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HISTORIA        Uzbrojenie Krzy owców

Robert Toto , klasa I f

Wyprawy krzy owe - zwane te  krucjatami – s  przedmiotem zainteresowania
wielu osób. Seria wypraw organizowana  na przestrzeni wieków XI i XIII zosta a
zainicjowana przez papie a Urbana II  na synodzie w Clermont w 1095 roku, kiedy to
wezwa  wszystkich ludzi do oswobodzenia Ziemi wi tej z ucisku muzu manów
obiecuj c ka demu krzy owcowi odpuszczenie grzechów. Ta obietnica uderzaj ca
w czu y punkt ka dego, szczególnie redniowiecznego chrze cijanina, ch  prze ycia
przygód w podró y oraz nadzieje na lepsze ycie gdzie  daleko spowodowa y
niebywa y odzew. Z Europy wyruszy y tysi ce pielgrzymów – w adcy, ksi ta,
rycerze, biedota oraz zwykli awanturnicy nie zdaj cy sobie sprawy, jak krwawe walki
z muzu manami b  musieli stoczy . Dok adna liczba osób bior cych udzia
w krucjatach jest niemo liwa do ustalenia.

W tej pracy nie b dzie opisu przebiegu wypraw – na ten temat napisano ju
wystarczaj co wiele. Jej celem jest przedstawienie czytelnikowi jakim uzbrojeniem
i sposobami walki dysponowali krzy owcy. Chc  podkre li , e w ca ej Europie
istniej  grupy ludzi – hobbystów interesuj cych si  w nie szczególnie tym tematem.
Spotykaj  si , wyrabiaj  i konserwuj  bro  podobn  do tamtej u ywanej w czasie
krucjat, trenuj redniowieczne sposoby walki. W nie w du ej cz ci na ich
badaniach i dorobku opiera si  ta praca.

Krzy owcy posiadali w asne uzbrojenie, odpowiednie dla czasów,
w których yli, zamo no ci oraz miejsca pochodzenia. Na pocz tku nie
gra o to wi kszej roli, poniewa  walki nie by y dobrze zorganizowane,
ale z czasem powstania poszczególnych formacji, uzbrojenie
wojowników musia o si  dopasowa  do stawianych przed formacj

zada .  Natomiast zakony rycerskie same zapewnia y braciom uzbrojenie,
standardowo - takie samo dla ka dego. Nie oddawano go na w asno , a jedynie
wypo yczano, a ka dy brat musia  o swoje uzbrojenie dba , oraz t umaczy  si
zwierzchnikowi je li straci  któr  z jego cz ci.

                                         Odzienie ochronne
Pod koniec XI w. krzy owcy powszechnie jako pancerzy

ywali przeszywanic, na które nak adali kolczugi.
Przeszywanica by a wykonana z wielu warstw p ótna lub
skóry zszytych ze sob . Kolczuga natomiast sk ada a si
z wielu po czonych ze sob  metalowych pier cieni.
Kombinacja ta zapewnia a uniezwykl  swobod  ruchów,
niestety nale ytej ochrony ju  nie. W prawdzie prawdziwej
kolczugi (niezginanej na zimno) nie da o si  przeci , nie
mniej jednak si y ciosu nie potrafi a wyt umi  przeszywanica,
przez co si a uderzenia nadal by a skupiona na ma ym
obszarze, powoduj c uszkodzenie cia a.  ( Tutaj zamieszczam
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test przeprowadzony przez specjalistów thearma.org).
Niezb dna by a wi c du a, twarda tarcza os aniaj ca tu ów i uda, której wad

by  du y ci ar. Z czasem zacz to do kolczugi b  skórzanej zbroi przytwierdza
metalowe p ytki lub paski, co dawa o lepsz  ochron  przed ciosami, poniewa  si a
ciosu zostawa a roz ona na wi ksz  powierzchni . W ten w nie sposób powsta
nowy pancerz zwany brygantyn .

Pancerz ten sta  si  kolejnym
krokiem w stron  powstania zbroi

ytowej, poniewa  z czasem paski
metalu zmieni y si  w du e p yty,
gdy  mi dzy p ytkami metalu
pozostawa y nadal puste miejsca,
w które mo na by o zada
miertelny cios. Pow oki p yt by y

zaokr glone, dzi ki czemu bro  k uj ca czy strza y ze lizgiwa y si  z nich. Zbroja
pozostawa a nadal stosunkowo lekka, przez co atwa w noszeniu.

          Ramiona pozostawa y ca y czas chronione przez kolczug , co zapewnia o
wi ksz  swobod  ruchu walcz cemu. Kolczug  pozostawa y chronione miejsca

czenia p yt a tak e miejsca ruchome.
Tarcza nie musia a by  ju  taka du a, poniewa  wzmocniona
zbroja zapewnia a dobr  ochron .
W kolejnych latach walk okaza o si , e ochrona ramion jest
niewystarczaj ca. Praw  r  rycerz wykonywa  manewry broni ,
w lewej za  trzyma  tarcz , natomiast ramiona os ania a wy cznie
kolczuga. Wprowadzono wi c lu ne metalowe warstwy, chroni ce

 cz  cia a.
        Nied ugo pó niej ilo  p ytek zbroi si  zwi ksza a, co prowadzi o do powstania
kompletnej zbroi p ytowej, chroni cej ca e cia o rycerza od stóp po ramiona.

Co ciekawe, we wczesnym redniowieczu rycerze nie
ywali adnych form ochrony d oni. Dopiero oko o 1180 r.

pojawi y si  pierwsze r kawice. Z czasem modne sta y si  r kawice
opancerzone.
W czasie pierwszych krucjat wojownicy u ywali sto kowych
pó he mów z ochraniaczem na nos. Pod he mem noszono jeszcze
nakrycie ochronne, które czyni o uderzenie w g ow  mniej
dotkliwym. By y to mi dzy innymi czepce kolcze. Mniej wi cej na
pocz tku XIII w. powsta y he my chroni ce ca  twarz. Zosta y
jednak szybko wyparte przez he my chroni ce zarówno przód  jak
i ty  g owy. Na wysoko ci oczu oraz nosa i twarzy wycinano w skie
szczeliny. By  to tak zwany he m garnczkowy. Zapewnia  bardzo
dobr  ochron , ale mi  tak e wady: ogranicza  nosz cemu pole
widzenia oraz t umi  d wi ki dochodz ce z zewn trz. He m tego

typu w zestawieniu ze zbroj  p ytow  sprawia  nosz cemu spory ci ar, co sprawia o,
e rycerz strasznie si  poci , a jego pancerz nie przepuszcza  ch odz cego powietrza,

a przez he m nie przedostawa o si  du o wie ego powietrza, co powodowa o
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duszno ci. Cz sto zdarza o si , e ranni krzy owcy umierali z powodu odwodnienia.
Zdarza o si  równie , e uszkodzonego he mu nie da o si  zdj  bez pomocy kowala.
Z powodu tych wad wielu rycerzy wybiera o he m sto kowy lub frygijski,
zapewniaj cy ochron  karku.

Bro
 Dzisiaj my c o krzy owcu wyobra amy sobie rycerza z mieczem, w nie no bia ym

aszczu z czerwonym krzy em, os aniaj cego si  tarcz .
Jednak e mnogo  rodzajów broni na polu bitwy by a
ogromna. Pasowany rycerz oczywi cie nosi  miecz, który
nie tylko traktowa  jako bro , ale równie  jako wyznacznik
statusu spo ecznego. W pocz tkowych krucjatach
krzy owcy stosowali krótkie, lekkie miecze, o niezbyt
szpiczastych ko cach, których waga nie przekracza a
kilograma oraz g owica i r koje  wa a tyle, co ostrze.
Tak wspaniale wywa onym mieczem atwo by o walczy
oraz d  nie m czy a si  tak zadawaniem ciosów. Z czasem
miecze stawa y si  coraz ci sze i wi ksze oraz spiczaste,

a w ostatnich krucjatach modne by y miecze dwur czne. Niektórzy spo ród nierzy
ywali lekkich szabel, jednak nosi  je mogli nierze tylko niektórych rang.

Popularne by y tak e wszelkiego rodzaju topory. Dzi ki zorientowanemu na ko cu
ostrzu tam w nie znajdowa  si rodek ci ko ci, przez co zadawany cios by
mocniejszy, czyli skutkowa  wi kszymi obra eniami lub szybszym zniszczeniem
tarczy, czy rozbiciu he mu przeciwnika. Topór by  równie  niezb dny do wykonania
umocnie  polowych, machin obl niczych, czy budowy obozu. Niestety zaleta topora
jest równocze nie jego wad . Przez rodek ci ko ci umieszczony na ko cu wojownik
du o bardziej m czy  si  d ugotrwa  walk  w porównaniu do walki mieczem.
Wojownicy nosili tak e sztylety, które w wyj tkowych sytuacjach mog y uratowa  im
ycie.

Innym rodzajem broni by a lanca, której znaczenie na polu bitwy wzros o na
pocz tku XII w. gdy zacz a u ywa  jej jazda. Konne oddzia y krzy owców
galopowa y na nieprzyjaciela w zwartym szyku z lancami pod pach . Takiej szar y nie
sposób by o zatrzyma  inaczej jak t  sam  broni . Jedyn  szans  dla piechoty w takiej
sytuacji by o utworzenie ciany w óczni, która skutecznie hamowa a szar e, a tak e
pozbawia a wielu je ców ycia, poniewa  koniom ci ko by o znale  w pe nym
galopie miejsca mi dzy w óczniami wroga.
Natomiast taka ci ka jazda nie mog a wykorzysta  wszystkich swoich atutów
przeciwko szybkiej konnicy arabskiej, która najcz ciej sk ada a si  z konnych
uczników. Jazda ta manewrowa a po polu bitwy nie pozwalaj c na pot  szar e

oraz zasypuj c w mi dzyczasie rycerzy gradem strza .
uki znajdowa y zastosowanie tak e w ród piechoty, ale cz ciej rani y ni

powodowa y natychmiastow mier , przynajmniej do czasu wynalezienia
i rozpowszechnienia uku walijskiego, natomiast dawa y szybk  powtarzalno  strza u.
Zgodnie z panuj cym w europie kodeksem rycerskim u ywanie uku by o
niehonorowe, wi c ucznicy rekrutowali si  z mieszczan i ch opstwa. Du o gro niejsz
broni  okaza a si  kusza, która przebija a si  przez zbroje przeciwnika oraz
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powodowa a powa niejsze rany. Niestety kusz  bardzo ci ko by o naci gn . S y
do tego specjalne korby, co znacznie spowalnia o oddanie kolejnego strza u. Panika
wzbudzana przez kusze u Saracenów przyczyni a si  do wzrostu popularno ci tej broni
równie  w Europie. Jednak papie  Innocenty II podczas soboru zakaza  stosowania
kusz za wyj tkiem wypraw krzy owych i uzna  za bro  „nie godn  rycerza”. Jednak

adcy nie szczególnie respektowali to postanowienie, poniewa  oddzia y kuszników
stanowi y cenn  pomoc w wielu bitwach.

Ostrza  w czasie bitwy pozwala  przetrzebi  wroga zanim dosz o do walki
w starciu, natomiast w czasie obl  strzelcy byli podstaw  defensywy. Ustawieni na
murach, wie ach i bramach mieli wi kszy zasi g strza u ni  strona oblegaj ca.
Napastnicy natomiast mogli u  strza  zapalaj cych do podpalenia budynków.

Uzbrojenie rycerza zale o od jego zamo no ci. Bogaty wojownik móg  sobie
pozwoli  na porz dniej zrobion  zbroj  czy bro  - wykonane z lepszych materia ów,
a tak e wed ug swoich wskazówek. Wi kszo  rycerzy by a jednak biedna i nie mog a
sobie pozwoli  na luksusowe uzbrojenie. Zaopatrywali si  wi c u zwyk ego
rzemie lnika, dobieraj c elementy uzbrojenia z kilku dost pnych rodzajów
i rozmiarów.
         Jak wida , uzbrojenie krzy owców by o bardzo zró nicowane i przez te kilka
wieków ewoluowa o. Jest to temat niezwykle ciekawy nie tylko dla osób
interesuj cych si  histori  broni, ale dla wszystkich pasjonatów redniowiecza,
a szczególnie tematów nie poruszanych na lekcjach historii.  Zg biaj c wiedz  na
temat krucjat, zdajemy sobie spraw , e zaproponowana przez duchowie stwo misja
chrze cija ska sta a si  wielkim przedsi wzi ciem militarnym poch aniaj cym tysi ce
ofiar.
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