
Poszukiwania ulepszonej ochrony głowy ry-
cerza doprowadziły u schyłku XII w. do powsta-
nia hełmu zamkniętego, w którym płyta czołowa 
zasłaniała całą twarz. Tego typu osłona głowy, 
nazywana hełmem garnczkowym, szybko zyska-
ła popularność i stała się synonimem rycerskości. 
Pomimo zamkniętej konstrukcji hełm garnczkowy 
nie do końca spełniał swoje zadanie. Płaski szczyt 
dzwonu powodował, że ciosy nie ześlizgiwały się, 
niewielkie szczeliny wzrokowe utrudniały widze-
nie, a małe otwory wentylacyjne – oddychanie. 
W kolejnych stuleciach konstrukcja ta przeszła 
znaczącą ewolucję, polegającą na zmniejszeniu 
liczby budujących ją płyt oraz zmianach w skle-
pieniu dzwonu, tak by był on bardziej stożkowa-
ty, a więc i lepiej chronił przed ciosami zadawa-
nymi  z  góry  (por.  m.in.  Pierzak  2005).

W chwili obecnej liczbę zachowanych w ca-
łości lub w większych fragmentach hełmów garncz-
kowych szacować można na nieco ponad 20 eg-
zemplarzy (por. Pierzak 2005, 271-280; Žákovský, 
Hošek, Cisár 2012). Jednym z nich jest okaz opi-
sywany w literaturze przedmiotu jako pochodzący 
z Dargen . Za monografistą zabytku, Günterem 1

Quasigrochem (1979), można nadmienić, że hełm 
ten ma wysokość około 30 cm, szerokość 19 cm 
i głębokość 24 cm. Osłona została wykonana z pię-

ciu żelaznych płyt – dwóch w części twarzowej, 
dwóch w części potylicznej i jednej na szczycie. 
Płyty te, o grubości 0,5-3 mm, połączone zostały za 
pomocą 52 nitów. Przód dzwonu jest opuszczony 
względem tyłu. Szczelina wzrokowa jest bardzo 
wąska i rozdzielona na dwie części okuciami łą-
czącymi blachy dzwonu. Szczyt jest płaski, otwory 
wentylacyjne małe i nieliczne. W obecnym stanie 
zachowania (niewielkie ubytki w potylicznej partii 
dzwonu) hełm waży 2,26 kg. Niewielkie rozmia-
ry skłoniły niektórych badaczy do uznania go za 
osłonę głowy osoby małoletniej (por. Breiding 
2013, 21). Badania wykazały, że hełm wykonano 
ze średnio nawęglonej stali (0,5% C). Materiał 
ma strukturę perlityczno-ferrytyczną o twardości 
256 HV (por. Williams, Edge 2004, 125). Dobra 
jakość surowca użytego do wykonania hełmu za-
sługuje na podkreślenie i wyróżnia okaz z Dargen 
na tle innych przeanalizowanych hełmów garncz-
kowych  (ibidem,  124).

Znalezisko to powszechnie uważane jest za 
jeden z najlepiej zachowanych a zarazem najstar-
szych (trzecia ćwierć XIII w.) i prezentujących 
najpierwotniejszą formę rozwojową hełmów 
garnczkowych. Problemem pozostaje jednak 
lokalizacja miejsca znalezienia, czyli owego 
Dargen. W literaturze przedmiotu kwestia ta jest 
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bardzo zawikłana. Część badaczy wskazywało na 
bliżej nieokreślony Schlossberg (wzgórze zamko-
we) koło równie nieokreślonej miejscowości Dar-
gen na Pomorzu (tak m.in. Blair 1958, 196, Fig. 80; 
Müller, Kunter 1971, 326, Abb. 35-36; Gravett, 
Turner 1997, 17; Nicolle 1999, 178, nr 451; Pierzak 
2005, 42, 272, ryc. 3). Wśród prób lokalizacji 
pojawiło się także jakieś Dargen koło Szczecina. Do 
literatury wprowadzili je autorzy polskich opra-
cowań – Leszek Kajzer (1976, 112) i Zdzisława 
Wawrzonowska (1976, 37, przyp. 27). Co intere-
sujące, zacytowali przy tej okazji pracę Veseya 
Normana (1964, 12, Fig. 8), który nie pisze o Szcze-
cinie, a wspomina jedynie o Schlossberg Dargen, 
Pomerania. W zestawie propozycji umiejscowie-
nia Dargen nie zabrakło także Dargen na wyspie 
Uznam (Qausigroch 1979, 11; Maciejowski 2000, 
281) . Paul Post (1929, 26, Taf. 9; 1939, 106, 13) 2

lokalizował miejsce znalezienia hełmu w jakimś 
Deerberg na Pomorzu. Co ciekawe, cytujący jego 
prace Hugo Schneider (1953, 29) zrobił z tego za-
mek Dargen w Deerberg koło Bubach, które także 
miało znajdować się na Pomorzu. Konstrukcja ta 
jest karkołomna, biorąc pod uwagę fakt, że miej-
scowość Bubach leży w zachodnich Niemczech, 
w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Infor-
macja ta powielona została w kilku kolejnych 
pracach (m.in. Curtis 1978, 24; Žákovský, Hošek, 
Cisár 2012, przyp. 5). Nie mniej egzotyczną loka-

lizację podał Zdzisław Żygulski jun. (1975, 34, 
przyp. 12), pisząc o przechowywanym w Museum 
für Deutsche Geschichte w Berlinie hełmie garn-
czkowym z drugiej połowy XIII w. wykopanym 
obok zamku w Schlossberg (Polkały) w Prusach 
Wschodnich (obecnie Dobrovolsk, ZSRR), choć jed-
nocześnie rysunek hełmu z Dargen opisany został 
jako hełm z Pomorza (!) (por. Żygulski 1975, ryc. 
8:b). W kolejnym wydaniu monografii Z. Żygul-
skiego jun. informację tę sprostowano i hełm został 
opisany jako wykopany obok zamku w Schlossberg 
(koło miejscowości Dargen na wyspie Uznam) (Ży-
gulski 1982, 34, przyp. 12, ryc. 8:b). W ostatniej 
dekadzie Sven Lüken dwukrotnie (2009, 376-377; 
2010, 74) w hasłach katalogowych podał nazwę 
Dargen-Dargiń w powiecie koszalińskim. W świe-
tle informacji zamieszczonych w prasie zacho-
dniopomorskiej z lat 30. XX w. to właśnie ta lo-
kalizacji jest właściwa, choć S. Lüken myli się 
w  niektórych  szczegółach.

Pierwsze ze wspomnianych wydawnictw za-
chodniopomorskich to artykuł Georga Horna pt. 
„Der Wall in Dargen, Kreis Bublitz” opublikowany 
12 września 1932 r. w „Unsere Heimat” – dodatku 
do gazety „Kösliner Zeitung”. W tekście tym opi-
sany jest częściowo zniwelowany pagórek na łą-
kach położony w widłach dwóch potoków w oko-
licy miejscowości Dargen. W latach 60. XIX w. 
stolarz Reetz, właściciel tego terenu, postanowił 

Ryc. 1. Fragment artykułu Georga Horna z odpowiedzią z Arsenału w Berlinie na jego zapytanie o hełm z Dargen (wg Horn 1932, 3).

Fig. 1. Fragment of a paper by Georg Horn with a response from the Arsenal in Berlin to his enquiry concerning the helm from Dargen (after 
Horn 1932, 3).

2 Maciej Maciejowski błędnie powołuje się w tym przypadku na opracowanie Gravetta i Turnera (1997, 17), którzy wspominają 
jedynie o Dargen na Pomorzu bez lokalizowania go na wyspie Uznam.
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go uprzątnąć i założyć tu ogród. Podczas prac po-
rządkowych natrafił na hełm garnczkowy, grapen 
ze stopu ludwisarskiego oraz ostrogę, które prze-
kazał do muzeum. Georg Horn nie wiedział, do 
której z ówczesnych placówek muzealnych trafił 
zabytek, ale postanowił dotrzeć do hełmu i w tym 
celu 26 kwietnia 1932 r. wysłał do nich zapytania. 
10 maja 1932 r. z Arsenału w Berlinie otrzymał 
odpowiedź, że poszukiwany przez niego hełm 
w lipcu 1869 r. trafił do Królewskiego Gabinetu 
Sztuki (niem. Königliche Kunstkammer), a na-
stępnie w 1876 r. do nowo utworzonego Zbioru Mi-
litariów w Arsenale (niem. Waffensammlung des 
Zeughauses) (por. ryc. 1). W Inwentarzu jako miej-
sce znalezienia wpisano „Dargen bei Bublitz”, 
a zabytkowi nadano numer A.D. 14311  (por. Horn 3

1932). W trzy lata później ten sam autor w cza-
sopiśmie „Unser Pommerland” zamieścił kolej-
ny artykuł, tym razem pod wymownym tytułem 
„Der Topfhelm aus Dargen“, w którym powielił 
przedstawione wcześniej informacje (por. Horn 
1935). Zamieścił przy tej okazji fotografię , któ-4

ra nie pozostawia wątpliwości, że istotnie chodzi 
o interesujący nas hełm (por. ryc. 2). W tym sa-
mym tomie co tekst Georga Horna znajduje się 
również artykuł Hansa Jürgena Eggersa i Hermanna 

Ryc. 2. Hełm z Dargen (wg Horn 1935, 191).

Fig. 2. Helm from Dargen (after Horn 1935, 191).

Bollnowa zatytułowany „Vor- und Frühgeschichte 
des Kreises Bublitz”. W katalogu stanowisk zna-
lazła się także miejscowość Dargen, a w niej 
zniszczony średniowieczny zamek („der Wall”) 
położony na łąkach około 200 m na zachód od 
krańca wsi. Wśród znalezisk autorzy ci wymieniają 
cenny hełm garnczkowy przechowywany w Ar-
senale w Berlinie, ostrogę, motykę oraz grapen 
(Eggers, Bollnow 1935, 113). Źródłem wiedzy 
były dla nich artykuł G. Horna z 1932 r. oraz 
wydany w 1921 r. przewodnik po zbiorach ber-
lińskiego Arsenału. W tym drugim przypadku 
dodali oni adnotację, że zawiera on błędne dane 
o pochodzeniu hełmu (!). Informacja ta jest nie-
zwykle istotna w kontekście późniejszych pertur-
bacji i problemów z umiejscowieniem znaleziska. 
Okazuje się bowiem, że już 100 lat temu zna-
lezisko to błędnie lokalizowano, a błędny zapis 
pojawił się w wydawnictwie instytucji, w której 
hełm przechowywano. Także w pracach kustosza 
Zeughausu Paula Posta (1929; 1939) wymienio-
na jest inna lokalizacja. Jak zatem wyjaśnić od-
powiedź z berlińskiego Muzeum uzyskaną przez 
Georga Horna, w tym samym mniej więcej cza-
sie,  w  której  mowa  o  Dargen  koło  Bobolic?

Miejscowość Dargen, Kreis Bublitz, z przy-
toczonych wyżej artykułów to dzisiejsza Dargiń, 
gmina Bobolice w województwie zachodniopo-
morskim. Większość wzmianek w literaturze 
łączyło Dargen z Pomorzem, ale raczej z jego 
niemiecką częścią. O błąd taki łatwo, jeżeli po-
dawano jedynie niemiecką nazwę miejscowości 
z pominięciem nazwy powiatu (niem. Kreis), 
w którym ona się znajduje. Nietrudno także, jak 
sądzę, wyjaśnić pojawienia się w literaturze na-
zwy Bubach, która jest chyba zniekształconą na-
zwą miejscowości Bublitz, czyli Bobolic. Trudniej 
natomiast wyjaśnić, skąd wzięła się ona w pracach 
Hugo Schneidera (1953, 29) i Howarda M. Curtisa 
(1978, 24), skoro nie wspomina o niej cytowany 
przez  nich  Paul  Post. 

Przytoczone artykuły G. Horna oraz H. J. Eg-
gersa i H. Bollnowa nie pozostawiają wątpli-
wości, że Dargen to dzisiejsza Dargiń. Miejsco-
wość ma średniowieczny rodowód. Do 1339 r. 
ziemia bobolicka znajdowała się w rękach kilku 
rodów możnowładczych – m.in. Wedlów, Speni-
ngów i Sanitzów, od których 27 lutego tego roku 
została odkupiona przez biskupa kamieńskiego 
Fryderyka von Eickstädt (Malinowski, Mali-
nowski 1990, 23). Samo Dargen pojawiło się 
w źródłach dopiero w drugiej połowie XIV w. 
Wspomina o nim traktat pokojowy z 22 maja 

3 Obecnie jest to numer W1003. Oba numery, stary i nowy, wymieniają przy opisie hełmu Heinrich Müller i Fritz Kunter (1971, 326).
4 Co ciekawe, jest to ta sama fotografia, którą opublikował Paul Post w 1929 r.
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1362 r. pomiędzy książętami wołogoskimi Bo-
gusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V 
a biskupem kamieńskim Janem von Sachsen-
Lauenburg. Artykuł 2 tego układu nakazuje, 
aby książęta zwrócili biskupowi zamki Darg-
hen   i  Podewils  (por.  Müller  1929,  165).5

Na podstawie danych zawartych w arty-
kułach z lat 30. XX w. można posunąć się 
zdecydowanie dalej i wskazać precyzyjnie 
lokalizację miejsca znalezienia hełmu. W obu 

tekstach Georga Horna (1932; 1935) podana jest 
informacja, że było to na łąkach u zbiegu dwóch 
potoków (Ellerbach i Lenzbach). H. J. Eggers 
i H. Bollnow (1935) doprecyzowali ją, podając, 
że „der Wall” znajduje się na łąkach około 200 m 
na zachód od krańca wsi. Z dużym prawdo-
podobieństwem wskazać można, że miejscem 
odkrycia hełmu był znajdujący się tam gródek 
stożkowaty (ryc. 3). Obiekt ten widnieje w dzi-
siejszej ewidencji konserwatorskiej jako stan. 1 

Ryc. 3. Lokalizacja miejsca znalezienia hełmu na mapie topograficznej z 1935 r. Oprac. A. Janowski.

Fig. 3. Location of the helm’s find place on a topographic map from 1935. Elaborated by A. Janowski.

5 Jeder soll Mannen und Schloesser des anderen ihm wiederzustellen, besonders die Herzoege Darghen und Podewils an den 
Bischof herauszugeben (por. LG Rep. 1 Bistum Kammin, nr 163). Za szczegółowe informacje o niepublikowanym dokumencie 
w zbiorach Archiwum w Greifswaldzie dziękuję dr. Rafałowi Simińskiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego.
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(AZP 18-23/69) wpisane 4 grudnia 1968 r. do 
rejestru zabytków pod numerem 662 jako dom-
niemane grodzisko nizinne typu stożkowatego 
z czytelną warstwą kulturową. W decyzji za-
znaczono, że obiekt jest silnie zniszczony przez 
wybieranie żwiru. W październiku 1966 r. na sta-
nowisku przeprowadzono badania w ramach we-
ryfikacji grodzisk średniowiecznych ówczesnego 
województwa koszalińskiego (  1966; Ol-Dargiń
czak, Siuchniński 1968, 209-210; Olczak 1994, 77, 
nr 7). W wykonanych wówczas dwóch wykopach 

6sondażowych  nie natrafiono jednak na źródła 
ruchome. Z kolei badania powierzchniowe prze-
prowadzone w 1982 r. ujawniły występowanie 
na powierzchni ceramiki pradziejowej, późnośre-
dniowiecznej i nowożytnej. Wizytacja przepro-
wadzona w 2016 r. wykazała istnienie w tym 
miejscu zniszczonego prostokątnego nasypu o wy-
miarach podstawy około 35 × 24 m i zachowanej 
wysokości do około 2,0-2,5 m. Otacza go zasypana 
i słabo czytelna fosa. Całość porastają drzewa 
i krzaki maskujące pierwotną konfigurację terenu. 
Nasyp jest pozostałością dworu lub wieży na kopcu. 
Trudniej natomiast o wskazanie jego pierwotnego 
właściciela. Sven Lüken (2010, 74) podał, że hełm 
podchodzi z zamku będącego siedzibą biskupów 

kamieńskich. Właścicielami ziemi bobolickiej, 
w której leży Dargiń, stali się oni jednak dopiero 
w 1339 r. Hełm datowany jest natomiast na trze-
cią ćwierć XIII w., a zatem okres, kiedy okolice 
Bobolic znajdowały się w rękach któregoś z rodów 
rycerskich wcześniej władających tym obszarem.

Hełm z Darginii koło Bobolic na Pomorzu 
Zachodnim to wyjątkowe znalezisko, które w wy-
niku popełnionego przed stuleciem błędu przy-
pisane zostało do bliżej niezidentyfikowanego 
Dargen lokalizowanego na ogół w niemieckiej 
części Pomorza. Analiza publikacji z prasy za-
chodniopomorskiej z l  30. XX w. nie pozostawia at
jednak wątpliwości co do jego pochodzenia. Przy-
wrócenie wiedzy o prawdziwym miejscu jego po-
zyskania ma ogromne znaczenie dla studiów nad 
uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Polsce, 
hełm ten jest bowiem zaledwie drugim, obok oka-
zu ze Smolenia (Głosek, Muzolf 2002), hełmem 
garnczkowym  znanym  z  tego erenu. t
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6  – brak planu z lokalizacją wykopów może być efektem rozproszenia archiwaliów.Lokalizacja tych wykopów nie jest znana
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The great helm from Dargen is believed to be one 
of the best preserved and also one of the earliest finds of 
this category of protective armament. Hence, it is often 
mentioned, quoted and discussed in arms and armour 
studies, both in Poland and abroad. In spite of 
the existence of numerous works which deal with the 
construction and technological-technical traits of the 
helm, its find place is still a matter of debate. Among the 
proposed locations of Dargen, there were, among others, 
localities in Usedom Island, in the vicinity of Szczecin, 
somewhere in Pomerania or even in Rhineland or East 
Prussia. However, the analysis of mentions in Western 
Pomeranian press from the 1930s leaves no doubt that 

the discovery was made in the locality of Dargiń near 
Bobolice, Zachodniopomorskie Voivodeship. It took place 
in the 1860s. On the basis of surviving descriptions it 
was also possible identify its exact find place. This is the 
archaeological site located about 200 m to the west of 
the village (Site 1 – Archaeological Record of Poland 
18-23/69). This site was described as remains of a motte-
type knightly residence. The land of Bobolice where 
Dargiń is located was in the hands of several magnate 
families (among others, the Wedels, the Spenings and 
the Sanitzs) until 1339. It can therefore be proposed that 
the presence of the helm is related to a knight coming 
from  one  of  these  families.

Summary

Andrzej Janowski

WHERE IS DARGEN LOCATED? 
A SOLUTION OF A HUNDRED-YEAR-OLD RIDDLE
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