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пРИЛОг ИСтРАжИВАЊУ НАОРУжАЊА  
ВОјСКЕ СРБИјЕ У 19. ВЕКУ 

Апстракт: Млада држава Србија се у 19. веку изборила за слободу. 
Како би ишла у корак с технички развијеним земљама Европе, покуша-
ва да осавремени своје наоружање. Занатски произведено оружје жели 
да променом калибра усагласи с наоружањем Црне Горе. Проналаском 
посебног калупа на терену Ужица, тадашњег центра војне индустрије 
Србије, кустос Никола Зега обогаћује збирке Етнографског музеја и 
употпуњује сазнања о историји наоружања тадашње Србије. 

Кључне речи: калуп, занатско оружје, калибар, Никола зега

После Другог српског устанка, власти у Србији су озбиљно разматрале 
проблем наоружања српске војске. У тадашњим војним арсеналима српске 
стајаће војске најзаступљеније су биле пушке и кубуре које су се пуниле с 
предње стране, тзв. спретпунеће оружје.1 То је било занатско ватрено оружје 
произведено у бројним туфегџијско-пушкарским радионицама широм Балка-
на, а које је добрим делом задобијено у борбама с Турцима. Овакво оружје је 
полако али сигурно морало да устукне пред индустријски произведеним. Ва-
трено оружје које се занатски производило у 17, 18. и делом у 19. веку, било је 
с једним метком тј. једним пуњењем.2 Поновно пуњење оружја захтевало је до-
ста времена и вештине. Занатско оружје било је тешко, великог калибра и често 
непрецизно. Још увек су се битке и бојеви водили и решавали у блиској борби, 
најчешће с хладним оружјем: сабљама, јатаганима, ханџарима, неретко буздо-
ванима, бојним копљима, па и секирама. Највећи проблем код ватреног оружја 

1 Бранко Богдановић, Наоружање војске у Првом српском устанку 1804–1813. године, 
зборник историјског музеја Србије 21, Београд, 1984, 43–44.

2 Branka Milosavljević, Evropsko streljačko oružje od 16. do 19. veka, Katalog izložbe, 
Beograd: Vojni muzej Beograd, 1991, 7–10. 
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тог времена била су барутна пуњења. Куршум и барут су били одвојени, и тако 
су се одвојено стављали у цев оружја. Оружје се пунило тако што се с предње 
стране цеви арбијом прво угура барутно пуњење, затим папир, и на крају кур-
шум, најчешће оловни. Опаљивање оружја се вршило на кремен, а код оружја 
великог калибра – топова, паљењем фитиља на задњаку цеви. То је био си-
стем пуњења оружја који је потицао још из средњег века. Почетком 19. века, 
прво код артиљеријског оружја улазе у употребу чауре-картуше. У чаурама су 
обједињени зрно и барутно пуњење с иницијалном капислом. Те прве чауре 
су биле ваљкастог облика, прилагођене облику цеви оружја. Картуше-чауре су 
биле направљене од картона, али се експериментисало у једном периоду и с 
картушама од увоштеног платна. Већ у другој половини 19. века, почеле су да 
се праве чауре од месинга. То је био обједињени метак који је представљао пра-
ву револуцију у наоружању. Оваква муниција пренета је и на ручно оружје, а у 
употреби је и данас. Прва фирма која је увела овакву (обједињену) муницију је 
била Х. Смит и Д. Весон у САД, почев од 1861. године. Употребила ју је за ре-
волвере калибра 22 l.r., и то муницију с ивичним паљењем.3 У односу на прет-
ходну муницију, то је био високо безбедан метак осигуран са стране од прскања. 
Нешто касније почињу да се производе и пушке за обједињени метак. Крајем 
19. и почетком 20. века, у производњу улазе и пиштољи који се појављују на 
тржишту с обе стране океана, како у Сједињеним Америчким Државама, тако 
и у европским државама у којима се формира војна индустрија. Велики ору-
жарски центри у Француској, Италији, Немачкој, Великој Британији, Белгији, 
Швајцарској, Аустро-Угарској и Шпанији нису нимало заостајали за оружјем 
произведеним у Америци. Производња месинганих чаура с капислом утицала 
је на стварање услова за увођење сасвим новог аутоматског оружја, пре свега 
митраљеза, а затим аутоматских пушака. Увођењем митраљеза и аутоматског 
оружја у наоружање армија, уводи се и нова тактика у ратоводству на бојним 
пољима широм света. 

У збирци заната Етнографског музеја у Београду чува се један необичан 
калуп. Калуп или кокила је алат у којем се формирају различити предме-
ти од метала: злата, сребра, бронзе, месинга, олова или од глине. Калупи, 
сходно намени, могу бити направљени од дрвета, гипса, камена, бронзе или 
гвожђа. Калупи се употребљавају у занатству и индустрији.4 Овај калуп је 
пронашао кустос Никола Зега 1911. године, приликом обиласка терена у 
Ужицу.5 Донео га је у музеј где је заведен под инв. бр. 28 636 (стари бр. инв. 
5 171). Направљен је од бронзе и има две ручке спојене нитном по средини. 
На крају ручица је квадратни калуп за изливање куршума. Унутрашњост 
је цилиндрична и даје куршуме округле основе, ваљкастог облика, с благо 
заобљеним врхом. На горњој страни калупа са стране је мањи уливник за 
сипање олова за куршуме. Унутрашњи пречник калупа је 13,9 мм.

3 Aleksandar Borisovič Žuk, Svi pištolji i revoveri sveta, Beograd, 1986, 16.
4 Мала енциклопедија 2, s.v. калуп, Београд: Просвета, 1987.
5 Инвентарна књига Етнографског музеја, инв. бр. 5 171.
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Калибар овог калупа је необичан за ватрено оружје тог доба и због тога 
је привукао моју пажњу. У питању је ручни калуп за оружје великог ка-
либра, који је опслуживао вероватно неко вансеријско ватрено оружје. У 
одгонетању намене проблем се увећавао, јер није било података о каквом се 
оружју ради. У музејској предметној документацији о набављеном калупу 
нема сачуваних података о томе да ли се ради о калибру за револвер или 
за пиштољ, или је у питању био калибар неке војничке или ловачке пушке. 
Претпоставио сам да је можда у питању био калуп за муницију употребљену 
за неко аутоматско оружје, вероватно за митраљез. Наиме, почетком 20. века 
почело се с увођењем митраљеза као аутоматског оружја у многе армије 
широм света. У наоружање српске војске митраљези улазе 1909. године.6 
Тада је набављено 518 митраљеза типа максим М. 1909 у калибру 7 мм. 
Овом значајном набавком ватрена моћ српске војске је знатно побољшана, 
јер се митраљез сматрао за најсавременије оружје тог времена. Већ у то 
време бројни војни истраживачки институти великих сила експериментишу 
са све мањим калибрима војничких пушака као и митраљеза у односу на 
оружје које се занатски производило од 18. до 20. века. Међутим, калибри 
митраљеза набављени за српску војску 1909. године, нису одговарали кали-
бру нашег калупа. Сужавајући своја сазнања о различитим врстама оружја, 
дошао сам и до података о ручном оружју, првенствено револверима произ-
веденим и уведеним у наоружање Велике Британије у другој половини 19. 
и првој половини 20. века.

Ручно оружје великог калибра производиле су бројне фабрике оружја 
Велике Британије у другој половини 19. и у првој половини 20. века. То 
су били револвери тип john Adams, калибра 450 (11,4 мм), Тhomas, 450 
(11,4 мм), Tranter, модел 1878 кал. 450 (11,4 мм), затим серије револвера 
типа Weblеy-green, Webley-Kaufman, Webley-MP и Webley-MK I, све до 
Webley-MK VII. Наведени револвери били су службено оружје војске и 
полиције Велике Британије од 1887. до 1945. године.7 Поред наведених, 
био је и „Tranter revolver, first, second, third model“, сви у калибру 44 (11,2 
мм), Beaumont-Adams такође у калибру 44 (11,2 мм), и многих других.8 Ови 
револвери имају калибре у распону од 11,4 мм до 14,7 мм. Али ниједан 
од наведених револвера не одговара нашем калупу који је давао куршуме 
пречника 13,9 мм. Утолико је било теже пронаћи било какав податак везан 
за овај калуп који би упућивао на употребу неког ватреног оружја, било 
цивилног било војног. Никаквих других података о предмету – осим да је 
пронађен у Ужицу, као и године када га је нашао кустос Никола Зега – није 
више било. Вероватно је кустос Никола Зега сматрао да је том бронзаном 

6 Бранко Богдановић, Бранка Милосављевић, Наоружање војске Србије и Црне Горе 1830 
−1918, Каталог изложбе, Београд: Војни музеј, 1995, 12.

7 Aleksandar Borisovič Žuk, н. д. 79–83.
8 Frederick Myatt M.C., The illustrated encyclopedia od pistols end revolvers, london, 1980, 

74–75.
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предмету место у музеју. Вероватно да калуп није више био у употреби, па 
је из тог разлога расходован. Потрагу за оружјем за овако велики калибар 
отежавала је чињеница да је документација Етнографског музеја у Београду, 
као и велики део музејског фонда, уништенa или разнесенa током Првог 
светског рата, у време аустроугарске окупације Србије 1915–1918. године. 

Етнолошкиња Ђурђица Петровић је дала велики допринос истраживању 
пушкарског заната на тлу Балкана током 19. века. Она је уложила велики 
напор у истраживању података о пушкарском занату у Архиву Титовог 
Ужица. Пушкарски занат је тада спадао у тзв. старе турске занате. Већином 
су пушкари били Муслимани, али је било и Срба – пушкара, мада у знатно 
мањем броју. Малобројним Србима – пушкарима у Ужицу је ипак било 
дозвољено да поправљају, дотерују и украшавају кундаке оружја својих 
сународника.9 Било је случајева када су проправљали делове механизма 
за опаљивање, што је податак који нам говори да су Срби – мајстори 
пушкари осавремењивали оружје. Српски пушкари су се специјализовали 
у преправљању старих пушака кремењача у нове каписларе.10 Овакво се 
оружје користило и за лов.

Објављивање каталога збирке јесте један од начина да се шира и стручна 
јавност упозна с предметима материјалне културе из прошлости. Увидом у 
каталог збирке оружја из Војног музеја у Београду, почели су да се назиру 
јаснији обриси једног периода у историји наоружања војске Србије и Црне 
Горе од друге половине 19. века.11 Друга половина 19. века представљала 
је значајну прекретницу у историји наоружања Србије. То је време када 
се Србија све више везује у економском, индустријском, политичком и 
друштвеном погледу за западну Европу, највише Аутро-Угарску, Француску, 
али и Белгију. Тада уз Европе у Србију долазе бројни нови индустријски 
производи, а с њима и машине за производњу новог оружја. Оружје у Србији 
почиње да се индустријски производи. Српска војска се пренаоружава и од 
старог занатског оружја произведеног почетком 19. века прелази на ново 
индустријско. Тада се јављају и велики произвођачи оружја који нуде на 
продају различите „нове“ системе за тржиште. Аустро-Угарска, са своје стране, 
Србију и Црни Гору сматра својим потенцијалним купцима и тржиштем за 
пласирање како половног, тако и новог оружја. Схватајући да Србија има све 
већи утицај у Црној Гори, а у намери да га сузбије, бечки двор поклања кнезу 
Николи 200 перкусионих спретпунећих жљебљених „штуцева“ – пушака и то 
у калибру 13,9 мм.12 Црногорске власти ипак схватају да логистичка подршка 
лежи у Србији, а не у аустроугарском експанзионизму и територијалним 
аспирацијама на Балкану. Стога црногорски војни врх покушава да унифицира 

9 Đurđica Petrović, Nekoliko podataka o puškarskom zanatu u Užicu u XIX veku, Vesnik Vojnog 
muzeja Jugoslovenske narodne armije 5, Beograd, 1958, 220.

10 Станоје Мијатовић, Занати и еснафи у Расини, Српски етнографски зборник 42, Бео-
град 1928, 103.

11 Branko Bogdanović, Branka Milosavljević, н. д. 5–119.
12 Branko Bogdanović, Branka Milosavljević, н. д. 13.
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калибар свог наоружања с оружјем које је већ у војној употреби у Србији. У 
том смислу, наручује из Беча још 6,000 штуцева од исте фирме, али у калибру 
14,8 мм, који је већ тада био у службеној употреби у Србији. У годинама које 
следе, нови контингенти оружја пристижу из Србије у Црну Гору, или се по 
нужди врши конверзија већ постојећег оружја ради унификације калибра обе 
државе. Стиже значајна помоћ и из Русије у оружју и муницији, као и у војној 
опреми, јер је било јасно да се треба припремати за предстојећи рат против 
Турака и за њихово коначно протеривање с Балкана. То се могло постићи само 
модерним оружјем. С обзиром на хроничну несташицу новчаних средстава, 
команда српске војске јефтиније решење налази у модернизацији постојећег 
оружја, како би се што успешније војно супротставила Османској царевини. 

У збиркама Војног музеја у Београду чува се осам примерака оружја у 
калибру 13,9 мм. Ту колекцију чине шест различитих пушака, један пиштољ 
и један ревовер. Сви примерци оружја произведени су у Аустро-Угарској 
око средине 19. века.

Једна од пушака из колекције је Kammerbuchse, кратка пушка с комором, 
ознака М. 1849/54 (инв. бр. 4 644), спретпунеће једнометно оружје; пореклом 
је из Аустрије, кал. 13,9 мм, типа lorenz, перкусионо оружје.13

Друго оружје је ловачки штуц-врста кратке пушке, ознака М. 1854/I. 
(инв. бр. 4 804); произведена у Аустрији; спретпунеће перкусионо оружје 
кал. 13,9 мм, система lorenz.14

Трећи примерак оружја је пешадијска пушка М. 1866, система Wan-
zl (инв. бр. 4 917) кал. 13,9 мм; то је острагпунеће једнометно оружје, 
произведено у Аустрији, исто као претходно; адаптација вршена „1868“.15

Четврто оружје је аустријска пешадијска пушка М.1866, система Wan-
zl (инв. бр. 4 917); то је острагпунеће једнометно оружје; произведено у 
Аустрији кал. 13,9 мм; на цеви утиснута година адаптације „1868“.16

Пето оружје је аустријска пешадијска пушка М. 1866, система Wan-
zl (инв. бр. 4 868); то је острагпунеће једнометно оружје; произведено у 
Аустрији, кал. 13,9 мм; на затварачу сигниран назив произвођача „Mathias 
Sederl“; на цеви утиснута година адаптације „1868“.17

Шесто оружје из колекције је, у ствари, прототип конверзионе једнометне 
острагпунеће пушке; настала је адаптацијом пушке спредњаче lorenz M. 
1854/II. (инв. бр. 4 840); оружје је вероватно понуђено на конкурсу за српску 
острагушу у 1867. години; направљено у Аустрији; калибар 13,9 мм.18

Седмо оружје из колекције је коњички пиштољ; то је спретпунеће оружје 
тип М. 1859 система lorenz (инв. бр. 5 173); оружје је аустријске производње 

13 Исто 23.
14 Исто 23.
15 Исто 27.
16 Исто 27.
17 Исто 27.
18 Исто 31.
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с перкусионим механизмом за окидање; на цеви је урезан назив произвођача 
„Th. Sederl“, а на табану година израде „1862“; калибар је 13,9 мм.19

Осмо оружје из колекције је опитни револвер из 1860. године система 
Scheinigg; то је спретпунећи перкусиони револвер на ткв. „дорн принципу“, 
стожер у барутној комори, (инв. бр. 5 166); конструкција „josef Scheinigg“, 
Wien – ottakring, из које ће настати будућа радионица браће gasser; има 
комору за пет метака; калибар 13,9 мм; примерак револвера је оштећен.20

Из наведеног се види да је сво оружје у калибру 13,9 мм које се чува у 
Војном музеју у Београду пореклом из аустријских радионица. Користећи 
тежње српских власти да се наоружају модернијим пушкама, Аустрија и 
преко Црне Горе покушава да наметне свој систем пешадијског наоружања, 
па и калибра. Аустрија сматра тадашње државе у настајању, Србију и Црну 
Гору, својим тржиштем оружја. У жељи да се потпуно осамостали, како на 
политичком тако и на војном плану, Србија набавља или прави овај калуп 
нађен на терену 1911. године у Ужицу. С обзиром на то да је наведено 
оружје произведено око средине 19. века у истом калибру 13,9 мм, настанак 
овог калупа би се могао датирати у то време. Због нестанка документације 
Етнографског музеја у Београду за време Првог светског рата, сем наведених 
чињеница за сада немамо више података о овом калупу. 

Ranko Barišić

CONTrIBuTION TO rEsEArCH IN sErBIAN ArMy WEApONs  
IN THE 19TH CENTury

Summary

Military authorities in Serbia recognized the importance and necessity of modernizing the 
army, constant innovation and modernization of weapons. It was necessary in order to increase the 
total military strength of the then Principality of Serbia. The nineteenth century began in Serbia 
with weapons made in gunsmith shops throughout the Balkans. In the second half of the 19th centu-
ry, the Serbian Army modernized and upgraded weapons within its very modest financial limits. In 
the mid-19th century, the Austro-Hungarian Monarchy tried to impose the 13.9 mm caliber weapons 
on Serbia and Montenegro. With gifts such as hunting Stutz rifles, of which 200 pieces were given 
to Prince Nicholas of Montenegro, the Austro-Hungarian Monarchy strengthened its expansionary 
policy towards the Balkans even by imposing specific calibers and weapons. The mold in the Eth-
nographic Museum, found by curator Nikola zega in Uzice in 1911, shows that in the second half 
of the 19th century Serbia strove to produce its own weapons in general. lack of documentation in 
the Ethnographic Museum, which was devastated during World War one, prevents us from having 
more information about this particular mold.

19 Исто 59.
20 Исто 60.
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