i w pewnym stopniu 
różnienie to miało związek z pojawieniem się salady, był hełmem uniwersalnym, służącym wraz 
jakichś form pośrednich między kapalinem a in- z akcesoriami do ochrony głowy narażonej na wie-
nymi typami hełmów, np. saladą (por. Michalak, lokierunkowe  uderzenia  oraz  ostrzały.
Kwaśniewicz, Wawrzyniak 2008, 199-200). Pro- W świetle przytoczonych danych omawiany 
ces przemian w dużym stopniu wyczerpał jednak w niniejszym artykule hełm z Włocławka oraz 
możliwości modyfikacji prostej formy kapalinu, pokrewne mu zabytki z ziem polskich rysują się 
prowadząc do upowszechnienia innych osłon gło- jako formy proste, nie zawierające elementów de-
wy, takich jak wspomniane salady czy moriony koracyjnych czy akcesoriów dodatkowych. Na pier-
(m.in.  Haenel  l920,  54;  Schneider  1986,  29). wszy plan wysuwa się zróżnicowanie ich form. 

Chociaż wiedza o średniowiecznych kapa- Zabytek z Włocławka stanowi formę klasyczną 
linach pochodzi przeważnie z interpretacji dzieł kapalinu, zaś hełmy z Leśna i Olsztynka należą 
różnych odmian malarstwa sakralnego przeżywa- do odmiany o głębokim dzwonie i opuszczonym 
jących bujny rozkwit w XIV i XV w., przyjąć rondzie. Do tej ostatniej zaliczyć też można teo-
można za właściwe założenie, że gdzieś od połowy retycznie kapaliny z Plemięt, przez wzgląd na 
lub w ciągu 2. połowy XIV w. nastąpiło gwałtowne szerokie i głębokie ronda w proponowanej rekon-
przyspieszenie przemian w zakresie różnorodności strukcji, chociaż wiarygodność tej ostatniej budzić 
form i akcesoriów tego typu hełmów. Zjawisko to może poważne wątpliwości, które nasuwa kolista 
wpisuje się w szersze przemiany uzbrojenia w tym forma  ronda  wydłużająca  jego  obwód. 
okresie. W przypadku kapalinu ich celem było Na podstawie formy kapalin z Włocławka 
przystosowanie prostej kapeluszowatej formy och- datować można szeroko, ale raczej nie na XIII w. 
rony głowy do przeżywających rewolucyjne prze- Także w przypadku zabytków z Leśna i Olsztynka 
miany ówczesnych plebejskich formacji wojsko- okres ich powstania można zawęzić do 2. połowy 
wych. XIV i XV w. Datowanie to doprecyzowuje tech-

Mimo swych plebejskich korzeni, kapaliny nika produkcji i w pewnym stopniu wyniki analiz 
pojawiały się również w arsenałach rycerskich. metaloznawczych, które łącznie dolną granicę chro-
W przypadku Królestwa Polskiego świadczą o tym nologiczną zabytku z Włocławka podnoszą co 
zarówno ich przedstawienia na nagrobkach w trzech najmniej powyżej połowy XIV w., w przypadku 
przypadkach (Nowakowski 2006, 74), jak i zapi- natomiast zabytku z Olsztynka potwierdzają wcześ-
sy w aktach procesowych z XIV i XV w. Pamiętać niejszą konkluzję. Sposób łączenia ronda i dzwonu 
też należy, że hełmy z domowych arsenałów rycer- u kapalinów z Leśna i Plemięt nie musi być wy-
skich mogły również służyć do wyekwipowania znacznikiem chronologicznym, a wynikiem okreś-
nie tyle samego rycerza, co członków jego pocztu, lonej  tradycji  rzemieślniczej.
towarzyszących mu na wyprawie wojennej. Ka- Istotnymi elementami mogącymi zawęzić da-
paliny były zapewne częstym wyposażeniem wy- towanie są grań na hełmie z Leśna i sterczyna na 
ruszających na wojnę wójtów i sołtysów, o czym zabytku z Olsztynka, które być może powinny 
świadczą dokumenty określające powinności tej skłaniać do przesunięcia dolnej granicy chrono-
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28Dzwony kapalinów w XV w. bywały dekorowane kanelowaniem (Hewitt 1967, 440-445, no 75; Garnier 1976, 251, 254, 
fig. 38, 45) lub poziomą lamówką rozdzielająca dwie części dzwonu (Laking 1920, 61, fig. 415; Drobná, Durdík, Wagner, 1956, 
čast. III, tab. 9, č. 2). Formą dekoracji były też zdobienia główek nitów. Zdarzały się egzemplarze bezsprzecznie paradne, 
np. kapalin burgundzki lub flamandzki z połowy XV w., z dzwonem zdobionym fałdowaniem (Stone 1934, 173, fig. 216/2), 
z Augsburga z połowy XV w., w formie turbanu (Hermann... 2006, lot. 1735) czy ze Schweizerisches Landsmuseum w Zurychu 
(Schneider 1986, 30, Abb. 15). Niekiedy pojawiają się marki płatnerskie, jak na wspomnianym już niemieckim hełmie z ok. 1450 
(Hermann... 2006, lot. 443).
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logicznej obu hełmów w stronę XV w. Dziobowaty (względnie przód) ronda. Jego wysokość (240 mm 
przód na kapalinach z Leśna, Włocławka oraz bez sterczyny) i waga (2,5 kg) zbliżają go do heł-

30spiczasty tył hełmu z Olsztynka mogą być pośred- mu z Olsztynka  (Wilbrand 1915-1917, 269-271, 
nim elementem odmładzającym. Niewątpliwie Abb. 1, 3-4). Sterczyny, typowe dla dzwonów ku-
w przypadku dwóch ostatnich zabytków elementy listych, znane są z ikonografii i źródeł pisanych 

31te świadczą o przywiązaniu przez producentów przeważnie z 1. połowy XV w.  Pojawiają się 
wagi do walorów estetycznych hełmu. Potwier- one w scenach o tematyce legendarnej, religijnej 
dza to obserwacja zachowanych proporcji, de- i historycznej. Możliwe, że z uwagi na kształt, peł-
likatności linii, równej odległości między nita- niły szyderczą rolę atrybutów wojowników orien-
mi, staranności w wykończeniu zakładki ronda talnych. Hełm z Leśna ze względu na formę, obec-
itp. Z kolei zabytek z Leśna wykonany jest niesta- ność grani biegnącej wzdłuż dzwonu i ronda oraz 
rannie, co najlepiej widać w niedopasowaniu ron- usytuowania nitów podobny jest do kapalinu, za-
da i dzwonu, widocznym na nierównościach linii  pewne niemieckiej roboty, datowanego na XV w. 
grani. (Schultz 1892, 393, fig. 543; Drobná, Durdík, 

Zabytek z Włocławka przypomina hełmy Wagner, 1956, čast. III, tab. 9, č. 5) oraz zabytku 
o dzwonach kulistych, charakterystyczne dla XV w., o nieokreślonym pochodzeniu z Muzeum Wojska 
(ryc 12; por. przyp. 21) chociaż prostota i uniwer- Polskiego (nr inw. MWP105). W przypadku za-
salność tego kształtu nie wyklucza wcześniejszej bytków z Plemięt wydaje się, że ich forma wy-

29chronologii . Proporcjonalne uformowanie, wy- maga ponownej rekonstrukcji, być może za po-
kończenie detali i całość stylistyki sugerują, że mocą trójwymiarowych technik komputerowych. 
jest to produkt zaawansowanej technicznie, ma- Datowania tych zabytków, podobnie jak i innych 
sowej produkcji na potrzeby służb municypalnych artefaktów z tego gródka rycerskiego, o chrono-
czy arsenałów miejskich. Być może należałoby logii sięgającej nawet końca XIII w., nie można 
go  datować na 2.  połowę  XV  w. wprost łączyć z domniemanym spaleniem obiektu 

W przypadku kapalinu z Olsztynka bardzo w czasie wojny głodowej z 1414 r. (por. Kajzer 
bliską analogią jest niemal identyczny w formie 1996,  233). 
hełm, choć proporcjonalnie bardziej spłaszczony, Omówiony w niniejszym artykule hełm 
przechowywany w Déri Múzeum w Debreczynie z Włocławka uzupełnia katalog zabytków kapa-
na Węgrzech. Zabytek ten datowany jest na XV w. linów z ziem polskich o formę znaną ze śred-
(Kalmar 1971, 267-268, il. 30). Kolejne dwa za- niowiecznej ikonografii oraz spotykaną w zbio-
bytki, pochodzące z prywatnych kolekcji, opu- rach europejskich. Przedstawiona problematyka 
blikowane były przez W. Wilbranda: pierwszy pokazuje, że kwestią dalszych badań powinna 
ukazany jest z przodu, stąd nie widać tyłu zakoń- być weryfikacja, zapomnianych często, kolekcji 
czonego w szpic; sama forma hełmu oraz takie muzealnych. Dokładna obserwacja większej próby 
detale, jak położenie i rozstaw nitów na załomie zabytków, przy szerszej analizie źródeł ikonogra-
dzwonu i ronda wydają się zbliżone, choć zaby- ficznych, oraz wnioskach z zakresu archeologii 
tek ten jest wyższy (340 mm) i cięższy (3,22 kg), doświadczalnej, pomoże z pewnością rozwinąć 
jego sterczyna jest zaś niższa (40 mm). Drugi ka- wiele zagadnień, takich jak sposoby noszenia 
palin, choć pozbawiony sterczyny i posiadający kapalinów czy użycie konkretnych ich rodzajów 
delikatną grań na dzwonie, ma bardzo podob- przez określone średniowieczne formacje woj-
nie uformowany załom dzwonu i ronda oraz tył skowe. 
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29Podobny w ogólnym zarysie formy i rozmiarach do zabytku z Włocławka jest hełm z cysterny zamku Innerjuvalta w Szwajcarii 
(Schneider 1986, Abb. 7-12). Technika produkcji (dzwon i rondo hełmu połączone są nitami) przesuwa jednak jego chronologię 
do r. 1300 (por. przyp. 20). 
30Podany jako analogia dzwon hełmu ze zbiorów muzealnych w Wiesbaden nie musi być kapalinem, lecz hełmem typu pekilhube 
(Wilbrand 1915-1917, 270, Abb. 3). Szerzej o hełmach tego typu w artykule W. Wasiaka (2009). Warto wspomnieć, że znane ze 
źródeł słowo pekilhube mogło odnosić się również do omawianych kapalinów ze sterczyną (Grabarczyk 2009, 448).
31Sterczyny przy kapalinach mają w Europie wcześniejszą chronologię, o czym świadczyłyby przedstawienia w hiszpańskim 
Cantigas de Santa Maria z 1270 r. (Bruhn Hoffmeyer 1982, 148, fig. 50) czy angielski hełm datowany na połowę XIII w. (Drobná, 
Durdík, Wagner, 1956, čast. III, tab. 8, č. 6). Kapaliny z prostymi sterczynami spotykane są często m.in. we francuskich źródłach 
ikonograficznych i pisanych z 1. połowy XV w. (Garnier 1976). Dostrzec je można również na miniaturach z Powieści o Eneaszu 
Heinricha von Valdeke z ok. 1418 r. (Codex... 1419, 149v; 244-255), w Bellifortis Konrada Kyesera z 1405 r. (Drobná, Durdík, 
Wagner, 1956, čast. II, tab. 29-30) oraz z innych pochodzących ze Śląska (np. ostatnio Marek, 2008, 269, ryc. 96:a). Wystające 
zwieńczenia kapalinów niekiedy być może miały formę małego pomponu (Viollet-le-Duc 1875, 280). 
32Np. na tryptyku Mistrza z Wielowsi w scenie ukazującej bitwę pod Legnicą, datowanym na l. 1430-1440 (Żygulski 1996, 
52, il. 71).
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Tab. 1.Porównanie wymiarów kapalinów z ziem polskich (w mm).
33W nawiasach przybliżone wartości oparte na rekonstrukcji technicznej

Tab. 1.Comparision of Polish kettle hats sizes (in mm).
In brackets are presented approximate numerical values, based on technical reconstruction 

Miejsce odkrycia

Liczba otworów na nity 
na zakładce rodna w dzwonie 

Leśno,
pow. chojnicki

Olsztynek,
pow. olsztyński

Plemięta I,
pow. grudzi dzkią

Plemięta II,
pow. grudziądzki

Włocławek,
pow. loco

315
w tym 70 sterczyna

Wysokość całkowita 270 (225) (210) 175

Wysokość dzwonu 175 210
bez sterczyny

(75) (75) 155

Średnica dzwonu u dołu 178 x 222 200 x 240 (220 x 220) (220 x 220) 190 x 220

Średnica ronda 250 x 340 295 x 345 (360 x 360) (335 x 335) 300 x 330

Szerokość pasa ronda: 
przód
bok
tył

104
87
87

105
48

157

(160)
(160)
(160)

(140)
(140)
(140)

Obwód:
dzwon – maksymalny
dzwon – u dołu
rondo

640
640
910

713
655
1000

(1380)
(1380)
(2260)

(1380)
(1380)
(2100)

Grubość blachy:
w górnej partii dzwonu
na rondzie
na zakładce ronda

–
2,5
4,6

–
1,5
4,0

2,3
3,0-3,4

–

2,4
2,8
–

2,1
1,2
3,4

Szerokość kołnierza ronda 
w dzwonie

19 –

– – –

–16-18 13

19 8

Liczba otworów na nity:
na załomie ronda i dzwonu 
na dzwonie

–
16

–
12

–
10

–
10

21-22
–

Waga 2,5 kg 2,5 kg – – –

33Wartości te zostały wyliczone z rysunków zamieszczonych w opracowaniu zabytków z Plemięt (Nadolski, Grabarczykowa 
1985, 93, 95, tabl. VII-VIII). Przyjęto, że zamieszczona tam skala liniowa o wartości 10 cm mierzy 28 mm. Obwody dzwonów 
i rond zostały obliczone wzorem na obwód koła i mają charakter teoretyczny. Wartości podane w tabeli zostały przybliżone do 
5 mm. 
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Olgierd Ławrynowicz

The article presents the newly discovered specimen In Polish collections there are four more kettle 
– the kettle hat from Włocławek – on the background of hats with documented either origins or chronology: from 
the other finds from Poland and Europe. Kettle hats in Leśno in Chojnice distr., Olsztynek in Olsztyn distr., and two 

thEurope gained popularity since the end of the 12  cent. from Plemięta in Grudziądz distr. Several important 
During the following centuries they probably became conclusions can be drawn from the comparison of 
one of the most widespread type of the helmets among discussed kettle hats’ characteristics (tab. 1). Apart from 
common soldiers who could not afford a closed helmets, specimens from Plemięta, some common features in 
as  well  as  among  high- ranking  knights  and  rulers. diameters and perimeters of a brim and a skull may 

The oldest noted records of this type of helmets be seen. When it comes to the diameter of the skull 
in Polish lands come from Silesia, from the end of the convergence results from head anatomy (about 200 mm). 

th13  cent., while from Lesser Poland (Małopolska) from In the case of the diameter of the brim (about 300 mm), 
th th1320s. It is assumed that in the 14 -15  cent., they it was the matter of an optimal size, which ensures 

reached the peak of their dissemination and stylistic the protection of the head and partly the torso while 
thdevelopment and in the second half of the 15  cent. providing freedom of movements and enough visibility 

evolved  toward  sallet  and  morion. at the same time. Sizes of kettle hats were, of course, 
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FROM WŁOCŁAWEK ON THE COMPARATIVE BACKGROUND



limited by their weight, which also in the case of Vital elements that can narrow down the dating 
different types of helmets seldom exceeds 2,5 kg. are a ridge on the helmet from Leśno and finial on the 
Discrepancy in size concerns the height of the helmet find from Olsztynek. Perhaps they should induce us 
and  the  skull  itself. to move the lower chronological boundary of both 

thInterpretation of the number, localisation and helmets toward the 15  cent. A beak-like front in the 
functions of rivets or possible hooks is the question of helmets from Leśno and Włocławek and the back of 
further researches as it is not completely clear if they the helmet from Olsztynek may be a rejuvenating 
were  used  to  fixing  the  lining  only  or  also  a  coif. element. Undoubtedly it is the evidence of the maker’s 

The differences in the production technique are attachment to the esthetical value of the helmets and 
reflected by the proportion of the thickness of the metal perhaps his practice. It especially concerns the artifacts 
sheet in the skull and the brim. When the whole helmet from Włocławek and Olsztynek. The observation of 
was made of one piece of metal, metal sheet in the brim the proportions, delicate lines, equal distances between 
is definitely thinner and lighter (helmets from Olsztynek the rivets, accuracy in the finishing of the brim etc. 
and Włocławek). When the skull and the brim were seems to confirm this opinion. On the other hand, the 
made separately, such differentiation cannot be noticed. specimen from Leśno is made in a slipshod manner as 
On the basis of discussed specimen a certain regularity the skull and brim are maladjusted, what is visible on 
can be noted. The skull and the brim are joined together the  unevenness  of  the  line  of  the  edge. 
by putting a collar of the brim into the skull. In the case The artifact from Włocławek resembles of helmets 

thof the helmet from Leśno these elements were welded with spherical skulls, characteristic for the 15  cent. 
and forged together, whereas helmets from Plemięta Proportional shape, finishing of the details and the whole 
were  additionally  strengthened  with  rivets. design implies that it is the product of technically 

In the light of mentioned in the article information advanced mass production for municipal services or 
discussed kettle hats from Poland are simple, without armoury. Maybe it would be proper to put its chronology 

thany decorative elements and (perhaps destroyed) in the second half of the 15  cent. In the case of the 
accessories. What comes to the foreground, is the variety kettle hat from Olsztynek with finial, two helmets 
of their shapes. The one from Włocławek is the classic from Hungary and Germany are almost identical in 
kettle hat whereas helmets from Leśno and Olsztynek the form. Typical, spherical skulls, that are known 
belong to the type with the deep skull and the lowered from iconographic and written sources, mainly come 

thbrim. Helmets from Plemięta can be also theoretically from the first half of the 15  cent. They appear in 
included in the last group because of the broad and deep legendary, religious and historical scenes. The helmet 
brims visible in the proposed reconstruction. However, from Leśno, because of its shape, the edge along 
the credibility of the reconstruction can raise some the skull and the brim, and situation of the rivets, 

thserious doubts with the circular shape of the brim resembles of a kettle hat dated for the 15  cent., made 
extending its perimeter. On the basis of the form of the probably in German workshops. When it comes to 
kettle hat from Włocławek its chronology may be wide, the specimens from Plemięta, it seems that their form 

thbut rather not for the 13  cent. Also in the case of requires a re-reconstruction, possibly with the use of 
specimens from Leśno and Olsztynek, the period of their three-dimensional computer techniques. Dating of these 
origin may be narrowed down to the second half of the and other specimens from this motte can go as far as 

th th th14  and to the 15  cent. This chronology is additionally the  end  of  the  13   cent. 
clarified by the production technique which lifts the The verification of often forgotten museum 
chronological boundary of the specimen from Włocławek collections should be the matter of further researches. 

that least past the half of the 14  cent. When it comes to Thorough examination of the greater group of artifacts 
the specimen from Olsztynek, the earlier conclusion is with a broader analysis of iconographic sources and 
confirmed. The way the brim and the skull are joined some conclusions from the field of the experimental 
together in the kettle hats from Leśno and Plemięta does archaeology will certainly help in solving many problems, 
not have to be a chronological indicator but only an such as the ways of wearing kettle hats or the use of 
effect  of  particular  tradition  of  the  craft. particular  types  by  medieval  military  formations. 
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