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Wstęp
Prowadzenie wojny w średniowieczu było niezwykle kosztownym
przedsięwzięciem. Rycerz wyruszający na wyprawę wojenną musiał
zgromadzić środki nie tylko na swoje utrzymanie ale również swojego
pocztu, a nie wspominając już o zakupie uzbrojenia 1.Zwycięska wojna
pozwalała zdobywać łupy które z nawiązką rekompensowały poniesione
wydatki. Jednak zanim do tego doszło trzeba było pokonać przeciwnika,
który niejednokrotnie schowany był za grubymi murami zamków i
ufortyfikowanych miast. Dostać się do miasta można było na kilka
sposobów: w wyniku dyplomatycznego porozumienia, zdrady któregoś z
obrońców, który wpuści do miasta wrogów. Jednakże takie zabiegi często
wymagały

czasu.

Szybszym

rozwiązaniem

było

przeprowadzenie

szturmu, jednak taki atak pociągał za sobą zazwyczaj dużą ilość ofiar.
Czasami

nieuniknione

różnego rodzaju

było

oblężenie,

którego

konsekwencją

były

utrudnienia nie tylko dla oblężonych ale też dla

oblegających. Długie przebywanie w jednym miejscu dużej masy ludzi
wymagało

dobrej

organizacji

logistycznej.

W

przypadku

wypraw

krzyżowych najważniejsza była woda, która była czasami transportowana
z dużych odległości. Wielkim utrapieniem średniowiecznych armii były
zarazy, które wynikały ze skrajnego braku higieny, bądź jedzenia
zepsutej żywności.
Aby przyspieszyć zdobycie obiektu oraz aby zminimalizować
straty atakujący posługiwali się różnego typu machinami. Potężne biffy
niszczyły mury zamków, wieże oblężnicze

pozwalały atakującym

wedrzeć się na obwarowania.
Wszystkie te konstrukcje znamy tylko i wyłącznie z opisów i
ikonografii gdyż do naszych czasów nie zachował się żaden egzemplarz.
Ostatni przypadek znalezienia kompletnego trebuczetu miał miejsce w
Prusach wschodnich podczas rozbiórki starego kościoła w latach 90 XIX

1

Zob.Philippe Contamine Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999
s.75, J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003, s. 94
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w. Jednak zaraz po jego odkryciu został pocięty na opał 2. Próby
odwzorowania machin na podstawie przekazów źródłowych są niezwykle
trudne gdyż zarówno ikonografie jak i opisy

charakteryzują się dość

ogólnym przedstawieniem a tylko w nielicznych przypadkach można
doszukać się szczegółowych
jednym

wybranym

detali. Dlatego nie można opierać się na

przykładzie

lecz

trzeba

brać

pod

uwagę

cały

zgromadzony materiał. Sporo wiedzy na temat machin i ich mocy
dostarczają

współczesne rekonstrukcje. W Europie na terenie Francji i

Anglii wiele jest tego rodzaju eksponatów przy zamkach i muzeach. Jako
kilka przykładów można tutaj wymienić trebuczety pokazywane: na
zamku Baux-de-Provence 3 zrekonstruowane na

podstawie rysunkòw

Eugène Violett-le-Duc oraz tripantum na zamku Warwick w Anglii,
godna uwagi konstrukcja stoi również w

Gotlandii przy murach

miejskich Visy. Takich przykładów rozsianych po całej Europie można
by mnożyć. Dzięki nim można w przybliżeniu oszacować zasięg tych
machin. Na uwagę zasługuje również zamek Château des Baux i
znajdujące

się

w

nim

wiernie

zrekonstruowane

repliki

trzynastowiecznych: balisty, tarana i trebuczetu. Balista tam pokazywana
waży

4 tony i

potrafi miotać kamienne pociski na odległość 150m

natomiast, trebuczet stukilogramowy

kamień wyrzuca na 200 yardów

czyli 184 metry.
Pionierem w dziedzinie rekonstrukcji machin wojennych był
niemiecki

archeolog

Major

Schramm.

Zbudował

on

wiele

replik

rzymskich i średniowiecznych machin miotających. Cześć z jego prac nie
przetrwała drugiej wojny światowej ale większość udało się ocalić i
można je podziwiać w muzeum w Saalburgu
Tych kilka przytoczo przykładów gdyż są one cennym źródłem wiedzy
biorąc pod uwagę skromność literatury tematu. W Polsce jak do tej pory
ukazały się dwie

pozycje

Roberta Jarugi pt. Machiny wojenne 4 oraz

książka Władysława Kmiecia Historia artylerii rzutowej 5. Pierwsza
pozycja

dość pobieżnie omawia zagadnienia związane z machinami i

2

http://www.bagrit.pl/artykuly/artykuly.php ( 2 0 , 0 4 , 2 0 0 8 )
www.chateau-baux-provence.com ( 2 5 . 0 2 . 2 0 0 8 )
4 R. M. Jurga, Machiny wojenne, Kraków 1995
5 Wł. Kmieć, Historia artylerii rzutowej Koszalin 2003
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3

informuje

czytelnika

natomiast

omawia

jedynie

jedynie

o

podstawowych

machiny

miotające

kwestiach,

pomijając

druga

pozostałe

konstrukcje. Szczątkowe informacje znaleźć można u Andrzeja Michałka
w książce Wyprawy krzyżowe – Francuzi 6 Z literatury angielskojęzycznej
na uwagę zasługuje David Nicole. Autor kilku książek o machinach
wojennych i sztuce oblężniczej .
Kolejną skarbnicą wiedzy są
okresu

wypraw

krzyżowych

jak

źródła historyczne pochodzące z
również

i

w

późniejszych.

Przedstawienia machin można znaleźć na kartach biblii Maciejowskiego,
Kodeksu Manesse czy w manuskryptach arabskich. Ciekawy szkic
trebuczetu widnieje w szkicowniku trzynastowiecznego artysty - Viliarda
de Honnecourt, który urodził się około 1200r.a

wywodził się z

Honnecourt-sur-Escaut. Francuski architekt i budowniczy

podczas

swojej podróży po Francji nakreślił podstawę machiny barobalistycznej.
Natomiast

źródeł pisanych dostarczyli Aegiddio Colona (Egidiusz) De

regimine principium

i Vegetius oraz Mariano Sanuto

Torcello Liber

secretorumfidelium Crucis Terre sanctae recuperatione et conserwatione
,poświęcili oni swoje dzieła sztuce oblężniczej.

6

Andrzej Michałek Wyprawy Krzyżowe – Francuzi Warszawa 2004
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Rozdział I
Przyczyny I wyprawy krzyżowej
Podejmując temat Wypraw krzyżowych na początku należy wspomnieć o
sytuacji jaka panowała w ówczesnej Europie Zachodniej przed synodem
w Clermont. Na terytorium Francji dochodziło do częstych starć
pomiędzy drobnymi feudałami, którzy dążyli do poszerzenia swoich
posiadłości kosztem sąsiadów.

W tym czasie obowiązywało prawo

dziedziczenia majątku przez najstarszego syna. Młodsi braci pozbawieni
perspektyw zaciągali się na służbę do bogatszych seniorów , którzy
zapewniali

im

utrzymanie

a

dzięki
prywatnym
wojnom

mieli

szanse

na

zdobycie
własnego
majątku. Terror
i

przemoc

dotykał również
pospólstwo
kler.

Rys. 1 Papież Urban II na synodzie w Clermont

i

Niebezpiecznie

rozbójników

było

napadały

na

na

gościńcach

kupców

i

całego

podróżnych.

kraju.

Bandy

Romanse

które

opisywały rycerzy bez skazy pokazywały jak postępować z damami i
wrogami , nie mówiły natomiast jak rycerz ma traktować ludność
poddańczą

zarówno swoją jak i wroga. Toteż masowe mordy chłopów

były normalnym zjawiskiem w tamtych czasach.
również

duchowieństwo,

które

często

było

Zepsuciu uległo
w

konfliktach

z

możnowładcami i prowadziło rozwiązły tryb życia. Dość powszechną
praktyką była symonia. Papież Urban II zwołując synod w Clermont 8
dni

poświęcił

sprawie

reform

zapoczątkowanych

przez

swego

poprzednika. Zmiany w Kościele miały położyć kres dalszemu upadkowi
moralnemu kleru i wiernych. Na synodzie obłożony ekskomuniką został
5

król francuski Filip I, który porzucił prawowita żonę dla żony swojego
wasala hrabiego Anjou 7. Na samym końcu kazania

hierarcha daje

możliwość odkupienia swych win. Wszystkim zebranym opowiada o
krzywdach

jakich

doznali

chrześcijanie

ze

wschodu

od

arabskich

najeźdźców.
(…)Bracia wasi bowiem, żyjący na wschodzie, pilnie potrzebują
waszej pomocy, tej pomocy, jaką często im obiecywano, wy zaś Wielu
zabili i wielu pojmali, takoż zburzyli kościoły i zniszczyli imperium. Jeśli
im pozwoli cię ciągnąć to niegodnie jeszcze chwilę, musicie się spieszyć
z udzieleniem im jej. Jak bowiem wielu z was już słyszało, napadli ich
Turcy i Arabowie i podbili terytorium Romanii na zachodzie aż do
wybrzeża Morza Śródziemnego i Hellespontu, zwanego ramieniem św.
Jerzego. Zajmowali coraz więcej ziem owych chrześcijan, a zwyciężyli
ich w siedmiu bitwach. Będą najeżdżać Wiernych Bożych jeszcze
częściej. Z tej to przyczyny ja, bądź raczej Pan Bóg, zaklinam was jako
Chrystusowych posłańców, byście to przekazywali wszędzie i namawiali
wszystkich ludzi w hierarchii, piechotę o rycerzy, biednych i bogatych,
by prędko zanieśli pomoc owym chrześcijanom i zgładzili to nikczemne
plemię z ziem przyjaciół naszych.(…) 8
Wszyscy, którzy

wzięli udział w wyprawie mogli liczyć na

odpuszczenie grzechów gdyż krucjata miała być potraktowana jako
pokuta. Taki obraz synodu przekazuje w swoich zapiskach Fucher z
Chartres a jego relacja jest uznawana za najbardziej wiarygodną 9.Idea
wypraw ogarnęła euforią nie tylko duchownych ale i wszystkich
zebranych na synodzie. Według Fouchera mieli oni wykrzyknąć Bóg tak
chce

Po zamknięciu synodu była ona głoszona przez wędrownych

kaznodziejów oraz przez samego papieża, który nawoływał do krucjaty
podczas swych podróży.
Wiosną 1096 r. zbierają się cztery

armie pod wodzą wielkich

feudałów: Rajmunda z Tuluzy, Godfryda z Bouillon księcia Dolnej

7

Annaud de LA Croix , Templariusze W sercu wypraw krzyżowych. Poznań 2006, zob. także
M.(are) Bloch, Społeczeństwo Feudalne, Warszawa 2002.
8
Castries, La Conquete de la Terre sainte par les croises, A. Michel Paryż
1973 s. 201-203
9
Fou che r d e Ch ar tre s, H is to r ie d e la c ro isad e, P ar yż 2001
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Lotaryngii, Roberta Krótkoudego, hrabiego Normandii i

Boemunda z

Tarentu, dowodzącego oddziałami Normanów z Sycylii. Na dowódcę
wyprawy

Papież

mianował

Ademara,

biskupa

Le

Puy.

rzeczywistości był on tylko przewodnikiem duchowym,

Jednak

w

cała władza

wojskowa spoczywała w rękach dowódców armii. Pierwsza krucjata była
wyprawą czysto rycerską, nie brał w niej udział żaden z europejskich
monarchów. Najpotężniejsi władcy europejscy królowie Francji i Anglii
byli w konflikcie z papieżem 10.
Można przypuszczać że Papież nie spodziewał się takiego odzewu
Wśród rycerstwa i ogólnego pospólstwa. Ogromne masy ludzkie ciągnęły
na wschód mając przed sobą jeden cel i różne zamiary. Jerozolima
widziała się jako miejsce ukrzyżowania Chrystusa, które należało
odebrać z rąk niewiernych, a z drugiej strony było to bogate miasto, w
którym przeplatały się szlaki handlowe.

10

A. (nnaud) d e L a G ro ix , T emp lar ius z e W s e rcu wypra w k rzy żo wych . Poz nań
2006 s.10
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Rozdział II
Uzbrojenie rycerstwa w pierwszej krucjacie

Rycerz wyruszający na krucjatę musiał być dobrze wyposażony.
Oprócz zbroi, broni zaczepnej i tarczy musiał posiadać odpowiedniego
konia

który

był

równie

ważny

jak

pozostałe

elementy.

Dobry

wierzchowiec niejednokrotnie mógł przesądzić podczas bitwy o życiu lub
śmierci jeźdźca. W XI w. zaczęto staranniej selekcjonować konie. Te
najlepsze

były przeznaczane

do walki i poddawane specjalnemu

treningowi. Natomiast zwierzęta o gorszej budowie ciała i osiągach były
wykorzystywane jako podjazdki na które rycerz przesiadał się w czasie
podróży aby oszczędzić wierzchowca bojowego. Konie bojowe ćwiczono
tak

aby

podczas

bitwy

która

rozpoczynała

się

natarciem

jazdy,

przechodziły stopniowo ze stępa w galop a bezpośrednio przed starciem
w cwał 11. Taka szarża dawała ogromną siłę uderzenia dawała duże
prawdopodobieństwo

że

szyk

przeciwnika

zostanie

rozbity.

Konie

bojowe ważyły ponad 600kg, przyjmuje się ze mogły udźwignąć ciężar
stanowiący 1/5 swojej wagi, co w okresie wypraw krzyżowych stanowiło
około 120kg 12. Do IX w. ogier bojowy kosztował w przybliżeniu 4 woły,
na początku

epoki krucjat cena wyselekcjonowanych wierzchowców

znacznie wzrosła i wahała się od 4 do 20 wołów (zależnie od regionu i
okoliczności).
Podstawą uzbrojenia ochronnego rycerstwa tego okresu była
kolczuga z długimi rękawami i z manicles 13 sięgająca do kolan.
Zakładano ją na przeszywanicę wykonaną z lnu. Nogi wraz ze stopami
również osłonięte były plecionką kolczą a pod koniec okresu krucjat
pierwszymi elementami płytowymi. Głowa chroniona była przez hełm.
W tamtym okresie były to hełmy typu normandzkiego, wczesne odmiany
hełmów garnczkowych oraz kapaliny. Mogły być one malowane w barwy
rodowe rycerza a pod koniec epoki krucjat przyozdabiano je klejnotem.
Tarczę najczęściej stanowiła drewniana deska w kształcie migdała lub
11

A. Nadolski, Polska Technika Wojskowa do 1500 roku, Warszawa 1994, s.143
J( ean) F lori , R y ce rz e i ry c er s two w śr edn io wie c zu, Pozn ań 2003 , s.93
13
Ręk aw ic e z kó łek ż e la zn ych , ochr an iają ce d łoń
12
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trójkąta

obita na rantach skóra. Była ona nie tylko ochroną przed

ciosami ale również znakiem rozpoznawczym dzięki wymalowanemu na
niej herbowi. Taki sam znak znajdował się również na szacie zwanej
Coat of Arms zakładanej na kolczugę.
Broń zaczepną stanowił miecz lub topór oraz włócznia. Ze
względu na to że pierwsi krzyżowcy pochodzili z niemalże całej Europy
ich uzbrojenie jak i sposób walki mógł być różny.
Każdy rycerz musiał posiadać swój poczet, na który składały się co
najmniej

dwie

osoby

pomagające

w

założeniu

uzbrojenia

i

jego

utrzymaniu w odpowiednim stanie. Podczas podróży dbały one o
aprowizację a podczas bitwy walczyły u jego boku.

9

Rozdział III
Historia machin oblężniczych
Korzeni średniowiecznej sztuki oblężniczej należy szukać nie w
początkach epoki, lecz w czasach znacznie wcześniejszych. Kiedy nad
basenem

Śródziemnego

Morza

Rzymskie

niepodzielnie

panowało

Cesarstwo

machiny oblężnicze przeżywały swoje narodziny i chrzest

bojowy na polach bitew Galii i bliskiego wschodu. Państwo, które
doszło do szczytu swojej potęgi dzięki podbojom musiało posiadać silną
armię zaopatrzoną w środki,

pozwalające na skuteczne niszczenie

umocnień przeciwnika i dalszy podbój ziem. Wtedy

narodziły się

konstrukcje, które wykorzystywano jeszcze przez kilkanaście wieków.
Do jednych z pierwszych machin możemy zaliczyć tarany i wieże
oblężnicze. Te pierwsze używane były już od niepamiętnych czasów w
różnych zakątkach świata. Zazwyczaj miały one postać belki którą
uderzano w bramę. Pierwsza wzmianka o wieżach oblężniczych pochodzi
z czasów wyprawy Aleksandra Macedońskiego 14. Jego najwybitniejszy
uczony

Diades

osadzone

na

skonstruował
kołach

które

dwie

budowle

następnie

na

planie

podprowadzono

czworokąta
pod

mury

obleganego miasta. Bardziej zaawansowane konstrukcje tworzone były
przez

wielkich

Archimedes

matematyków.
kierował

W

pracami

czasie

drugiej

inżynieryjnymi

wojny
przy

punickiej
obronie

Syrakuz 15.Rzymianie myśleli, że sami bogowie bronią miasta, gdyż za
murami schowane były machiny oblężnicze jego konstrukcji, które
ciskały pociski w

stronę atakujących . Archimedes został zabity przez

żołnierzy rzymskich po zdobyciu miasta, mimo wyraźnego rozkazu
dowódcy Marcellusa, by go ująć żywego.
Wczesnośredniowieczni

inżynierowie

konstruując

swoje

machiny

korzystali z wiedzy swych antycznych poprzedników, była to jednak
wiedza czysto teoretyczna opierająca się na opisach machin które
zachowały się do IX w we Włoszech, na południu Francji i

w Anglii.

Robert M. Jurga, Machiny wojenne, Kraków 1995, s 25
Wielka Historia Świata,red. Aleksander Krawczuk t.8, Polskie Media
Amer.Com, 2005 s. 295

14
15
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Szczątkowych opisów dostarczały też zachowane antyczne dzieła zebrane
w Epitoma Rei Militari (Epitomii Wojskowości, ok. 450r. AD) napisanej
przez Vegitiusa oraz w anonimowym dziele De Rebus Belicis 16 . Wiele z
antycznego dorobku w późniejszych wiekach

wykorzystywane było w

Prowansji i innych południowych prowincjach Galii, gdzie sztuka
oblężnicza stała na wysokim poziomie, a wiele machin pozostawionych
przez Rzymian zostało udoskonalonych przez nowych władców tych
ziem.
Również plemiona gockie w walce z Rzymianami doceniły ich
skuteczność

i

po

zajęciu

terytoriów

rzymskich

zaadoptowały

te

konstrukcje. Podobnie uczynili Germanie, którzy osiedlili się na terenach
opuszczonych przez rzymskie legiony. Największą skarbnicą wiedzy
pozostawioną

przez

starożytnych

pozostawało

Bizancjum.

W

tym

państwie matematyka i wiedza, która była niezbędna do wyznaczenia
parametrów

ogromnych

machin,

była

wspierana

przez

cesarzy

i

gromadzona w bibliotekach. Na początku średniowiecza w Europie i na
Bliskim

Wschodzie

bizantyjscy

inżynierowie

posiadali

opinię

doskonałych konstruktorów .
Władca
cesarskich

Franków

Karol

Łysy

prawdopodobnie

najmował

uczonych aby konstruowali dla niego machiny, które

wykorzystywał do obrony przed wikingami między innymi podczas
oblężenia Angers w 873 r. 17.

Bizantyjczycy posiadali

szczególnie

niebezpieczną broń w postaci ognia greckiego , którego receptury
wytwarzania strzeżono przez wieki.
Jedne z wczesnych informacji dotyczących użycia trebusza na
terenie Europy mamy zawarte w dziele De Bello Parisiaco, datowanym
na ok. 890 r , napisanym przez mnicha Abbo z St. Germain. Znajduje się
tam relacja naocznego świadka który widział użycie tej machiny podczas
oblężenia Paryża w latach 885-886 18.

16

D.N ico le Medieval Siege Weapons (1): Western Europe AD 585-1385 s.7
A.B Hoffmeyer,, Antikkens artilleri. Studier frasprogog oldtidsforskning. Det filologiskhistoriske
samfund, nr. 236, Copenhagen, 1958 s.30
18
A. B Hoffme ye r ,, An tik k ens a r tille r i. S tud ier fra sprogog o ld tids fo rsk n ing. De t
filo log is kh is to r isk e sam fund, s.31
17
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Kolejnych innowacji na polu wiedzy oblężniczej dokonali uczeni
muzułmańscy.

Dzięki

kontaktom

z

Indiami

i

Dalekim

Wschodem

(głównie z Chinami), Arabowie stworzyli konstrukcje które później za
pośrednictwem pierwszych krzyżowców zawędrowały do Europy by pod
innymi nazwami powrócić z powrotem na Bliski Wschód wraz z
posiłkami dla broniących się państw Łacińskich w Ziemi Świętej. Dzięki
nowinkom technicznym przywiezionym

z arabskiego świata przez

uczestników pierwszej krucjaty, europejscy uczeni przez cały XII wiek
pracowali nad stworzeniem odpowiedników machin bliskowschodnich.
Cennym
pozostawione

źródłem
przez

do

arabskiej

Al.-Aniq’a

sztuki

oblężniczej

powstałe

w

są

ryciny

połowie

XV

wieku 19.Widoczne są na nich między innymi biffy i mangonele. Z czasów
Ajjubidów i mameluków pochodzi wiele traktatów opisujących sposób
prowadzenia wojny. Pod koniec XII w. niejaki Mardi Ibn al-Tartusi
napisał
przegląd

dla

Saladyna

różnych

prowadzenia
dysponowały

zwięzły,

rodzajów
20

oblężeń .
potężnym

rzeczowy

broni,

Arabskie
arsenałem

podręcznik,

technik
armie

walki

oraz

atakujące

oblężniczym,

zawierający

Kalif

sposobów
Bizancjum
Marwan

II

posiadał osiemdziesiąt machin zgromadzonych w Himas w Syrii. Podczas
oblężenia Konstantynopola w połowie VIII w. armie Umajadów używały
wyspecjalizowanych

inżynierów

do

budowy

machin,

które

miały

skruszyć mury stolicy Cesarstwa. Świadczyć to może o tym iż młoda
dynastia nie szczędziła funduszy na rozwój sztuki oblężniczej.

Z

europejskich źródeł dotyczących machin na uwagę zasługuje opis
Egidiusza ( Egidio Colonna 1242?-1316), który spisał opowieści uczestników
wprawy krzyżowej w dziele De Regimine Principium 21. Opisał on cztery
machiny, które podzielił ze względu na rodzaj przeciwwagi. Pierwszą z
przeciwwaga stałą nazwał trabocco, drugą

z przeciwwagą ruchomą

określił jako biffa, trzeciej posiadającej obie przeciwwagi nadał nazwę
tripantum, nie podaje on jednak nazwy dla czwartej z opisanych machin
19

D. N ico lle Medieval Siege Weapons (2):Byzantium, the Islamic World & India AD 476-1526
s.8
20
Georges Tate, Orient w czasach wypraw krzyżowych, Wrocław 1996, s. 107
21 W . K m i e ć “ H i s t o r i a a r t y l e r i i r z u t o w e j ” K o s z a l i n 2 0 0 3 s . 1 4 4
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która pozbawiona była przeciwwagi a siłę wyrzutu uzyskiwała poprzez
sznury

ciągnięte

przez

obsługę.

Machinę

tę

zwykło

się

nazywać

mangonel lub perrière.
Sięgając dalej do źródeł można znaleźć wzmianki o użyciu machin
podczas

różnych

oblężeń.

Froissart

donosił

że

podczas

oblężenia

Mortage w 1340 r. mieszkańcy Valenciennes zbudowali balistę, która
rzucała duże kamienie poza mury miasta i zamku 22. Oblężeni również
dysponowali machinami, przy pomocy których starali się zniszczyć
artylerię nieprzyjaciela. Phillipe Contamine

w książce Wojna w

średniowieczu podaje że machina zbudowana przez obrońców była tak
celna że już trzeci strzał całkowicie zniszczył balistę

przeciwników.

Potwierdza to fakt jak skuteczną i groźną bronią były machiny miotające
obsługiwane przez dobrze wyszkoloną załogę. Podczas oblężeń machiny
spełniały dwie zasadnicze funkcje. Miały zniszczyć umocnienia i bramy
oblężonego zamku lub miasta, oraz wyeliminować artylerię przeciwnika.
Trudno powiedzieć kiedy tak naprawdę nastąpił kres machin
rzutowych. Źródła francuskie donoszą że jeszcze w 1420 r. zakupione
zostały kamienne kule do machin znajdujących się w klasztorze SaintPol. Natomiast w 1422 r. Filip Dobry podczas wyprawy do Pikardii
przeciwko Armaniakom kazał użyć machiny zwane couillarts a każda z
nich mogła wystrzelić pociski o wadze do 300 funtów to jest 137 kg. .
Ostatnie wzmianki na temat artylerii nie prochowej znajdują się w
inwentarzach francuskich z 1460 r. Przypuszczać można że całkowite
wyparcie nastąpiło w drugiej ćwierci XVw 23. Przez coraz skuteczniejszą
broń czarno-prochową, która górowała przede wszystkim łatwością
transportu

i

dłuższą

żywotnością.

Szacuje

się

że

artyleria

barobalistyczna przetrwała do połowy XVI w.

22
23

P. Conta min e Wo jna w śr edn io wiec zu W ar sz aw a 1999 s. 204
Tamże s.204
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Rozdział IV
Specyfikacja i omówienie poszczególnych typów machin

4.1 Podział i specyfikacja machin oblężniczych
Podczas

oblężeń

i

walk

o

umocnione

punkty

oporu

krzyżowcy

posługiwali się całym arsenałem metod i środków mających ułatwić atak
oblegającym. Podstawowym sprzętem były machiny miotające, służące
do niszczenia fortyfikacji jak i rażenia przeciwników pociskami oraz
takie, które podprowadzano pod oblężony obiekt w celu umożliwienia
atakującym dostania się do wnętrza fortyfikacji. Machiny oblężnicze
można podzielić na trzy zasadnicze grupy, a-machiny barobalistyczne, bmachiny neurobalistyczne c- tarany, kosze i wieże oblężnicze

oraz

wszelkie machiny nie miotajace.
Ad. A. Nazwa barobalistyczne pochodzi od greckich słów baros ciężar i ballo – rzucam. Mianem tym zostały określone wszystkie
machiny które jako siłę do wyrzucenia pocisku wykorzystywały energię
opadającej przeciwwagi znajdującej się na krótszym ramieniu machiny.
Broń tego typu wyewoluowała najprawdopodobniej z procy drzewcowej
która niewątpliwie jest starsza. Możną ją zobaczyć na kartach Catalan
Roda Bible. (Rys.1)
W

konstrukcjach

barobalistycznych
można wyodrębnić trzy
podgrupy:

machiny

przeciwwagą
(trebuczet)
(biffa)
czyli

oraz
z

poprzednimi

z

stałą
,

ruchomą
mieszaną
dwoma

Rys.2 Catalan Roda Bible XI w.

Rys.1

rodzajami przeciwwag (trippanum). Wspomnieć też należy o machinach,
w których przeciwwagę zastępowała siła ludzkich mięśni. Ten rodzaj
nazwany został mangonelą lub według francuskich źródeł perrière i był
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dość powszechnie stosowany podczas szturmów i ze względu na swoją
szybkostrzelność, która liczyła się bardziej niż siła przebicia pocisku.
Większość machin miotających tego typu zaopatrzona była w skórzaną
proce przymocowaną z jednej strony do końca ramienia, zaś drugi koniec
procy zaopatrzony był w pętlę
umieszczony również na końcu

lub pierścień zakładany

na

hak

dłuższego ramienia machiny. Po

raptownym zwolnieniu mechanizmu naciągającego ramię, przeciwwaga
raptownie opadała w dół wprawiając w ruch procę w której znajdował się
pocisk. Poruszająca się po okręgu belka w momencie osiągnięcia przez
procę pozycji zbliżonej do pionowej, koniec zaopatrzony w pętle
zostawał uwolniony z zaczepu i pocisk wylatywał z machiny.
Ciężko ustalić etymologie

nazw niektórych

machin.

Można

przypuszczać że są one wymysłem krzyżowców, którzy zetknęli się z
nimi podczas krucjaty.
Ad. B. W średniowieczu oprócz machin barobalistycznych były
również w użyciu machiny wzorowane na urządzeniach starożytnych w
których wykorzystywano energię powstała w wyniku skręcenia żył lub
lin z końskiego włosia bądź sprężystość łuku. Machiny takie nazwane
zostały neurobalistycznymi od słów neuron- struna i ballo – rzucać.
Reprezentują je onagry, balisty

i różnej wielkości kusze wałowe,

zaopatrzone w kołowroty ułatwiające naciąganie cięciwy.
Balistę można określić jako dużych rozmiarów łuk przymocowany do
łoża osadzonego na ruchomym podwoziu. Machiny tego typu miotały
kamienie o ciężarze do 100 kg, ale można było załadować do nich okute
belki lub bełty z żelaznymi grotami które dolatywały na odległość 900 m
. Taki pocisk potrafił przebić trzech stojących za sobą wojowników 24.
Ad.C. Do przyrządów

oblężniczych zaliczano również wieże które

niwelowały różnice wysokości pomiędzy walczącymi. W Średniowieczu
nadawano im różne nazwy: koty, kotki, łasice, winorośle. Mogło to być
związane z hakami, które znajdowały się na końcu opuszczanego

24

R.M. Jurga.: Machiny wojenne, Kraków-Warszawa 1995
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pomostu, a które miały po jego opuszczeniu uniemożliwić obrońcom
odepchnięcie machiny od murów 25
Rola tych machin

podczas oblężeń była nieoceniona. Ich konstrukcje

stanowiły drewniane belki połączone ze sobą tak aby tworzyły ostrosłup
ze ściętym wierzchołkiem o podstawie kwadratu bądź prostokąta. Cała
konstrukcja była zaprojektowana tak aby przewyższała mur, pod który
miał być podprowadzona. Aby zabezpieczyć ją przez spaleniem była
obita mokrymi skórami zwierząt lub blachą a wewnątrz znajdowały się
beczki z octem, którymi gaszono pożary. Każda wieża wyposażona była
w pomost który opuszczano aby zgromadzeni w niej piechurzy mogli
wtargnąć na mury.
Wszystkie machiny niezależnie od rodzaju projektowali wysokiej
klasy inżynierowie a

wykonywali wykwalifikowani w tej materii

rzemieślnicy w swoich pracowniach. Niejednokrotnie byli to ci sami
ludzie którzy budowali okręty dla swych władców. Później zaś machiny
były transportowane w całości bądź we fragmentach wraz z wojskiem.
Tylko

czasami

mniej

skomplikowane

konstrukcje

były

budowane

bezpośrednio pod murami atakowanego obiektu.
Obok wież używany był również

taran jednak w źródłach

pojawia się on stosunkowo rzadko. Przyczyna tego może tkwić w dużym
rozwoju fortyfikacji, które konstruowano tak aby dostęp do bramy i
murów był jak najbardziej utrudniony. Stąd też użycie tarana było mało
opłacalne ze względu na straty w ludziach, które musiałby ponieść
dowódca chcąc podprowadzić taką machinę pod oblegany obiekt.
„Taran to

dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy

służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych
obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu. Jako
machina oblężnicza, taran miał formę rusztowania, pod którym była
wahadłowo zawieszona ciężka belka. Zwykle machina wyposażona była w
koła do przemieszczania i zadaszenie w celu osłony żołnierzy przed
pociskami wroga 26

25

Ph. Contamine Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 110

26

http://pl.wikipedia.org/wiki/Taran ( 0 8 . 0 3 . 2 0 0 8 )
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4.2 Typy pocisków stosowanych w machinach miotających
Machiny neurobalistyczne zależnie od potrzeb oblegających mogły
miotać

różnego

typu

pociski.

Zazwyczaj

były

to

wielkie

bełty

zakończone kutymi grotami, ale czasami zamieniano je na kamienne bądź
żelazne kule, rzadziej zdarzały się przypadki kiedy amunicję stanowiły
drewniane belki 27.Aby balistę lub espringolę przystosować do miotania
kul

niezbędne

było

zamontowanie

odpowiedniej

wgłębieniem na kule. Olbrzymie espingole

przystawki

z

dochodziły do rozpiętości

12m a waga pocisku który mogły wystrzelić sięgała 200 kg 28.
Inną machiną mogącą miotać bełty i oszczepy była briccola. Tu
elementem który stanowił o donośności pocisków była sprężysta listwa,
która potrafiła wystrzelić pocisk na odległość 1000m.
Konstrukcje barobalistyczne stwarzały również wielkie możliwości
dowolnej zmiany typów pocisków. Trebuczety, biffy tripanum jak i
pierre zaopatrzone były w procę lub w pewien rodzaj ogromnej łyżki do
której

wkładano kamienne kule.

Czasami

aby

wywołać

zarazę

obleganym obiekcie wykorzystywano je do przerzucenia padliny

w

poza

obręb murów co można uznać za pierwszy rodzaj broni biologicznej 29. Na
rycinach z XIII w. przedstawiających oblężenia Nikei (1097) i Antiochii
(1098r.) widać jak miotane są odcięte głowy przeciwników. W 1332 r.
podczas oblężenia zamku Schwanau mieszkańcy Strasburga wzięli 60
jeńców, z których 48 zmasakrowali , w tym 3 cieśli którzy zostali
umieszczeni w beczkach z nieczystościami, a następnie wystrzeleni do
zamku. Działanie takie miało na celu osłabić morale obrońców.
Do trebuczetów używano różnorakich pocisków mogły to być:
pszczele ule, wypełnione małymi kamieniami gliniane kule, które
rozpryskiwały się przy uderzeniu, podpalone beczki smoły lub oliwy.
Źródła arabskie mówią też o koszach pełnych jadowitych węży i
skorpionów

wystrzeliwanych

w

kierunku

obleganych

miast.

Mimo

R. M. Jurga.: Machiny wojenne, Kraków- Warszawa 1995, s.30
2003 s. 162
W. Kmieć “Historia artylerii rzutowej” Koszalin
29 P h . C o n t a m i n e , W o j n a w ś r e d n i o w i e c z u , d z . c y t . S . 1 1 2
27
28
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różnorodności pocisków w każdym wypadku obowiązywała jedna zasada,
aby strzał mógł być celny i powtarzalny waga pocisków musiała być jak
najbardziej zbliżona do siebie.
Aby zabezpieczyć machinę przed pociskami przeciwnika osłaniano
je płotami stojącym przed machiną. Taką zaporę wyłapującą pociski (
rys.) pokazuje arabski manuskrypt.

Rys.3 Kule do balist i trebuczetów

Rys. 4 Osłona machiny z arabskiego manuskryptu

18

4 .3 Rodzaje machin oblężniczych

Trebuczet (trabutium)
Według opisu Egiddio Colona (Egidiusz) machina zwana trabacco
posiadała przeciwwagę stałą czyli taką która nadawała siłę wyrzutu tylko
i wyłącznie dzięki swej masie, opadając pionowo w dół. Trabacco było
wykorzystywane podczas oblężeń
zarówno

do

obwarowań

przeciwnika

również

niszczenia
jak

i przez obrońców do

zwalczania machin przeciwnika.
Podstawę machiny stanowiły dwie
pionowe

belki

umieszczone

od

siebie w takiej odległości aby
zawieszona
ramieniu

na

krótszym

przeciwwaga

mogła

swobodnie zmieścić się miedzy
nimi.

Aby

nadać

stabilność

pionowe belki połączone były 3
belkami

poprzecznymi,

na

początku i na końcu konstrukcji
oraz „środkową” znacznie dłuższą
wykraczającą
prostokąt,

poza

utworzony

znajdującą

się

Rys.5 Villard de Honnecourt, Szkicownik , XIII w.

w

miejscu gdzie umieszczone był główne słupy

podtrzymujące ramię z

przeciwwagą.
Do belki poprzecznej przytwierdzone były na wręby wsporniki,
nadające całej podstawie stabilność. Jeśli przeanalizować głębiej plan
podstawy zaproponowanym przez Honnecourta (Rys.5) widać, że dwa
zestawione ze sobą trójkąty stanowią bardzo praktyczną i prostą oraz
stabilną podstawę, którą łatwo podnieść i przesunąć korygując w ten
sposób kierunek strzału.
Jednak zanim przystępowano do montażu podstawy teren na którym
miała się ona znajdować wymagał wyrównania i oczyszczenia z kamieni
19

oraz

roślinności. Dzięki dobrze przygotowanemu podłożu przesunięcie

ważącej nawet kilka ton konstrukcji nie stanowiło problemu, dzięki
czemu łatwo można było korygować kierunek strzału. Kolejną istotną
rzeczą ze względu na trwałość konstrukcji, było wypoziomowanie
machiny. Opadająca z ogromną siłą kilkutonowa przeciwwaga mogła ją
uszkodzić gdyby ta nie stała idealnie pionowo. Poziomowanie odbywało
się przy użyciu drewnianych klocków podkładanych pod belki podstawy.
Aby utrzymać ogromny ciężar przeciwwagi i ramienia niezbędna była
solidna oś. Źródła podają, że były stosowane osie z twardych gatunków
drewna. Współczesne rekonstrukcje

dowiodły, że mogły być one

wykonane z drzewa bukowego (dość powszechnego w całej Europie i
używanego do wytwarzania panewek w łożyskach ślizgowych 30). Oś
osadzona była wewnątrz otworów, które znajdowały się na szczycie
głównych filarów machiny. Ramię zaś było z nią zespolone na stałe tak
jak to ma miejsce w średniowiecznych dzwonach i dźwigach.
Kolejnym kluczowym elementem całej konstrukcji było ramię. Na
jego krótszym końcu znajdowała się przeciwwaga zaś na drugim końcu
proca i hak spustowy. Mogło być ono wykonane z jednego kawałka
drewna lub jak to jest widoczne na rys. 7 składać się z kilku połączonych
ze sobą za pomocą oplotów listew, co najprawdopodobniej
jego

żywotność. Taki sposób wykonania ramienia

zwiększało

chronił

je przed

pęknięciami. Przypuszczalnie warstwowe wykonanie ramienia mogło być
powodowane brakiem odpowiedniego materiału w najbliższej

okolicy.

Ramię stanowiło część machiny, na którą potrzebny był najdłuższy
kawałek drewna.
Do wyliczenia miejsca w którym miała się znajdować oś obrotu
używano następujących proporcji. Marines Sanudus (Sanut)
1320 wyliczył że powinna ona

wynosić

koło roku

1:5,5 licząc od miejsca

zamocowania przeciwwagi do osi obrotu i od osi obrotu do procy.
Odstępstwo od tej zasady dopuszczał tylko wtedy gdy machina miała
miotać

pociski

na

duże

odległości,

wtedy

należało

zastosować

J .(a me s ) L. Reve a l S y ste m o f Cla ssific a tion . PB IO 250 Lec tur e No tes: P lan t
Ta xonom y., Un iv ers ity of Mar yland, 1999

30

20

przelicznik 1:6 31. Natomiast wysokość podpór drewnianych w stosunku
do belek podstawy powinna wynosić w stopach 3 do 2 a rozwarcie belek
pomiędzy nimi jak 1 do 2 32.
Kolejnym

elementem który miał wpływ na zasięg machiny była proca.

Musiała ona być dostosowana do długości ramienia, gdyż dłuższe proce
w ogóle nie działały, a krótsze nie przynosiły oczekiwanych efektów. W

Rys.6 Skórzana proca

ustaleniu jej długości przychodzą z pomocą XIX wieczne eksperymenty
prowadzone

na

zlecenie

Napoleona

opracowali machinę miotającą,

III.

Francuscy

inżynierowie

według zapisków Sanuta. Z treści

sporządzonych przez nich raportów wynikało, że przy 10 metrach
długości dłuższego ramienia

najlepsze efekty otrzymano gdy długość

procy wynosiła 5 metrów. Oczywiście ustalenie jak długa miała być
proca wymagało kilku prób bezpośrednio na obleganym obiekcie. Warto
też zwrócić uwagę na materiał z którego była ona wykonana. Z
zachowanej ikonografii widać wyraźnie, że jest to rodzaj skórzanego
worka lub siatki splecionej z lin bądź rzemieni do której przymocowane
są dwa długie wąsy. Przykład takiej procy znajduje się na rysunku 3.
Jest to egzemplarz skórzany wzmocniony najprawdopodobniej linami
zaszytymi pomiędzy dwiema warstwami. Proca wraz z pociskiem przed
wystrzałem znajdowała się w specjalnej rynnie umieszczonej pomiędzy
filarami

machiny.

Dzięki

temu

nie

istniało

niebezpieczeństwo

że

wyrzucany z ogromną siłą pocisk zawadzi o któreś z poziomych przęseł
machiny, co mogło doprowadzić do jej uszkodzenia.
31
32

DJ.C. King, The Trébuchet and other Siege-Engines, 1982
W . K mie ć H isto r ia a r ty le r ii rzu towe j, Ko sz a lin 2003 s. 153
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Nie mniej ważną rolę dla zasięgu strzału

odgrywał żelazny hak

kończący ramię. Jego krzywizna decydowała w którym momencie kółko
przymocowane do jednego z ramion procy zostanie uwolnione i machina
odda strzał. Źle wygięty hak powodował że pierścień uwalniał się zbyt
szybko lub zbyt późno a pocisk nie był uwalniany kiedy ramię osiągało
kąt 90 stopni. Jak ważna była to kwestia przekonali się hiszpańscy
konkwistadorzy podczas oblężenia Mexico w 1521r., kiedy to ze
zbudowanej machiny

pocisk wyleciał pionowo w górę i poważnie ją

uszkodził 33.

Rys. 7 Tor ruchu przeciwwagi stałej Paul E. Chevedden The
trebuchet

Przygotowanie do oddania strzału musiało być współdziałaniem całej
załogi gdyż

podniesienie ciężkiej przeciwwagi wymagało nie lada

wysiłku i przy większych konstrukcjach niezbędna

była praca nawet

kilku setek osób. Ramię opuszczano przy pomocy liny nawijanej na
kołowrót, znajdujący się w konstrukcji lub tak jak widać na rys. 9 poza
33

B. Diaz, History of the Conquest of New Spain. Penguin Classic 1963
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nią. Natomiast rys 8 przedstawia biffę, w której do podniesienia
przeciwwagi użyto kół deptakowych z powodzeniem stosowanych od
starożytności w dźwigach .
Na schemacie obrazującym tor ruchu przeciwwagi

przedstawione

są kolejne etapy położenia ramienia i procy z załadowanym pociskiem.
Doskonale widać jak kamień zostaje uwolniony gdy ramię osiągnie kąt
zbliżony do 90 stopni. Ruch przeciwwagi pokrywał się z ruchem
ramienia, a pocisk wyrzucony z procy szybował lotem stromotorowym.
Jak podają źródła celność trebuczetu była bardzo duża. Egiddio Colonna
podaje że machina ta wyrzucała swoje pociski z taką precyzją „że można
było przy jej pomocy trafić nieomal w igłę 34. To dość przesadne
stwierdzenie obrazuje nam jednak jak groźną bronią potrafił być
trebuczet. Mały rozrzut machiny wymagał jednak precyzyjnie dobranych
pocisków, stała przeciwwaga nie pozwalała na swobodne regulowanie jej
ciężaru tak więc waga wystrzeliwanych pocisków musiała być jak
najbardziej zbliżona do siebie. We wczesnej epoce krucjat trebuczety
mogły stanowić podstawę artylerii, gdyż stosunkowo łatwo było je
wykonać bezpośrednio pod obleganym obiektem. Główną wadą był
jednak niezbyt wielki zasięg, który zwykle nie przekraczał 100 m.
Wymagało to budowania różnego rodzaju osłon aby zabezpieczyć załogę
przed ostrzałem nieprzyjaciela.
Trebuczety

z

niewielkich

obsługiwanych

ręcznie

machin

przerodziły się podczas pierwszej połowy XII w. w urządzenia mogące
nie tylko wyrzucać coraz to większe pociski ale również razić nimi
przeciwnika z niewiarygodną precyzją.

34

Wł. Kmieć “Historia artylerii rzutowej” Koszalin 2003 s. 147
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Rys 8 Flemish Romance of Alexander 1338

Rys 9 Walter de Milemete De Notabilibus Sapientiis et Prudentiis regum
1326

Rys 10 “Oblężenie Antiochi” William z Tyru
History of Outremer XIII w.

Rys 11 Fresk ze ściany
komandorii w Guadoricco da
Fogliano autorstwa Simona
Martini 6 I poł. XIVw
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Biffa (Blida)
Eksperymenty prowadzone już w starożytności przez

inżynierów

zaowocowały opracowaniem machiny nazwanej przez Egidiusza biffą.
Machina

powstała

najprawdopodobniej

w

Bizancjum.

Do

średniowiecznej Europy przywędrowała wraz z epoką krucjat.
Jej konstrukcja na pierwszy rzut oka nie różniła zasadniczo się od
konstrukcji trebuczetu i wszystkie wyliczenia opisane w poprzednim
rozdziale

mogły być zastosowane również i w biffie. Jedyną różnicą

była przeciwwaga, która wykorzystywała oprócz siły ciężkości (tak jak
to miało miejsce w przypadku trebuczetu)

również siłę zamachu.

Możliwe było to dzięki zastosowaniu ruchomej skrzyni, mocowanej na
ruchomej osi umieszczonej w krótszym ramieniu. Takie rozwiązanie
zdecydowanie poprawiło zasięg machiny jednak obniżyło jej celność.
Przeciwwaga którą stanowiła drewniana skrzynia wypełniona ziemią lub
kamieniami na

Rys.12 Tor ruchu przeciwwagi ruchomej
Paul E. Chevedden The trebuchet
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pewnym odcinku opadała pionowo w dół. Jednak gdy ramię osiągało kąt
45 0

obciążenie

zwiększając

jego

zaczynało
prędkość,

oddziaływać
a

co

za

na

tym

ramię
idzie

siłą

siłę

z

zamachu
jaką

był

wystrzeliwany pocisk.
Aby

dodatkowo

zwiększyć

zasięg

machiny

średniowieczni

konstruktorzy wpadli na pomysł wychylenia przeciwwagi z poziomu w
momencie gdy machina była w stanie spoczynku. Ażeby to osiągnąć
posłużono się drewnianym

wspornikiem, którego jeden koniec był

zamocowany do przeciwwagi, drugi natomiast opierał się w specjalnym
żłobieniu znajdującym się w dłuższym ramieniu. Dzięki przesuwaniu
wspornika pomiędzy rowkami rozmieszczonymi na pewnym odcinku
ramienia można było regulować stopień odchylenia przeciwwagi a tym
samym siłę zamachu. Ta innowacja pozwalała

dodatkowo zwiększyć

siłę z jaką ta broń wyrzucała pocisk.
Biffa miotała pociski stromotorowo i dlatego z powodzeniem

Rys. 13 Tor ruchu przeciwwagi z podparciem. Paul E. Chevedden The trebuchet
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wykorzystywana była jako machina obronna

chętnie umieszczana na

szczytach wież. Dzięki znacznie większej sile wyrzutu niż trebuczet,
obrońcy mogli wyrzucać

cięższe pociski na większą odległość co

pozwalało razić wroga zanim ten dotarł do murów. Umieszczona na
wieży biffa mogła miotać pociski od 80 do 100 kg, a dodatkowo gdy
zamek położony był na wzgórzu waga pocisku mogła dochodzić nawet do
300 kg ( kosztem oczywiście zmniejszenia odległości która zamykała się
w granicach 70-100 m ). Natomiast gdy machina znajdowała się na
płaskiej przestrzeni jej zasięg przy 40 kilogramowym pocisku szacuje się
na ok. 250-300 m.
Umieszczanie biff na wieżach miało wiele zalet, jednakże wstrząsy
wywoływane przez opadanie często kilkutonowej przeciwwagi mogły
doprowadzić do popękania zaprawy łączącej kamienie lub cegły, a w
konsekwencji do zawalenia się budowli 35. Aby wybudować machinę która
mogła skutecznie razić przeciwnika musiała być ona konstruowana
według ściśle określonych reguł. Już starożytni matematycy opracowali
wzór opisujący zależność masy pocisku od ciężaru przeciwwagi, dla
przykładu 96 kilogramowy pocisk miotano machiną zaopatrzoną w
ponad 3 tonową przeciwwagę 36

T – energia V-energia potencjalna37

37

A. Michałek Wyprawy Krzyżowe – Francuzi, Warszawa 2004, s. 227
A. Michałek s.183
37
Donald B. Siano, Trebuchet mechanics, 2001
35

36
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l1- długość krótszego
ramienia
l2- długość dłuższego
ramienia
l3- długość procy
l4- długość mocowania
przeciwwagi
X5- wysokość słupów
Φ- kąt ramienia z
przeciwwagą
Ψ- kąt ramienia z procą
Θ – kąt pomiędzy ramieniem
a słupem
CW- przeciwwaga
Rys. 14

Rys. 10 przedstawia znaczenie poszczególnych części oraz kątów
pomiędzy

nimi,

prawidłowego

których

odpowiednia

skonstruowania

wartość

machiny.

była

niezbędna

Przeciwwaga

do

zawieszona

pomiędzy środkiem swojej ciężkości (l4) a końcem krótszego ramienia.
Do

opisania

ruchu

niezbędna

była

znajomość

kątów

pomiędzy

poszczególnymi częściami (Φ, Ψ,θ). Wartości tych trzech kątów i
wartości pozostałych ośmiu parametrów, pozwalały wyliczyć jaki ciężar
powinna posiadać przeciwwaga, oraz o jakiej masie będą mogły być
wyrzucane pociski.
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Tripantum
Tripantum było szczytowym osiągnięciem jeśli chodzi konstrukcje
barobalistyczne. Machina ta wyewoluowała z biffy i łączyła w sobie jej
zasięg i celność trebuczetu. Podobnie jak poprzedniczka, tripantum
posiadało przeciwwagę ruchomą zawieszoną na obrotowej osi, jednak
aby zmniejszyć rozrzut dodano przeciwwagę stałą. Jeżeli wierzyć
przekazowi Egidiusza tripantum było najcelniejszą i najbardziej groźną
machiną z rodziny barobalistycznych.
Niestety w literaturze nie ma

szerokich opracowań na temat

konstrukcji i osiągów, gdyż źródła nie dostarczają
informacji.

Tripantum

nie

pojawia

się

na

wystarczających
żadnych

znanych

manuskryptach co może sugerować że była to machina rzadko stosowana
bądź trudna do zbudowania. Cennych informacji na temat tej machiny
dostarczył Wiliard de Honnecourt. W jego szkicowniku można znaleźć
szkic podstawy

tripantum które zbudował (rys.2).

Próbę zrekonstruowania Tripantum podjęli inżynierowie służący w
armii Napoleona III. To z jego polecenia w 1850 r. podpierając się
wskazówkami Sanuta, wybudowano machinę naturalnej wielkości, a
następnie wypróbowano ją na poligonie w Vincennes. Podczas testów
kapitan Fave poczynił notatki, w których podaje jakie parametry miała
machina.
Obraz tego

jak mogła ona wyglądać

pokazuje

hipotetyczna

rekonstrukcja znajdująca się w zamku Château des Baux. Widać na niej,
że do naciągania ramienia zastosowano system bloczków, co w znacznym
stopniu ułatwiło podnoszenie coraz cięższych przeciwwag.

29

Rys.15 Tripantum. Rekonstrukcja na zamku Château des Baux

30

Rys. 16 Wielkie tripantium z XIII wieku konstrukcji Wilarda de Honnecourta, rycina F. Funckena

A – Pozycja dłuższego ramienia w momencie strzału
A’ – Pozycja dłuższego ramienia gotowego do strzału.
B – Pozycja haka w momencie strzału
B’- Hak w pozycji gotowej do strzału
C – Przeciwwaga
D – Mechanizm kołowrotów naciągających ramię
E – Spust
F – Bloczek liny napinającej
G – Pierścień spustowy
H- Klin spustu
I- Bloczek liny spustowej
K,L – Miejsca mocowania liny spustowej
P- Proca
M’ – Proca w pozycji przed strzałem
31

Rys. 17 Wielkie tripantium z XIII wieku konstrukcji Wilarda de Honnecourta, rycina F. Funckena
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Mangonel (pierre, almanganiqs,)
Mangonele były wykorzystywane z racji swej prostej konstrukcji od
bardzo

dawna.

Wiadomo

że

podczas

pierwszej

krucjaty

zostały

wykorzystane podczas oblężenia Antiochii w 1098 r.. Jednakże we
Francuskich źródłach pisanych pojawiają się dopiero w drugiej połowie
XII w. Anglicy używali ich natomiast

podczas oblężeń zamków

Nottingham i Marlborough
w 1194r. 38. Zasada działania
tej

machiny

prosta.

była

Do

ramienia

dosyć

krótszego

przymocowane

były liny za które w tym
samym

momencie

musiała

pociągnąć cała załoga. Po
drugiej stronie podobnie jak
w

przypadku

machin

pozostałych

znajdowała

się

proca z pociskiem, lecz była
Rys. 18 Mangonel Biblia Maciejowskiego XIII w.

ona

czasami

zaopatrzona

dodatkowo w kawałek liny lub pętlę, za którą chwytał jeden z członków
załogi. Działał on jako dodatkowy balast aby w odpowiednim momencie
puścić

trzymaną

linę

co

pozwalało

machinie

wyrzucić

pocisk

z

dodatkową prędkością.
Jeżeli chodzi o szybkostrzelność mangoneli , to ze źródeł wynika
że wprawna załoga mogła wystrzelić jeden pocisk na minutę. Podczas
drugiej krucjaty krzyżowcy rycerze angielscy, szkoccy i normańscy
podczas podróży do Ziemi świętej wzięli udział w rekonkwiście i
pomagali Portugalczykom w obleganiu Lizbony w 1147. Podczas tego
oblężenia zastosowano mangonel który obsługiwała stuosobowa załoga.
Jeśli wierzyć źródłom machina ta miotała 90 kilogramowe pociski na
38

David Nicole Medieval Siege Weapons (1): Western Europe AD 585-1385
Oxford 1990, s.13
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odległość 120m z częstotliwością 50 pocisków na godzinę, co daje
niemalże 1 pocisk na minutę 39. Nawet jeśli masa pocisku nie była
wystarczająca aby uszkodzić mury to możemy sobie wyobrazić jaki
wpływ na morale obrońców musiał wywoływać grad lecących przez kilka
godzin kamieni. Dlatego w średniowieczu konstrukcja ta była masowo
używana podczas oblężeń,

co potwierdzają źródła ikonograficzne w

których jest to najczęściej przedstawiana machina.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Rys. 19 Schemat działania Pierre
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Peter Vemming, Trebuchets, Hansen 1994, s. 2
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Rys .20 Mangon e l Chron ic le of P e tru s d e Ebo li X II w.

Rys. 20 Mangonel Biblia Maciejowskiego XIII w
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Brocoli (pfeilschleider)
Bricoli było machiną neurobalistyczną, wykorzystującą do wyrzucenia
pocisku

sprężystość

drewnianej

listwy.

Przypuszcza

się,

że

pierwowzorem tej machiny były drzewa rosnące w bliskiej odległości od
obleganego obiektu. Z takiego drzewa obcinano gałęzie, a na jego
szczycie, który

przyciągano do ziemi za pomocą lin, umieszczano

pocisk. Wystarczyło puścić liny aby kamień został wyrzucony z ogromną
siłą 40.
Jednak gdy w pobliżu nie znajdowało się odpowiednie drzewo,
przystępowano do budowy machiny. Jej konstrukcja była stosunkowo
prosta,

polegała

ona

na

przymocowaniu

do

stabilnej

podstawy

pionowego słupa do którego przytwierdzano płaski sprężynujący pręt lub
drewnianą belkę. Z przodu machiny na szczycie słupa znajdowała się
pozioma prowadnica na której umieszczano oszczep. Kąt wystrzału i
jednocześnie

zasięg

machiny

regulowano

poprzez

podnoszenie lub

opuszczanie
wspornika,

którego

jeden

koniec

przytwierdzony
do

niej

a

był
drugi

umieszczano

we

wrębach
rozmieszczonych

na

słupie.
Aby
strzał

oddać

trzeba

odciągnąć

pręt,

było
do

którego
przymocowane

Rys. 21 Bricoli z ruchomym słupem

były

liny nawijane na kołowrót. Po napięciu machiny wkładano oszczep
40

W. Kmieć “Historia artylerii rzutowej” Koszalin 2003 s. 165
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jednak tak aby jego tylnia cześć trochę wystawała poza prowadnice. Po
raptownym zwolnieniu sznura pręt gwałtownie uderzał w tylnią cześć
strzały wyrzucając ja w stronę przeciwnika.
Jeśli machina posiadała odpowiednio dużą siłę wystrzału, pociski przez
nią miotane mogły poszybować na odległość nawet kilometra 41. Kierunek
strzału można było regulować poprzez przekręcenie słupa razem z
podstawą.
Bricoli ustawione na murach mogło być szczególnie niebezpieczną
bronią, stosowaną przeciwko dużym obiektom np. wieżom oblężniczym
lub

taranom.

Palące

się

oszczepy

wbite

głęboko

w

drewnianą

konstrukcję były trudniejsze do usunięcia niż pociski wystrzeliwane z
łuku, dzięki czemu szansa podpalenia wzrastała.

Rys 22 Bricoli

41

A. Michałek Wyprawy Krzyżowe – Francuzi Warszawa 2004 s. 198
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Wieża oblężnicza
Wieża oblężnicza powstała już w starożytności, przyjmuje się że
pierwszą tego typu machinę zbudował Diades, inżynier Aleksandra
Wielkiego.

Według podań zbudował on dwie wierze które miały;

mniejsza 34,5m wysokości i 10 pięter bojowych, a większa wznosiła się
na 69m i posiadała 20 pięter. Każda kondygnacja zaopatrzona była w
okna dla łuczników a cała konstrukcja posiadała koła 42.Wieża oblężnicza
była machiną, którą budowano aby umożliwiła wdarcie się atakującym na
mury. Podczas średniowiecznych

oblężeń odgrywała ona ogromną rolę

gdyż niwelowała różnicę wysokości na jakiej znajdowali się walczący.
Konstrukcja skrzyni
szkielet. Musiała ona

składała się z drewnianych bali, które tworzyły
przewyższać wysokość muru tak żeby

załoga

mogła swobodnie opuścić zwodzony pomost. Ściany skrzyni były w
kształcie trapezu lub prostokąta. Tylna strona była otwarta aby piechurzy
mogli

po

drabinach

dostać

się

na

jej

kolejne

kondygnacje.

Na

poszczególnych piętrach mogły znajdować się otwory strzelnicze dla
łuczników lub wielkich kusz, co znacznie zwiększało jej walory bojowe
machiny. Na szczycie znajdował się pomost, opuszczany w chwili kiedy
wieże udało się podprowadzić pod mur. Aby zabezpieczyć wieżę przed
odepchnięciem przez obrońców na końcu pomostu znajdowały się haki
które zaczepiały się o blanki obwarowań. Cała konstrukcja pokryta była
garbowanymi skórami lub czasami miedzianymi płytami. Miało to na
celu zmniejszyć do minimum szanse na jej podpalenie. Gdyby jednak
skóry nie spełniły swojego zadania i w wieży wybuchł pożar to na
poszczególnych kondygnacjach znajdowały się beczki z octem którego
używano go gaszenia 43.Wieże mogły być wyposażone w koła lub
poruszać się na balach, podkładanych pod konstrukcję. Jednak w obu
przypadkach musiał być spełniony jeden warunek. Teren, po którym
miały się poruszać musiał byś wcześniej wyrównany i oczyszczony z
kamieni i roślinności. Z tego powodu wież nie stosowano czasie oblężeń
42
43

R. M. Jurga.: Machiny wojenne, Kraków- Warszawa 1995, s.72
R. M. Jurga s.73
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zamków

zbudowanych

na

wysokich

skałach.

Kolejnym

ważnym

problemem związanym z użyciem wież były zamki, które po siadały fosę.
W takim przypadku jedynym rozwiązaniem pozostawało jej zasypanie.
Do tego calu używano wszystkiego co znajdowało się w okolicy i było w
dużych ilościach : kamieni, gliny , pisku lub faszyny. Setki robotników
ale również i rycerzy,

pod osłoną specjalnych zadaszeń chroniących

przed ostrzałem obrońców wyrównywało i zasypywało fosę aby wieża
mogła być podprowadzona pod mury. „Ich oddziały przeszły przez
faszynę prędko ; nie było rycerza ani mieszczanina, ani sierżanta, który
nie niósłby natychmiast wiązki na grzbiecie; rzucali to wszystko w fosę,
którą całkowicie zapełnili tak skutecznie , że dotarli pieszo pod mury 44”.

Rys. 23 Makieta przedstawiająca użycie wieży oblężniczej

Gdy jednak zamek znajdował się na wzniesieniu, zdarzało się że
usypywano rampę po której wtaczano machinę pod obwarowania. Taka
sytuacja przedstawiona jest na ilustracji 23. Widać na niej rampę
wybudowaną z drewnianych bali, po której podprowadzana jest wieża.

44

Cyt. Za Ph. Contamine, dz. cyt ,s. 110
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Obok rampy widoczne są daszki tworzące tunel dzięki któremu robotnicy
robiący podkop mogli bezpiecznie dostać się pod mur. Źródła podają że
podczas oblężenia Jerozolimy w 1099 r. krzyżowcy posiadali kilka wież
które udało się zniszczyć muzułmanom przy pomocy machin miotających
kamienne pociski i ognia
zagrożeniem
podprowadzano

dla
pod

greckiego 45.

wszelkich
mury.

Ogień grecki był głównym

konstrukcji

Rzucano

go

w

drewnianych
glinianych

które

naczyniach

wypełnionych siarką saletrą i naftą. Nie gasł w zetknięciu z wodą. Jego
odkrycie przypisuje się Syryjczykowi imieniem Kallinikos, który w IX
w. wyjawił swój sekret cesarzowi bizantyjskiemu, dzięki czemu ten
ostatni mógł odeprzeć ataki muzułmanów i Rusinów. 46

Rys. 24 Hiszpański manuskrypt przedstawiający atak z użyciem wieży oblężniczej. XII w.

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………

Rys. 25 Przekrój wieży oblężniczej

Rys. 26 Współczesna rekonstrukcja wieży oblężniczej.
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Arcbalista
Arcbalista była pewnego rodzaju ogromną kuszą przeznaczoną do
miotania ogromnych bełtów lub kamiennych pocisków. Machina ta
należała do grupy machin neurobalistycznych a jej początki sięgają
czasów rzymskiego imperium.

Siła potrzebna do wystrzelenia pocisku

pochodziła ze sprężystości łuku bądź skręconych lin, jak to miało
miejsce w przypadku balisty.

Łoże

osadzone było na

konstrukcji

stałej lub wyposażonej w koła (wtedy machinę nazywano espringolą).
Cięciwę napinano przy pomocy urządzenia wodzącego, do którego była
przymocowana

lina

z

kołowrotu.

odpowiedniej pozycji, zaczepiano ją

Gdy

cięciwa

znalazła

się

w

o spust, a w rynienkę znajdującą

się w łożu wkładano około metrowej długości bełt. Taka strzała zwana
karro zaopatrzona w czterograniasty grot jak podaje francuski kronikarz
Roquefort

mogła

przebić

nawet

czterech

ludzi

stojących

w

rzędzie 47.Niekiedy po dokonaniu odpowiednich przeróbek arcbalista
mogła miotać kamienne bądź ołowiane kule.
Znaleziony drewniany łuk balisty pochodzący najprawdopodobniej
z XIII w. mierzy 122 cm długości.

Warto zwrócić uwagę na jego

konstrukcję, która nie jest jednorodna na całej długości. Przekrój łuku
jest zbliżony do sześciokąta, którego podstawa jest lekko zaokrąglona
tak jak to pokazuje rys.20. Oprócz łuku drewnianego stosowane były łuki
kompozytowe złożone z drewna pokrytego rogowymi płatami sklejonymi
ze sobą. Całość pokrywana była tkaniną w celu zabezpieczenia przed
wilgocią i uszkodzeniami 48.

47
48

Władysław Kmieć “Historia artylerii rzutowej” Koszalin 2003
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Rys.27
ABCD-

Tylnia strona łuku z zaznaczonymi dwoma przekrojami
Widok łuku z góry
Widok z przodu
Schematyczny rysunek obrazujący mocowanie łuku w arcbaliście.
1- Linia środka łuku
2- Wcięcie na wierzchołku z zaznaczeniem środka łuku
3- .
4- 54,8cm
5- 6,7 cm
6- 15 cm
7- 1,3 cm
8- 52,3 cm
E- Przekrój przez łuki i jego mocowanie
1- położenie cięciwy na łożu
2- rynienka na bełt
3- klin
4- łuk
5- klin
F- Przekrój przez środek łuku
1- 1,3 cm
2- 1,1 cm
3- 3,1 cm
4- 1,2 cm
5- 1,6 cm
6- 3,8 cm
7- 5,4 cm
G- Przekrój na wysokości 43 cm od końca ramienia
1- 1,6 cm
2- 1,2 cm
3- 2,6 cm
4- 1,2 cm
5- 1,7 cm
6- 3,8 cm
7- 5,2 cm
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Po

łuku

naciągnięciu

cięciwa

blokowana

była

za

pomocą

mechanizmy spustowego. Przykład takiej konstrukcji pokazuje rys. 30
Obok mniejszych arkbalist stosowane były również o wiele
większe i

cięższe espringole. Osadzone były one na ruchomym

podwoziu,

jak podają źródła ich rozpiętość do 12m. Zasięg arkbalisty

zaleznie od użytego pocisku szacuje się na ok 1000m. . Bełt o masie 0,5
kg wystrzelony z odległości 200m przebijał na wylot

grubą drewnianą

deskę 49.
W średniowieczu obok machin wykorzystujących sprężystość łuki
stosowane były takie które siłę wystrzały uzyskiwały dzięki skręconym
linom, w które wplecione były ramiona połączone cięciwą. Były to
konstrukcja

wzorowane

na

rzymskiej

baliście.

Rys. 28 Arcbalista z manuskryptu Waltera de Milmete 1326 r.

49

Władysław Kmieć “Historia artylerii rzutowej” Koszalin 2003

s. 163
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Rys. 29 Flemish Romance of Alexander 1338

Rys 30 Spust używany w arcbalistach

Rys.31 Arcbalista i jej obsługa

45

Podsumowanie
Machiny oblężnicze przez setki lat były nieodzownym elementem
wojny. W średniowieczu każdy władca który wyruszał na wyprawę i
planował zdobywanie miast i zamków przeciwnika musiał wyposażyć
armię w odpowiedni sprzęt.
W epoce krucjat sztuka fortyfikacyjna

wykonała ogromny skok.

Zamki z prostych warownych wież zwanych stołpami, otoczonych
palisadą lub drewnianym wałem przerodziły się w fortece położone w
trudno dostępnych miejscach, takich jak szczyty wzgórz, bagna czy
wyspy. Wiele z tych zmian wynikała z zetknięcia się kultury europejskiej
ze światem Islamu. Zmiany w

fortyfikacjach

doprowadziły do zaniku

pewnych rodzajów machin a rozwoju innych. W średniowiecznych
miniaturach nie spotyka się już tak często

taranów, onagrów i balist

które były popularne w czasach rzymskich. Zostały one zastąpione przez
machiny barobalistyczne, które cechowały się większą efektywnością na
polu walki. Zwiększeniu uległy
dysponowały machiny.

zasięg oraz energia potencjalna jaką

A co za tym idzie również wielkość konstrukcji

które stawały się coraz większe po to aby móc miotać cięższe pociski z
większej odległości. Zasięg odgrywał kluczową rolę, kiedy przeciwnik
dysponował

machinami

mogącymi

zniszczyć

lub

uszkodzić

sprzęt

oblegających, stąd też ustawianie kosztownych machin w polu rażenia
wroga było dosyć ryzykownym posunięciem.
Nie ulega wątpliwości że sztuka oblężnicza średniowiecza stała na
wysokim poziomie a w niektórych aspektach przewyższała starożytną.
Można tu jako przykład podać tripantum, które było konstrukcją czysto
średniowieczną, podobnie jak arcbalista, która wyewoluowała z machiny
starożytnej. Wojna zmuszała człowieka do opracowywania coraz to
nowszych i doskonalszych urządzeń, tak aby jak najszybciej pokonać
przeciwnika przy jak najmniejszych kosztach własnych.

Nie można twierdzić, że cywilizacsja się nie rozwija. Wszak w każdej nowej wojnie
zabijają ludzi w ulepszony sposób
Will Rogers
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