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Cuvânt înainte
Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” a fost înﬁinţat în 1934, printr-o hotărâre
a Prefecturii de Vlaşca. Între 1950 şi 1980, muzeul a fost pe rând raional, municipal
şi secţie fără personalitate juridică. A redevenit muzeu judeţean în 1981, în urma
corecturii aduse reformei teritorial-administrative, având secţii de istorie şi etnograﬁe şi Oﬁciu pentru patrimoniu cultural naţional. Între 1977-1990, expoziţia lui permanentă s-a numit Muzeul luptei pentru independenţa poporului român. Din 1993
îşi reia patronul antebelic, iar între 1999-2005 se reface expoziţia secţiilor de arheologie şi istorie.
Schimbările survenite în societatea giurgiuveană după al Doilea Război Mondial, au afectat şi procesul de colecţionare a obiectelor care ar ﬁ putut ﬁ incluse
în patrimoniul de istorie militară. Nici instituţiile şi nici colecţionarii particulari nu
manifestaseră preocupări muzeistice în acest domeniu, cele mai multe piese ﬁind
distruse ori conﬁscate şi expediate la eşaloanele superioare, de regulă la Bucureşti.
Colecţia de arme a muzeului din Giurgiu s-a format după 1950, dezvoltându-se
împreună cu acesta, într-un ritm ﬂuctuant. Mai întâi, ea a fost beneﬁciara conﬁscărilor din perioada de început a regimului comunist, când legislaţia nu permitea
deţinerea armelor de foc de către particulari, chiar şi armele albe (de panoplie
ori paradă) ﬁind tolerate numai cu autorizaţii speciale.
Deoarece o bună parte din arhiva fostului Muzeu raional a fost distrusă, nu s-au
găsit actele de provenienţă ale primelor piese de armament ce intraseră în patrimoniul acestuia. În ceea ce priveşte armele de foc, într-un registru de evidenţă
din 1963 sunt consemnate 7 exemplare, purtând numerele de inventar 835-841.
Era vorba despre câteva pistoale şi „ﬂinte” cu cremene, dintre care patru fuseseră introduse în expoziţia permanentă; din păcate, aceste arme au fost furate,
iar Miliţia vremii a mai recuperat doar ţeava unui pistol şi părţi din altul (care mai
avea sistemul de dare a focului, deşi ţeava fusese retezată).
În 1975, la constituirea Muzeului Judeţean Ilfov, muzeul din Giurgiu a devenit o
secţie a acestuia şi la aceea dată deţinea patru pistoale cu cremene, un pistol
pentru rachete şi piesele celor două arme recuperate după furt. Ulterior, în contextul luării deciziei de înﬁinţare a Muzeului Luptei pentru Independenţa Poporului
Român la Giurgiu şi ca urmare a aplicării Legii nr. 63/1974, patrimoniul istoric a
crescut spectaculos, inclusiv în ceea ce priveşte armele albe şi de foc.
O parte dintre armele din patrimoniul Muzeului Luptei pentru Independenţa
Poporului Român provin de la Studiourile cinematograﬁce de la Buftea, în recuzita cărora se găseau tot soiul de arme autentice, dezafectate, obţinute din
conﬁscările efectuate de Miliţie de la populaţie. În toamna anului 1976, au avut
loc două transferuri de la Centrala Româniaﬁlm, pentru care există documente
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în arhiva Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu; primul act atestă existenţa unui număr mai mare de arme albe în comparaţie cu armele de foc, deşi
printre ultimele se găseşte şi un interesant pistol turcesc cu cremene, iar următorul
proces-verbal consemnează laconic 22 de pistoale de panoplie (proces verbal
din 18.12.1976), în realitate arme de foc diferite, descrise pentru prima dată în
acest catalog.
O altă sursă au reprezentat-o instituţiile judeţene. De la Primăria comunei Tunari
s-au transferat două piese de artilerie, ce străjuiau anterior monumentul închinat
eroilor din Primul Război Mondial. De la Şcoala Generală din comuna Ion Roată
au fost aduse două pistoale şi o puşcă Krnka. Miliţia municipală a predat două
vechi puşti de vânătoare, descoperite în urma seismului din 4 martie 1977: o clădire utilizată drept magazie, aﬂată în curtea Şcolii Generale nr. 4 din Giurgiu, s-a
prăbuşit, iar dintr-o ascunzătoare părăsită de mai multe decenii au ieşit la iveală
piesele menţionate.
Pentru inaugurarea expoziţiei din 1977, Muzeul Brăilei a împrumutat Muzeului
Luptei pentru Independenţa Poporului Român două dintre cele unsprezece puşti
ale marinarilor turci de pe vasul „Duba-Seiﬁ”, recuperate de scafandri din adâncul Dunării; un deceniu mai târziu, în urma unui schimb de obiecte între cele două
instituţii, puştile cu pricina au fost transferate deﬁnitiv.
În perioada următoare sărbătoririi centenarului independenţei, singurele intrări
consemnate pentru grupul armelor de foc sunt două donaţii individuale, din anii
1983 şi 2008; ele sunt revolvere din dotarea aviaţiei americane, care a bombardat, în cel de-al Doilea Război Mondial, portul Giurgiu, ﬁind dovezi ale luptelor
aeriene încrâncenate desfăşurate atunci.
Armele muzeului au fost gestionate până în 1982 de muzeograﬁi Mihai Ionescu
şi Constantin Isăcescu, laolaltă cu restul patrimoniului ştiinţiﬁc. Iniţiativa unei colecţii separate a aparţinut muzeografului Damian Ancu, dar organizarea şi evidenţa
ei, începând din 1985, constituie meritul muzeografului Mircea Alexa care gestionează în prezent colecţia.
Cele mai multe piese dintre cele prezentate în catalogul de faţă au fost restaurate, în anii ’80, de un grup de colaboratori ai muzeului, dintre care făceau parte,
în primul rând, Traian Anghel şi Gheorghe Popescu, dar şi alţi tehnicieni de la Şantierul Naval care au căutat şi soluţii de etalare adecvate pentru piesele expuse
permanent. Prin înţelegere cu aceeaşi întreprindere au fost sablate şi revopsite
cele două tunuri, ale căror roţi au fost refăcute de Marin Şoavă, unul dintre angajaţii muzeului. Ornamentele puştilor orientale au fost restaurate parţial de Mihai
Ionescu, iar la câteva piese a intervenit şi restauratoarea Mariana Simion.
Prezentarea pieselor colecţiei s-a făcut în câteva articole de popularizare în presa
locală (cele mai importante în revista Valahia) şi la o comunicare ştiinţiﬁcă, publicată în
Buletinul Muzeului Militar Naţional (numărul 1/2003, partea I, serie nouă ), toate
aparţinându-i muzeografului Mircea Alexa.
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Actuala colecţie de arme a Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
cuprinde 184 de piese: dintr-un total de 53 arme de foc, 48 de arme s-au păstrat
într-o stare aproape completă, iar din alte cinci arme au rămas numai unele părţi;
s-au mai păstrat 12 proiectile diverse şi 119 arme albe. O impresionantă colecţie
de proiectile, provenind în covârşitoare parte din săpăturile arheologice efectuate la Cetatea din Insulă, urmează să ﬁe studiată şi conservată separat.
Unele arme din colecţia muzeului au o istorie interesantă: cele două puşti ale
marinarilor turci de pe vasul „Duba-Seiﬁ”, recuperate din Dunăre şi transferate de
la Brăila, erau denumite în ﬁşele de inventar drept arme BSACO. Graţie mijloacelor
moderne de informare, s-a putut analiza sigla BSAco şi identiﬁca fabrica producătoare: Birmingham Small Arms Company (BSACO); ulterior, armele au fost identiﬁcate în catalogul Les Armes de Guerre Portatives (Ian V. Hogg, Graham Smith,
CELIV, Paris, 1994), stabilindu-se marca lor: Enﬁeld, model 1856, pentru marină (Arm.
118). Datele din ﬁşa de evidenţă a unui pistol de duel cu percuţie (Arm. 139/146),
utilizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prezent şi el în colecţia muzeului,
au fost completate, utilizând resursele de informare digitală, stabilindu-se, pe baza
analizei unui text gravat pe ţeava pistolului, armurierul (Immanuel Meffert), locul
de provenienţă (oraşul german Suhl, vestit pentru producţia de arme de foc), precum şi data aproximativă a fabricării lui (1870-1882).
Colaborarea cu expertul Ioan I. Scafeş a permis şi alte identiﬁ cări: întâi, o armă
de vânătoare balcanică a fost corect identiﬁcată ca ﬁind puşcă germană de
vânătoare (armă cu cremene) din secolul al XVII-lea şi apoi, provenienţa câtorva
arme de vânătoare balcanice (arme cu cremene) a fost stabilită mai exact: ele
au fost fabricate în centre de producţie situate în nordul Bulgariei. De asemenea,
din această colaborare a rezultat şi clasarea în fondul patrimoniului cultural naţional a 19 piese, prezente în acest catalog.
De la directorul adjunct Emil Păunescu, căruia îi mulţumim în mod special pentru informaţiile privitoare la istoria patrimoniului muzeal, s-a aﬂat că muzeograﬁi
giurgiuveni au beneﬁciat de-a lungul anilor de îndrumările colegilor de la Muzeul
Militar Naţional, în problema armelor de foc evidenţiindu-se Carol König şi col. (r)
Dan Căpăţână, iar în prezent Ioan I. Scafeş.
Mulţumiri deosebite de aduc tuturor celor citaţi mai sus, domnului director Traian Popa, pentru încurajarea şi sprijinul permanent, precum şi fotograﬁlor şi tehnoredactorului lucrării.
Ionuţ–Cristian GHEORGHE

https://biblioteca-digitala.ro

Foreward
“Teohari Antonescu” County Museum was established in 1934, through a
decision of Vlaşca Prefecture. From 1950 to 1980, the museum was successively
under county and municipal administration, to be changed later into a
section with no legal personality. In 1981, following the amendment of the
administrative-territorial reform, it regained its status as a county museum, with
history and ethnography sections and an ofﬁce for the national cultural patrimony.
From 1977 to 1990, its permanent collection was called the “Museum for the
Romanian people’s ﬁght for independence” but in 1993 it regained its pre-war
name, “Teohari Antonescu”. From 1999 to 2005 the collection of the history and
archaeology section was gradually restored.
The changes that occurred in Giurgiu society after the Second World War
affected the collection of items likely to have been included in the military history
patrimony. As neither the institutions, nor the private collectors showed interest in
this domain, most items were destroyed or conﬁscated, then sent to the higher
echelons, to Bucharest as a general rule.
The weapon collection of Giurgiu museum was established after 1950 and
developed together with the museum, at a ﬂuctuating pace. First of all, it was
enriched by the conﬁscations made in the early period of the communist regime,
when private ownership of ﬁrearms was forbidden by the law. Even (panoply or
parade) knives were subject to a special permit.
Since an important part of the archives of the former district museum was
destroyed, the documents attesting the origin of the ﬁrst weapons included in its
patrimony were not found. As for the ﬁrearms, a 1963 register mentions 7 items,
bearing the entry numbers 835 – 841.
These were a few ﬂintlock pistols and riﬂes, of which four had been included in
the permanent collection; unfortunately the weapons were stolen and the Militia
of the time only recovered the barrel of one pistol and several parts of another
(which kept its ﬁring system, although the barrel had been cut).
In 1975, Ilfov County Museum was established and Giurgiu Museum was turned
into one of its sections. At the time, it had four ﬂintlock pistols, a rocket gun and the
remains of the two stolen and recovered weapons. Later on, when the decision
to create the Giurgiu Museum for the Romanian people’s ﬁght for independence
was made, and as a result of the enforcement of Law no. 63/1974, the historical
patrimony of the museum developed dramatically, including the knife and ﬁrearm
collections.
A part of the weapons belonging to the patrimony of the museum for the
Romanian people’s ﬁght for independence were acquired from Buftea cinema
studios, the stage props of which included all kinds of authentic disused weapons
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that had been conﬁscated from private owners by the former Militia. In the fall
of 1976, two transfers were made from “Romaniaﬁlm” Central Ofﬁ ce, certiﬁed by
documents registered in the archives of “Teohari Antonescu” County Museum. The
ﬁrst protocol attests the existence of more knives than ﬁrearms, although among
the latter there is a Turkish ﬂint pistol. The second one tersely mentions “22 panoply
pistols” (protocol of 18.12.1976), which are actually different ﬁrearms, described in
this catalog for the ﬁrst time.
The county institutions were another source of collection items. Two artillery
pieces, which used to guard the monument to the memory of the First World
War heroes, were transferred from Tunari commune hall. Two pistols and a Krnka
riﬂe were brought from the school of Ion Roată commune. The municipal Militia
delivered two old hunting guns, discovered after the earthquake of March 4,
1977: a building used as storehouse, located in the yard of School no. 4 of Giurgiu,
collapsed during the earthquake and the above mentioned weapons turned up
from a hiding place that had been abandoned for several decades.
For the opening of the 1977 exhibition, Brăila Museum lent the Museum for
the Romanian people’s ﬁght for independence two of the eleven riﬂes having
belonged to the Turkish sailors of “Duba-Seiﬁ” ship, recovered by divers from
the depths of the Danube. A decade later, following an exchange of exhibits
between the two institutions, the respective riﬂes deﬁnitively entered the patrimony
of Giurgiu museum.
In the period following the celebration of the centenary of Romania’s
independence, the only entries in the ﬁrearm collection were two individual
donations, made in 1983 and, respectively, in 2008. They are revolvers having
belonged to military of the American aviation, which bombed Giurgiu harbor
during the Second World War, proofs of the ﬁerce battles fought in this place at
the time.
Until 1982, the weapons belonging to the museum collection, together with the
rest of its scientiﬁc patrimony, were in the custody of curators Mihai Ionescu and
Constantin Isăcescu. The initiative of a separate collection belonged to curator
Damian Ancu, but its organization and records since 1985 have been the merit of
curator Mircea Alexa, who is currently in charge of the collection.
Most of the items presented in this catalog were restored in the 1980s by
a group of collaborators of the museum, among whom Traian Anghel and
Gheorghe Popescu, as well as by other technicians of Giurgiu Shipyard, who
searched appropriate solutions for the display of the permanent collections. Under
an agreement with the same enterprise, the two cannons were sandblasted and
repainted, and their wheels were restored by an employee of the museum, Marin
Şoavă. The ornaments of the oriental riﬂes were partially restored by Mihai Ionescu
and a number of items were brought back to their original condition by Mariana
Simion. The collection was presented in several articles in the local press (the most
important of them were published in “Valahia” magazine) and at a scientiﬁc

https://biblioteca-digitala.ro

10

Foreward

communication, published in the Bulletin of the National Military Museum (no
1/2003, part I, new series). All of them were written by curator Mircea Alexa.
The current weapon collection of “Teohari Antonescu” County Museum
includes 184 items: out of a total of 53 ﬁrearms, 48 have been maintained almost
intact. Five other weapons have survived only partially; 12 diverse projectiles and
119 knives are still in existence. An impressive collection of projectiles, most of
them dug out during the excavations carried out at the Island Fortress, are to be
studied and preserved separately.
Several weapons belonging to the museum collection have an interesting
history: the two riﬂes belonging to Turkish sailors of “Duba-Seiﬁ” ship, recovered
from the Danube and transferred from Brăila, were inventoried as BSACO
weapons. Thanks to the modern means of information, the acronym BSACO
could by analyzed, leading to the identiﬁcation of the manufacturing enterprise:
Birmingham Small Arms Company (BSACO); later on, the weapons were identiﬁed
in “Les Armes de Guerre Portatives” (Ian V. Hagg, Graham Smith, CELIV, Paris,
1994) and their brand could be properly established: pattern 1865 Enﬁeld naval
riﬂes (Arm. 118). The data found in the record card of a dueling percussion-cap
pistol (Arm. 139/146) used in the latter half of the 19 th century and belonging to the
museum collection, were completed by using the digital information resources.
After analysis of the text engraved on the pistol barrel it was established that it
had been manufactured by Immanuel Meffert, its place of origin was the German
town of Suhl, famous for its production of ﬁrearms, and it had been produced
between 1870 and 1882.
Our collaboration with expert Ioan I. Scafeş allowed us to identify other items.
First of all, a Balkan hunting riﬂe was correctly identiﬁed as actually being a
German hunting riﬂe (ﬂintlock riﬂe) of the 17 th century; then, the place of origin of
several Balkan hunting riﬂes (ﬂintlock riﬂes) could be established more accurately
as being production centers of Northern Bulgaria. This collaboration also resulted
in the classiﬁcation of 19 items – which can be found in this catalog – in the fund
of the national cultural patrimony.
Mr. Emil Păunescu, Deputy Manager, to whom we express our special thanks
for providing us with valuable information on the history of the museum patrimony,
declared that along the years the curators of Giurgiu County Museum enjoyed
the assistance of their colleagues of the National Military Museum. In the domain
of ﬁrearms, special mention should be made of Mr. Carol Köning, Reserve Colonel
Dan Căpţână and, at present, Mr. Ioan I. Scafeş.
I express my warm thanks to all the persons mentioned above and to Mr. Traian
Popa, Manager, for their encouragement and permanent support, as well as to
the photographers and the editor of the work.
Ionuţ–Cristian GHEORGHE
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Scurt istoric al armelor de foc portative
(din sec. al XIV-lea până la apariţia
primei arme militare cu încărcare pe la culată)
Ioan I. SCAFEŞ

Numeroşi cercetători caliﬁcă descoperirea prafului de puşcă drept una dintre izbânzile
capitale ale omenirii, punând-o, uneori, pe acelaşi plan cu revoluţia declanşată de descoperirea prelucrării metalelor. Momentul apariţiei prafului de puşcă este, însă, învăluit în
mister. În general, inventarea sa este atribuită chinezilor ce utilizau în mod tradiţional sulful şi salpetrul în prepararea „medicamentului de foc” (huoyao), remediu împotriva bolilor
infecţioase, reumatismului sau paraziţilor. Primul care menţionează amestecul de salpetru, cărbune din lemn şi sulf − ingredientele de bază ale prafului de puşcă − a fost medicul
chinez Sun Simiao (581-682) care, în lucrarea Caracteristicile pulberii analizând procedeul salpetrului, semnalează inclusiv combustia lui violentă, după momentul aprinderii. Faptul că
praful de puşcă nu mai era o necunoscută în China începutului secolului al XI-lea reiese
din lucrări precum Drum important, cale pentru minunatele adevăruri principale sau Principii
generale ale caracteristicilor războiului (ambele datate în 1044) ce conţin sfaturi pentru manevrarea atentă a prafului obţinut din salpetru, cărbune şi sulf, amestec ce poate exploda,
sau metode de fabricare a grenadelor din bambus, pentru producerea de zgomot.
Prin intermediul arabilor, în secolul al XIII-lea, praful de puşcă a ajuns în Europa. În
1230, Marcus Graecus descrie, în lucrarea Liber Ignium ad camburandos hostes, pentru prima
oară în Occident, procedeul preparării prafului de puşcă, precum şi precauţiile necesare
în vederea evitării unor accidente generate de aceasta. Proporţiile exacte ale elementelor constituente ale prafului de puşcă vor ﬁ, însă, menţionate mai târziu, în anul 1257,
de călugărul englez Roger Bacon, în lucrarea De Secretis Operibus Artis et Naturae et de
Nullitate magiae.
De la utilizarea proprietăţilor pirotehnice (praful era folosit pentru a obţine zgomot şi
lumină) ale prafului de puşcă la cea a proprietăţilor balistice şi fabricarea de arme de foc,
evoluţia va ﬁ gradată şi se va derula în intervalul dintre secolul al XI-lea şi până la sfârşitul secolului al XIII-lea.
Ca şi în cazul originii, informaţiile despre primele utilizări ale proprietăţilor balistice
ale prafului de puşcă sunt destul de puţin precise. De pildă, sunt ştiri că în China, în secolul al XIII-lea, praful de puşcă era folosit pentru propulsarea unor săgeţi, prin intermediul
ţevilor din bambus, că, în aceeaşi perioadă, s-ar ﬁ construit grenade cu corpul din fontă,
sau că, în secolul al XIV-lea, aici ar ﬁ existat deja tunuri din bronz, ceea ce induce ideea
existenţei, în secolul anterior, unor altfel de tunuri, mai rudimentare.
În ceea ce priveşte emisfera vestică, majoritate informaţiilor converg spre opinia că
cei ce au utilizat pentru prima oară proprietăţile balistice ale prafului de puşcă au fost
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arabii. Cele mai interesante semnalări se referă la folosirea tunurilor de către arabi la
asediul Saragosei, în anul 1118, şi la turnarea lor în Spania, în anul 1132; alte informaţii
vorbesc despre utilizarea artileriei de către oştirea sultanului Abu Yusuf la asediul cetăţii
marocane Sidjilmesa, în anul 1274, etc. Deşi aﬁrmaţiile sunt credibile, niciuna dintre acestea nu este sprĳinită de documente contemporane.
Primele certitudini privind existenţa şi întrebuinţarea unor arme de foc sunt oferite de
Polistoria fratis Bartholomei Ferariensis ab anno 1287 usque annum 1367, ce vorbeşte despre
utilizarea tunurilor în anul 1311, în Nordul Italiei, împotriva trupelor lui Henri al VII-lea,
şi de alte două documente datate în 1326; primul, De notabilitatibus sapientiis et prudentiis
regum, aparţine lui Walter de Milmete, tutorele viitorului rege Eduard al III-lea, şi conţine
cea mai veche reprezentare a unei arme de foc (ﬁg. 1). Aceasta are forma unui vas culcat, iar proiectilul este o săgeată. Servantul declanşează tirul prin introducerea în lumina1
armei a unui ﬁer înroşit, ataşat la capătul unei tĳe. Al doilea document este un decret al
administraţiei din Florenţa, datat 11 februarie 1326, prin care se comandau tunuri şi ghiulele din metal, ﬁind deci o piesă de artilerie mai evoluată decât cea reprezentată de Milmete. După utilizarea cu succes a artileriei de către englezi, în bătălia de la Crécy (1346),
sau la asediul oraşului Calais (1347), importanţa şi eﬁcienţa armelor de foc a fost înţeleasă
de un număr tot mai mare de conducători militari. La rândul lor, şi municipalităţile au
recurs la achiziţionarea unui număr important de tunuri pentru a le întrebuinţa împotriva
asediatorilor, iar cererea mare de tunuri a dus la dezvoltarea rapidă a artileriei.
Fabricarea tunurilor era o operaţiune diﬁcilă; în general, tunurile de calibru mic erau
realizate din ţevi de ﬁer forjat, îmbinate una într-alta, locul de îmbinare ﬁind întărit cu
frete2. Piesele de calibru mare, în schimb, erau realizate din fâşii de ﬁer, asamblate în jurul
unei mandrine de lemn, sudate una de cealaltă şi fretate. Evident, cele mai căutate piese
erau tunurile de mare calibru, singurele capabile să distrugă zidurile masive ale fortiﬁcaţiilor oraşelor. În consecinţă, în ultimul pătrar al secolului al XIV-lea, s-a ajuns la fabricarea
unor tunuri, cum este cel făurit la Caen, în anul 1375, ce cântărea 2300 de livre,3 cu ghiulele de 500 de livre.
Primele tunuri au purtat numele de bombarde (ﬁg. 2), cuvânt derivat de la termenul
latin bombus, semniﬁcând zgomot, bubuitură. Pe la jumătatea secolului al XIV-lea, aproape
în acelaşi timp cu bombardele, denumire ce treptat s-a restrâns doar la desemnarea tunurilor de mare calibru, pe câmpurile de luptă medievale, au apărut tunurile de mână, culevrinele4 (ﬁg. 3) primele arme de foc portative. Ţevile acestora erau din ﬁer forjat, mai rar
turnate din aramă, aveau calibre mici şi erau ﬁxate pe un suport alungit (uluc şi pat, foarte
rudimentare, fasonate dintr-o singură bucată de lemn), ce putea ﬁ ţinut sub braţ. Culevrinele au evoluat pe două direcţii: una ce va conduce la armele portative (archebuze), cealaltă spre piesele grele de artilerie, cu ţeavă lungă şi calibre mari din secolele XV-XVII.
La mĳlocul secolului al XIV-lea, armele de foc portative (în fapt tunuri individuale de
mici dimensiuni) erau menţionate cu termenul generic de bastoane cu foc5. Bastoanele de
foc, (sau scopetele) cântăreau în jur de 5 kg, se încărcau pe la gura ţevii şi trăgeau prin
iniţierea încărcăturii de azvârlire cu un ﬁer înroşit sau cărbune aprins introduse în lumina
ţevii. Manevrarea unei astfel de arme era anevoioasă deoarece presupunea o bună atenţie
distributivă şi executarea aproape simultan a mai multor operaţii: ﬁxarea armei sub braţ,
ochirea şi darea focului. În ciuda lipsei totale de precizie, acest tip de armă, folosit mai
1

oriﬁciu practicat în ţeava unei arme folosit pentru iniţierea încărcăturii de azvârlire
cercuri metalice aplicate pe ţevile pieselor de artilerie cu rolul de a le consolida
3
livra a avut în Franţa în perioada medievală valori cuprinse între 380g şi 552 g, în funcţie de diferitele zone
geograﬁce. Ca urmare tunul putea să aibă între 875 kg şi 1260,6 kg..
4
coulevrines, în lb. franceză, Feldschlange („şarpe de câmp”), în lb germană
5
bâttons à feu, în lb. franceză, scopetto în lb. italiană
2
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ales de cavaleri, s-a bucurat de o apreciere reală, fapt dovedit de răspândirea sa cvasigenerală în Occident, la sfârşitul secolului al XIV-lea. Comenzile erau, în consecinţă, importante, aşa cum o demonstrează de pildă actele oraşului Perugia din Italia unde, în anul
1364, este menţionată o comandă de 500 scopete.
Destul de lent la început, apoi tot mai rapid, aceste arme vor începe să ﬁe perfecţionate. Primul pas a fost mutarea luminei armei din partea superioară în cea laterală a culatei ţevii. A urmat crearea bazinetul6, o mică consolă adâncită, plasată în exterior, în dreptul
luminei armei, ce avea rolul adăpostirii unei cantităţi de pulbere amorsă ce, odată aprinsă,
iniţia, prin lumină, încărcătura propriu-zisă a armei.
Alte îmbunătăţiri au vizat creşterea preciziei şi a traiectoriei tirului; în acest scop s-a
recurs la manufacturarea unor ţevi mai lungi şi la prelucrarea suportului lor (pat şi uluc)
într-o formă care să faciliteze mânuirea armelor de către ostaşi în timpul luptei.
Următorul pas spre apariţia unor arme cu adevărat eﬁciente l-a constituit utilizarea
pentru declanşarea focului, încă din preajma anului 1400, a ﬁtilului cu ardere înceată, realizat din material textil, macerat în salpetru şi alcool. A urmat o altă inovaţie remarcabilă,
serpentina (ﬁg. 4), o pârghie în forma literei S ce pivota pe un ax plasat pe laterala dreaptă
a armei; la extremitatea superioară a serpentinei existau două fălci ce ﬁxau capătul aprins
al ﬁtilului, iar prin apăsarea pe capătul liber al pârghiei, aceasta bascula cu ﬁtilul aprins
în bazinet, declanşând focul. Aparent simplă, această invenţie a avut un rol capital în uşurarea manevrării armei, dând posibilitatea trăgătorului, de aici înainte, să se concentreze
mai mult asupra operaţiunii de ochire.
Spre sfârşitul secolului al XV-lea, mecanismul de dare a focului a cunoscut o nouă
perfecţionare prin crearea platinei7 cu ﬁtil (ﬁg. 5). În esenţă, era vorba de un mecanism
independent de restul armei, ﬁxat pe o placă metalică. Pârghia port-ﬁtil avea o parte exterioară, pe care era ﬁxat ﬁtilul, şi o parte situată în interiorul armei, ce transmitea comanda
de tragere a trăgătorului prin intermediul unei bielete, a unui balasier şi unei chei8, plasată
sub mecanism. Un arc lamelar ţinea îndepărtate serpentina şi cheia de bazinet şi respectiv de patul armei. Tirul era declanşat prin apăsarea cheii ce determina, prin intermediul
pieselor amintite, coborârea capătului serpentinei, cu ﬁtilul aprins, în bazinet. Cu timpul,
platina cu ﬁtil se va perfecţiona prin câteva îmbunătăţiri: forma cheii se va apropia de
cea a trăgaciului, aşa cum îl cunoaştem astăzi, apoi va ﬁ creată piedica pentru blocarea
tirului accidental, iar bazinetul va ﬁ prevăzut cu un capac de protecţie ce se deschidea în
momentul tragerii, simultan cu mişcarea descendentă a serpentinei.
Platina cu ﬁtil era un mecanism simplu, robust, cu o funcţionare sigură, uşor de fabricat şi ieftin. Aceste calităţi au făcut ca puştile cu ﬁtil să se răspândească rapid şi să ﬁe
menţinute în uz o lungă perioadă.
Puştile cu ﬁtil, numite generic archebuze9, erau arme grele, cântărind în jur de 7 kg, cu
o bătaie eﬁcientă de cca. 50m. Funcţionarea archebuzelor era anevoioasă nu numai din
cauza sistemului de dare a focului, dar şi din cauza calităţii pulberii ce ardea incomplet
şi ancrasa ţeava după numai câteva lovituri trase (în medie patru lovituri). Archebuzele
au căpătat în secolul al XVI-lea, în funcţie de utilizatori şi modul de purtare al luptelor,
forme ce au condus la cele două mari categorii de arme de foc, pistoale şi puşti de infanterie, net diferenţiate prin formă, mărime şi greutate.
Astfel, se consideră că strămoşul pistoalelor îl constituie petrinalul, archebuza ceva
mai mică pe care o purtau cavalerii şi cu care se trăgea sprĳinind patul armei în piept.
6
7
8
9

în literatura de specialitate românească, bazinetul este cunoscută mai ales sub denumirea de tigăiţă
placa pe care erau prinse piesele mecanismului de dare a focului
declanşator în formă de pârghie
haquebuses à meche, în lb. franceză, matchlock, în lb. engleză, Luntengewehr, în lb. germană
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Pentru infanterie s-a impus muscheta (ﬁg. 6), o variantă de armă cu ﬁtil, apărută în prima
jumătate a secolului al XVI-lea, remarcabilă prin patul ce putea ﬁ sprĳinit în umăr, ţeava
lungă de aproximativ 1,20 m (lungimea totală a armei era de cca 1,60 m) şi calibrul între
13-20 mm. Arme grele, între 10 şi 13 kg, muschetele, necesitau pe câmpul de luptă
sprĳinirea pe un suport special, furca. Treptat, în special spre sfârşitul secolului al XVI-lea,
atât lungimea, cât şi greutatea muschetelor cu ﬁtil au fost reduse, totuşi ele rămânând,
în esenţă, arme impunătoare prin dimensiuni şi greu de manevrat. În consecinţă, furca a
rămas un accesoriu folosit pe câmpurile de luptă până în jurul anului 1650.
Muschetele impuneau utilizatorilor nu numai o bună condiţie ﬁzică (un muschetar
purta asupra sa permanent, alături de armă şi de furca de sprĳin, un întreg inventar ce
servea la curăţarea ţevii, întreţinerea şi încărcarea armei, pungi cu gloanţe şi mici manşoane din piele pentru acestea, 12 ﬁtiluri pentru platină etc.), dar şi un antrenament serios,
atât în ceea ce privea operaţiunea de încărcare a armei, complicată, şi periculoasă, deoarece se efectua cu ﬁtilul aprins, cât şi în privinţa utilizării ei.
Deşi lipsite de o precizie deosebită, archebuzele erau eﬁciente atunci când erau utilizate în număr mare, trăgând simultan foc de salvă, împotriva unui inamic organizat în
dispozitive de luptă compacte. O astfel de întrebuinţare a archebuzelor cu platină cu ﬁtil
a adus trupelor spaniole un succes răsunător asupra celor franceze în anul 1525, în bătălia
de la Pavia. Perceput corespunzător, evenimentul a mărit interesul pentru armele de foc
portative, iar odată cu sporirea numărului de archebuze în oştirile europene, va începe şi
organizarea de unităţi speciale de archebuzieri. În linii mari, armele cu platină cu ﬁtil au
rămas în uzul militarilor până la sfârşitul secolului al XVII-lea. Răspândite de călători şi
soldaţi în întreaga lume, ele au rezistat în dotarea unor corpuri de trupă mai conservatoare chiar şi în secolul al XIX-lea: ienicerii le aveau în dotare în anul 1826, în momentul
desﬁinţării corpului, japonezii le-au folosit până la mĳlocul secolului al XIX-lea (ﬁg. 7), iar
garda împărătesei Chinei, până la sfârşitul aceluiaşi secol.
Spre 1550, armele de foc vor creşte în eﬁcienţă prin utilizarea unei noi pulberi negre,
cea granulată, mai puternică, cu o ardere mai rapidă şi mai completă. Cu toate progresele
înregistrate în timp, armele cu ﬁtil aveau inconveniente majore; cele mai importante derivau
din necesitatea menţinerii ﬁtilului aprins permanent, din lungimea ﬁtilului (între 3-12 m)
ce trebuia purtat în luptă înfăşurat în jurul braţului archebuzierului, devenind stânjenitor
şi, nu în ultimul rând, din ﬂacără, ce demasca poziţiile trăgătorilor pe timp de noapte.
Remedierea acestor deﬁcienţe a venit odată cu inventarea unui alt sistem de dare a
focului, platina cu cremene şi rotiţă10 (ﬁg. 8), la începutul secolului al XVI-lea. Inventarea
acestuia este revendicată de italieni, care susţin existenţa ei încă de la sfârşitul secolului
al XV-lea, în Lombardia. Cert este că Leonardo da Vinci includea în anul 1500, în Codice
Atlantico Ambrosiano, (ﬁg. 9) un desen al unei platine cu cremene şi rotiţă, iar în primele
decenii ale secolului al XVI-lea, documentele atestă armurieri ce fabricau arme cu cremene şi rotiţă în Germania (ﬁg. 10).
Noutatea principală adusă de acest sistem rezida în înlocuirea pârghiei port-ﬁtil cu
una port-cremene şi introducerea unei piese noi, rotiţa, care, învârtită prin detensionarea
unui resort, în contact cu cremenea, producea scânteia necesară iniţierii încărcăturii de
azvârlire. Principalul avantaj al armelor cu platină cu cremene şi rotiţă era asigurarea unei
aprinderi sigure şi a unei funcţionări constante. În plus, armele dotate cu acest sistem de
aprindere ofereau posibilitatea de a ﬁ purtate încărcate şi folosite în orice moment, fără a
mai depinde de existenţa unui ﬁtil aprins.
Dincolo de aceste câştiguri, platina cu cremene şi rotiţă avea două neajunsuri ce-i vor
limita destul de mult răspândirea. În primul rând, este vorba despre mecanismul fragil
10

platine à rouet în lb. Franceza, wheellock în lb. engleza, Radschlossgewehr în lb germană
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şi complicat, ce nu putea ﬁ reparat decât de specialişti. În al doilea rând, trebuie amintit
preţul foarte ridicat. Ca urmare, doar cei cu o bună stare materială îşi permiteau achiziţionarea de arme cu cremene şi rotiţă, însă, chiar şi aceştia ezitau să le folosească pe câmpul
de luptă, ştiind că cea mai mică defecţiune putea să le facă inutilizabile. Mai mult, pierderea cheii speciale ce servea la tensionarea arcului rotiţei făcea arma inutilizabilă, inconvenient speculat de armurieri ce s-au întrecut în a crea chei cât mai complicate şi, mai ales,
scumpe.
Devenite semn al nobleţei, armele cu cremene şi rotiţă au fost bogat ornamentate, uneori chiar şi în detrimentul funcţionalităţii. Scumpe şi fragile, armele cu cremene şi rotiţă
i-au echipat destul de rar pe infanteriştii ce vor prefera archebuzele cu ﬁtil, ieftine, rezistente şi uşor de reparat de orice ﬁerar.
Cu toate acestea, platina cu cremene şi rotiţă a rămas în uzul curent, mai ales la armele
de vânătoare (ﬁg. 11) şi pistoale pentru cavalerie, chiar şi în secolul al XVII-lea, după apariţia unui sistem mai perfecţionat de dare a focului, cel cu cremene. Mai mult, în Europa
Centrală, ea a continuat să ﬁe întrebuinţată până la jumătatea secolului următor.
Următorul moment important în evoluţia armamentului de foc portativ i se datorează
lui Marin Le Bourgeoys, cel care, în anul 1610, a realizat prima platină cu cremene (silex)
din lume (ﬁg. 12). Piesele principale ale platinei cu cremene erau cocoşul port-cremene − o
pârghie mobilă în formă de S, prinsă în partea sa inferioară pe un ax, şi acţionată de un
arc lamelar ce avea la capătul liber o menghină în care era ﬁxată o bucată de cremene − şi
amnarul. Prin apăsarea pe trăgaci, cocoşul, acţionat de arcul lamelar, izbea cremenea de
suprafaţa aspră a amnarului, provocând o scânteie puternică. Al doilea efect al loviturii cocoşului era deplasarea amnarului ce descoperea bazinetul, scânteia iniţiind pulberea
din acesta şi, apoi, prin lumină, şi încărcătura de azvârlire.
Platina cu cremene, sau „platina franceză” s-a impus rapid datorită simplităţii şi a preţului de cost redus. Deşi mai ﬁabilă decât orice sistem de dare a focului cunoscut până în
acel moment, ea era departe de perfecţiune, statistic înregistrând un rateu la cinci focuri
trase. Cu mici transformări, în special în ceea ce priveşte designul, platina cu cremene va
constitui totuşi principalul sistem de armă de foc timp de 200 de ani, cunoscând apogeul
spre sfârşitul acestui interval, în timpul războaielor napoleoniene.
Armele de foc cu cremene au devenit mai eﬁciente şi prin generalizarea unor inovaţii apărute încă de la începutul secolului al XVII-lea, la armele din generaţia anterioară.
O primă astfel de îmbunătăţire, răspândită mai ales în timpul războiului de 30 de ani
de armata regelui Gustav Adolf, a fost cartuşul pregătit într-un înveliş din hârtie, ce
conţinea atât pulberea necesară amorsajului bazinetului, cât şi încărcătura propriu-zisă,
glonţul şi burajul. Încărcarea armei cu acest tip de cartuş era mult mai uşoară: soldatul
rupea învelişul din hârtie (de obicei printr-o muşcătură), vărsa o mică cantitate de pulbere
în bazinet, pentru amorsaj, iar restul acesteia pe gura ţevii. Apoi îndesa în ţeavă glonţul şi hârtia, hârtia jucând aici rolul de buraj. Avantajele inovaţiei erau mărirea vitezei de
încărcare şi, datorită folosirii aceleiaşi cantităţi de pulbere pentru toate cartuşele pregătite, economisirea de praf de puşcă şi un tir mai regulat. Germanii au îmbunătăţit acest
sistem confecţionând mici cutii ce conţineau 6 cartuşe, suspendate de o curea, purtată
de ostaşi în bandulieră. A doua îmbunătăţire notabilă a constituit-o baioneta care, ataşată la arme, le făcea utile şi în lupta corp la corp. Primele baionete, apărute în ultima
parte a secolului al XVII-lea, se introduceau pe gura ţevii, ceea ce împiedica tirul cu
acest accesoriu ﬁxat la armă. Inconvenientul a fost depăşit, însă, prin adoptarea baionetei cu dulie, creată de către mareşalul Vauban11. Odată cu introducerea de către armata
11

Sébastien Le Prestre, Marchiz de Vauban (1543-1707), mareşal al Franţei şi important arhitect militar,
creatorul sistemului de fortiﬁcaţii ce-i poartă numele
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prusiană, în timpul lui Friedrich al II-lea, a vergelei metalice (în locul celei din lemn)
pentru încărcare, puştile cu cremene au devenit arme cu adevărat redutabile, cu un tir
şi mai rapid, ajungându-se, aşa cum prevedeau regulamentele franceze pentru instrucţia
recruţilor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la o cadenţă de patru lovituri
pe minut.
Un alt reper în dezvoltarea armelor cu cremene îl constituie iniţiativa lui Jean
Baptiste Vaquette de Gribeauval12: el a avut, pentru prima oară în istorie, ideea standardizării producţiei de armament, stabilind dimensiunile exacte pentru ﬁecare reper constitutiv
al gurilor de foc. Aplicată în domeniul armelor portative, ea a condus la apariţia puştii
franceze de infanterie model 1777 (ﬁg. 13), practic prima armă produsă după o metodă
ştiinţiﬁcă, ale cărei piese componente puteau ﬁ schimbate doar cu preţul unor minime
retuşuri. Procedeele de fabricaţie impuse de Gribeauval au fost rapid copiate în Austria,
Elveţia, Rusia sau Statele Unite ale Americii, dar armele rezultate nu difereau de cele produse anterior decât prin calitatea superioară a procesului de fabricaţie (ﬁg. 14).
Ultima perfecţionare a armelor cu încărcare pe la gură a fost inventarea unui nou sistem de darea focului, cel cu percuţie13 (ﬁg. 15), dezvoltat din încercările lui John Forsyth
(1807) de folosire a proprietăţii fulminatului de mercur care exploda sub efectul şocului.
Ideea sa a fost preluată şi îmbunătăţită de americanul Josuah Shaw, în anul 1822, prin
introducerea fulminatul de mercur în capsule din tablă subţire, din cupru, a căror deschidere era acoperită de o substanţă impermeabilă ce avea proprietatea de a permite trecerea
ﬂăcării produse în momentul exploziei.
Din punct de vedere mecanic, noul sistem constituia o simpliﬁcare notabilă a celui
anterior. Cocoşul mobil era păstrat, partea sa liberă terminându-se printr-o suprafaţă
plată, asemănătoare unui ciocan, dar bazinetul şi amnarului erau înlocuite cu un suport
port-capsă, tubular, aşezat pe lumina ţevii. Prin apăsarea trăgaciului, un arc lamelar acţiona cocoşul ce lovea cu forţă capsa aşezată pe suportul port-capsă. Fulminatul de mercur
exploda, iar ﬂacăra rezultată se transmitea prin lumină încărcăturii de azvârlire, declanşând tirul armei (ﬁg. 16). Noua invenţie s-a impus destul de greu, puştile cu percuţie ﬁind
adoptate ca arme militare abia începând cu deceniul patru al secolului al XIX-lea14, când
deja existau o serie de încercări, mai mult sau mai puţin reuşite, de realizare a unor arme
şi mai perfecţionate. Între armele cu capsă, s-au impus cele britanice, produse la Arsenalul
din Enﬁeld. Puştile sistem Enﬁeld model 1853 au marcat cel mai înalt stadiu în evoluţia
armamentului cu percuţie prin calibrul standardizat, 577 inch. (14,65 mm), ţevile ghintuite, ce confereau glonţului o traiectorie razantă, regulată şi lungă, ﬁind prevăzute cu
înălţător reglabil şi protejate, prin brunare, împotriva coroziunii. Balistica excelentă conferită de ţevile ghintuite au impus deﬁnitiv acest tip de armă ce a inﬂuenţat armamentul
produs de aici înainte în state ca Spania, Austria, sau Statele Unite ale Americii. Utilizate
cu muniţie modernă, gloanţe cilindro-ogivale sistem Minié, armele de infanterie cu ţevi
ghintuite au ajuns la performanţe spectaculoase: bătaie eﬁcace de 400 m, faţă de 200 m cu
gloanţe sferice, şi un tir precis la 200 m faţă de 60 m cu gloanţe sferice. Armele cu percuţie
aveau, totuşi, un mare neajuns, cel al încărcării pe la gură, devenit foarte diﬁcil, mai ales
după adoptarea ţevilor ghintuite.
La scurt timp după generalizarea utilizării în mari conﬂicte, armele cu capsă şi-au arătat şi alte limite, generate tot de sistemul de încărcare pe la gura ţevii. S-a constatat astfel
12

Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-1789), locotenent-general, inspector al artileriei franceze din
anul 1776
13
cunoscut în România şi sub denumirea de sistem „cu capsă”
14
astfel Prusia le-a introdus în dotare în anul 1839, Franţa în 1840, S.U.A. în 1851 (cu toate că le introdusese,
parțial, în dotate din 1833), şi Marea Britanie, în 1853
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că, în timpul luptelor, din cauza tensiunii generate de evenimente, soldaţii se precipitau
şi uitau unele dintre secvenţele procesului de încărcare a armelor, ajungându-se astfel, la
situaţii dramatice, cum a fost cea constatată după bătălia de la Gettysburg (1-3 iulie 1863),
când, de pe câmpul de luptă, au fost culese 18000 de puşti cu mai multe gloanţe pe ţeavă
(între 2 şi 10) şi 6000 încărcate cu pulbere, dar fără glonţ.
Aceste importante neajunsuri au fost rezolvate prin apariţia armamentului cu încărcare pe la culată. Cel ce a prezentat prima armă viabilă cu încărcare pe la culată a fost
Johann Nikolaus von Dreyse care, în anul 1837, a brevetat puşca cu ac – Zundnadelgewehr
(ﬁg. 17), numită aşa datorită percutorului lung, foarte asemănător unui ac. Puşca lui
Dreyse se încărca pe la culată, iar obturarea camerei cartuşului se făcea cu un închizător mobil, cilindric, ce conţinea acul-percutor şi un resort. Închizătorul era prevăzut cu
un mâner de manevrare lateral şi culisa pe axul ţevii, într-o deschizătură longitudinală,
preﬁgurând, cel puţin ca aspect, închizătoarele armelor moderne. Puşca cu ac utiliza un
cartuş complet, de o concepţie originală: el se compunea dintr-un înveliş din hârtie care
încorpora atât glonţul, de calibru mai mic decât al armei, un sabot din hârtie macerată,
capsa explozivă (fulminat de mercur), cât şi încărcătura de azvârlire. Dezavantajul generat
de calibrul mai mic al glonţului (soluţie aleasă pentru a facilita încărcarea) era compensat
de ţeava pe care Dreyse a conceput-o, doar cu patru ghinturi late, puţin profunde, şi care
permitea sabotului din hârtie macerată existent în cartuş, să preseze glonţul subcalibrat pe
ghinturi, în momentul tragerii, imprimându-i mişcarea de rotaţie în jurul axei lungi.
Arma concepută de Nikolaus von Dreyse se încărca în 5 timpi: retragerea acului percutor în corpul închizătorului, deschiderea camerei cartuşului prin manevrarea închizătorului spre înapoi, introducerea cartuşului, închiderea camerei cartuşului prin împingerea
închizătorului spre înainte şi blocarea acestuia prin apăsarea în jos a mânerului de manevrare şi armarea, ce consta în comprimarea arcului percutorului. Fapt cu totul remarcabil,
toate aceste operaţiuni puteau ﬁ făcute de militari rapid, chiar şi în poziţia culcat, ceea ce
le conferea, pe de-o parte o protecţie sporită în timpul luptelor, iar, pe de alta, posibilitatea de a ochi mai bine. Cadenţa reală a armelor cu ac era, pentru acele timpuri, absolut
remarcabilă: 10-12 lovituri pe minut. Adoptate ca arme regulamentare de către Prusia în
anul 1841, puştile sistem Dreyse au fost ţinute în secret mult timp; folosite pentru prima
oară pe scară largă în războaiele împotriva Danemarcei (1864) şi Austriei (1866) ele au
contribuit decisiv la victoriile prusienilor, consacrând deﬁnitiv superioritatea armamentului cu încărcare pe la culată.
Armele sistem Dreyse constituie practic primele arme militare moderne (ﬁg. 18). Prin
rezolvarea satisfăcătoare a problemelor fundamentale, legate de încărcarea rapidă – încărcarea pe la culată şi muniţia corespunzătoare acestei operaţiuni – sistemul Dreyse a contribuit la accelerarea progresului armamentului, materializat prin apariţia şi generalizarea
cartuşelor în întregime metalice, a noilor sisteme de închidere, mai perfecţionate şi, în
ﬁnal, a puştilor cu repetiţie, ce îşi vor găsi expresia cea mai înaltă în ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea prin sisteme precum Mauser, Mannlicher, Lee Enﬁeld.
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A short history of portable firearms
(from the 14th century to the introduction
of the ﬁrst military breech-loading riﬂe)
Ioan I. SCAFEŞ

A good many researchers regard the discovery of gunpowder as one of the most
signiﬁcant achievements of mankind, sometimes putting it on an equal footing with the
revolution brought about by the discovery of metal working. However, the moment the
gunpowder actually appeared remains cloaked in mystery. In general, its invention is
attributed to the Chinese, who traditionally used sulphur and saltpetre to prepare the
“ﬁre medicine” (huoyao), a remedy against infectious diseases, rheumatism or parasites.
The ﬁrst to mention the mixture of salpetre, charcoal and sulphur – the basic ingredients
of gunpowder – was Sun Simiao (581-682), a Chinese physician who, in his work “Powder
features analyzing the salpetre procedure”, notes its violent combustion after the ignition.
The fact that gunpowder was no longer an unknown in early 11th century China
results from works such as “An important way, a path to the wonderful main truths” or
“General Principles of the Classic on War” (both dated 1044), which contain advice for the
careful handling of the powder obtained from salpetre, charcoal and sulphur, a mixture
with explosive potential, or methods of manufacturing bamboo hand grenades to produce
noise.
In the 13th century, through the agency of the Arabs, gunpowder reached Europe.
In 1230, in his work “Liber Ignium ad camburandos hostes”, Marcus Graecus describes for
the ﬁrst time in the Western world, the recipe for preparing gunpowder, as well as the
precautions to be taken in order to avoid the accidents that it might cause. Nevertheless,
the exact proportions of its constituent elements will be mentioned only later, in 1257, by
the English monk Roger Bacon, in his “De Secretis Operibus Artis et Naturae et de Nullitate
magiae”.
The evolution from the original use of the pyrotechnical properties of gunpowder
to produce noise and light, to the use of its ballistic properties and the manufacture of
ﬁrearms, was gradual and unfolded between the 11th and the late 13th century.
Like its origins, the information on the earliest use of the ballistic properties of
gunpowder is rather imprecise. For instance, according to some information, in 13th
century China, gunpowder was used to propel arrows through bamboo tubes; in the same
period, cast iron-bodied hand grenades would have been produced or, in the 14th century,
bronze cannons could already be found there, which leads us to suppose the existence of
more rudimentary cannons in the previous century.
As for the Western hemisphere, most of the information converges on the idea that
the Arabs were the ﬁrst to use the ballistic properties of gunpowder. The most interesting
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reports speak about cannons being used by the Arabs at the siege of Saragosa, in 1118, and
their being cast in Spain, in 1132. Other sources mention the use of artillery by the army of
Sultan Abu Yusuf at the siege of the Moroccan fortress of Sidjilmesa, in 1274 etc. Despite
their credibility, none of these allegations is supported by contemporary documents.
The ﬁrst certitudes regarding the existence and use of ﬁrearms are provided by
“Polistoria fratis Bartholomei Ferariensis ab anno 1287 usque annum 1367”, which reports
about cannons being used against the troops of King Henry VII in Northern Italy, in
1311, and by two other documents, dated 1326; the former, “De notabilitatibus sapientiis et
prudentiis regum”, is the work of Walter de Milemete, the tutor of the future King Edward
III, and it contains the oldest illustration of a ﬁrearm (picture 1). It is vase-shaped and
has an arrow-shaped projectile. The gun crew starts the ﬁre by inserting a red-hot iron
wire attached to a rod into the touch-hole1. The latter document is a decree issued by the
administration of Florence, dated February 11, 1326, ordering cannons and metal shots. It
was supposed, therefore, to be a more evolved artillery piece than the one illustrated by
Milemete. After the English had successfully used artillery in the battle of Crécy (1346),
or at the siege of Calais (1347) more and more military chiefs got to understand the
importance and eﬃciency of ﬁrearms. In their turn, municipalities acquired a signiﬁcant
number of cannons, in order to use them against besiegers. This increasing demand for
cannons led to a rapid development of artillery.
Cannons were diﬃcult to produce; generally, light cannons were made of wrought
iron tubes ﬁtted into each other, with their connections strengthened by binding hoops2.
In exchange, heavy cannons were made of iron bands joined around a wooden mandrel,
welded together and shrunk ﬁt. Certainly, the latter were the most sought after, as the
only cannons capable of destroying the massive walls of the city fortiﬁcations.
Consequently, the last quarter of the 14th century witnessed the production of such
cannons as the one made in Caen in 1375, which weighed 2300 pounds3 and ﬁred
500-pound cannon-balls.
The earliest cannons were called bombards (picture 2), a term derived from the Latin
bombus meaning noise, roar. In the mid-14th century, almost concurrently with the bombards
(a name that gradually grew to apply only to heavy cannons), the hand cannons or
culverins4 (picture 3) – the ﬁrst portable ﬁrearms – started being used on the medieval
battleﬁelds. A culverin consisted of a barrel made of wrought iron, rarely of copper, it had
a small caliber and was ﬁxed on an elongated rest (composed of a rudimentary gutter and
stock made of a single piece of wood), which could be held under the arm. Hand cannons
evolved in two directions: one led to the development of portable guns (arquebuses), the
other to the long-barrel and large-caliber heavy artillery pieces of the 15th - 17th centuries.
In the mid-14th century, portable ﬁrearms (actually small-sized individual cannons)
were mentioned under the general name of ﬁre sticks5.
Fire sticks (or hand bombards) weighed about 5 kg, were muzzle-loaded and ﬁred by
the insertion of a red-hot iron piece or a burning coal into the touch-hole. To handle such
a weapon was a diﬃcult task as it required good distributive attention and the ability
to perform several operations almost at a time: to ﬁx the weapon under the arm, to aim
and to ﬁre. In spite of its complete lack of accuracy, this type of weapon, mainly used
by mounted men-at-arms, was highly appreciated, and its quasi-general dissemination in
1
2
3
4
5

an opening in the barrel used to initiate the propellant charge
circular bands of metal applied on cannon barrels to reinforce them
in medieval France, a pound weighed between 380 g and 552 g, depending on the geographical region
couleuvrines, in French, Feldschlange (“ﬁeld serpent”) in German
bâtons à feu, in French, scopetto in Italian
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the West in the late 14th century proves it. As a consequence, they were ordered in a big
number, as shown, for example, by the 1364 records of the Italian city of Perugia which
mentioned an order for 500 hand bombards.
Pretty slowly at ﬁrst, faster and faster later, these weapons started being improved.
The ﬁrst step was to move the touch-hole from the top to the right-hand side of the
breech. This was followed by the creation of the pan6, a small shallow container placed
on the outer side, near the touch-hole. It was meant to hold a quantity of priming which,
once ignited, would initiate, through the touch-hole, the charge of propellant.
Consequently, the cannon might have weighed between 875 kg and 1260.6 kg.
Other improvements concerned the increase of the shooting precision and trajectory;
to this aim, longer barrels started being produced and their gutter-and-stock support was
given a shape that made it easier for the soldiers to handle them in battle.
The next step towards the development of really eﬀective weapons was the use,
from around 1400, of the slow match, made of a textile cord macerated in salpetre and
alcohol. This was followed by another remarkable innovation, the serpentine (picture 4),
an S-shaped lever pivoting on a spindle placed on the right-hand side of the weapon; at
its upper extremity, the serpentine had a pair of jaws which held the smoldering match.
The pressure exerted on the lever made it tilt over with the match into the pan, which
started the ﬁre. Apparently simple, this invention had a crucial role in making the weapon
handling easier, which allowed the shooter a better concentration on aiming.
Towards the 15th century, the ﬁring mechanism was further improved by the creation
of the matchlock7 (picture 5). Essentially, it was an independent mechanism ﬁxed on a metal
plate. The match holder consisted of an outer part on which the match was ﬁxed, and a
part placed on the inside of the weapon, which sent the ﬁring command by means of a
link rod, a balancer and a trigger8 placed under the mechanism. A leaf spring separated
the serpentine and key on the one hand from the pan and stock on the other hand. Fire
was initiated by pressing the trigger, which, via the above mentioned pieces, lowered the
slow match-holding end of the serpentine into the pan. In the long run, matchlocks were
gradually reﬁned: the trigger was shaped in a more modern fashion, closer to the one we
know today, the ﬁring pin block was introduced in order to prevent accidental discharge
and the pan was equipped with a protective cover that opened when ﬁring, while the
serpentine was lowered.
The matchlock was a simple but robust, safely operated, easy to produce and low-cost
mechanism. These qualities made it spread rapidly and be kept in use for a long time.
Matchlock muskets, generally called arquebuses9, were heavy weapons weighing
around 7 kg and having an eﬀective range of about 50 m.
To operate an arquebus was diﬃcult, on account not only of its ﬁring system, but also
of the quality of the powder used, which would burn incompletely and clog the barrel
after only a few shots (four on the average).
In the 16th century, depending on their users and on the warfare methods, arquebuses
took shapes that eventually resulted in two big ﬁrearm types – the pistols and the infantry
riﬂes, clearly diﬀerentiated in terms of shape, size and weight.
Thus, the petrinal – the smaller arquebus used by mounted knights, who would ﬁre by
holding the stock ﬂush against their chest – is considered the ancestor of pistols. On the
other hand, the musket – a variant of matchlock that appeared in the ﬁrst half of the 16th
6
7
8
9

in the Romanian specialty literature, the pan is known as tigăiţă (literally “small pan”)
the plate on which the elements of the ﬁring mechanism were ﬁxed
a release lever
haquebuses à mèche, in French, Luntengewehr in German
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century – came into use in infantry (picture 6). What made it remarkable was its stock,
which could be propped against the shoulder, its barrel about 1.20 m long (for a total
length of the weapon of about 1.60 m) and its caliber of 13 to 20 mm.
As they weighed between 10 and 13 kg, muskets used on the battleﬁeld had to be
set on a special rest called fork. Gradually, especially towards the end of the 16th century,
both the length and the weight of the matchlock muskets grew smaller. However, these
weapons remained essentially imposing in terms of size and diﬃcult to handle. As a
consequence, the fork was maintained in use on the battleﬁeld until around 1650.
Muskets required not only a good physical condition – a musketeer would permanently
carry, besides his musket and fork, a whole inventory for the barrel cleaning, the weapon
loading and maintenance, bullet purses and small leather sheaths for them, 12 matches
etc.. They also required hard training, both for loading the musket – a complicated and
dangerous operation as it was performed with a smoldering match – and for its utilization.
Although lacking particular precision, arquebuses were eﬃcient when used in a
great number, with simultaneous volleys shot against an enemy with a compact force
disposition. The use of matchlock muskets brought the Spanish army a resounding
success against the French troops in the battle of Pavia of 1525. Perceived accordingly, this
event enhanced the interest in portable ﬁrearms and, with the increase of the number of
arquebuses in the European armies, special units of arquebusiers started being organized.
Broadly speaking, matchlock muskets remained in military use until the end of the 17th
century. Diﬀused worldwide by travelers and soldiers, they were still used by a number
of conservative military corps until the 19th century: janissaries were equipped with
matchlock muskets in 1826, when the corps was disbanded, the Japanese used them until
mid-19th century (picture 7) and the guard of the Chinese Empress, until the end of the
same century.
By 1550, ﬁrearms had become increasingly eﬃcient, thanks to the use of a new,
granulated black powder, which was stronger, burned faster and more completely. Despite
all the progress achieved in time, matchlocks had major drawbacks; the most signiﬁcant
of them derived from the necessity of keeping the match alight all the time, from the
length of the match (3 to 12 m) that arquebusers had to coil around their arm in battle,
which made it very cumbersome; and, last but not least, from the ﬂame, which betrayed
the shooters’ positions at night.
The remedy of these drawbacks came with the invention of another ﬁring system, the
wheel-lock10 (picture 8), in the early 16th century. The Italians claim to have invented it.
According to them, it had existed ever since the end of the 15th century, in Lombardy. In
any case, it is certain that in 1500 Leonardo da Vinci included the drawing of a wheel-lock
in his “Codice Atlantico Ambrosiano” (picture 9). Also, a number of documents dating back
to the early 16th century attest the existence of gun makers who manufactured wheel-lock
ﬁrearms in Germany (picture 10).
The main novelty of this system consisted in replacing the match holder by a
ﬂint-bearing cock and in introducing a new element – the wheel – which, rotated by
clockwork, struck the ﬂint and produced the spark that initiated the propellant charge.
The main advantage of wheel-lock guns was that they provided a safe ignition and a
steady operation. Besides, this ignition system allowed carrying loaded guns and using
them at any time, without the need of a smoldering match.
Apart from these advantages, the wheel-lock had two drawbacks which limited its
popularity. Firstly, its fragile and intricate device, which could only be repaired by
10

platine à rouet in French, Radschlossgewehr in German
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specialists; secondly, its very high price. Consequently, only wealthy people could aﬀord a
wheel-lock gun, but even they were reluctant in using them on the battleﬁeld, aware that
the smallest breakdown could make them useless.
Moreover, the loss of the special key used to wind up the spring made the weapon
useless, a drawback speculated by gun makers, who competed in creating the most
complicated and, above all, the most expensive keys possible.
Now a mark of nobility, wheel-lock guns were richly ornamented, sometimes even
to the detriment of their functionality. Expensive and fragile, they were seldom used by
infantrymen. Instead, preference was give to arquebuses, which were cheap, robust and
easy to repair by any ironsmith.
Nevertheless, the wheel-lock remained in service, especially in hunting guns (pictures
11) and in cavalry pistols, even until the 17th century, after the introduction of a more
evolved ﬁring system, the ﬂintlock. Moreover, in Central Europe it went on being used
until the mid-18th century.
The next signiﬁcant moment in the evolution of portable ﬁrearms is due to Marin
Le Bourgeoys, who created the ﬁrst ﬂintlock mechanism in the world, in 1610 (picture
12). The main parts of this device were the ﬂint-bearing cock – an S-shaped mobile lever,
the lower end of which was ﬁxed on a spindle and which was driven by a blade spring
holding a piece of ﬂint in its jaws – and the steel. When the trigger was pulled the cock
sprang forward and the ﬂint struck a piece of roughened steel, causing strong sparks. The
second eﬀect of the cock blow was that it knocked the pan open, allowing the sparks to
fall into it and ignite ﬁrst the priming, then, through the touch-hole, the propellant charge.
Owing to its simplicity and low cost, the ﬂintlock or “French lock” rapidly gained in
popularity. Although more reliable than any previous ﬁring system, it was far from being
perfect – statistics recorded one hangﬁre out of ﬁve shots. With small changes, mostly in
terms of design, the ﬂintlock remained the main ﬁrearm system for 200 years, reaching its
climax at the end of this period, during the Napoleonic wars.
Flintlock guns gained in eﬃciency by the generalization of several innovations that had
been introduced as early as the beginning of the 17th century in the guns of the previous
generation. One of the ﬁrst innovations, diﬀused especially during the 30-year war by the
army of King Gustav Adolf, was the cartridge, made of a paper container holding both the
powder required for the primer ignition, and the load proper, namely the bullet and the
wadding. It was much easier to load the gun with this type of cartridge: the soldier would
tear open the paper (usually with his teeth), pour a small quantity of powder into the
pan for priming and the rest into the barrel, following it with the bullet and the paper as
wadding. This innovation had the advantage of increasing the loading speed and, owing
to the equal quantity of powder in each cartridge, of sparing gunpowder and providing
a more regular ﬁre. The Germans further developed this system by manufacturing small
boxes containing 6 cartridges, suspended from a belt over the shoulder. The second
notable improvement was the bayonet. Fitted over the muzzle, it allowed the use of guns
in hand-to-hand ﬁghts. The ﬁrst bayonets, which came into use in the late 17th century,
were jammed into the muzzle. However, they had the obvious disadvantage that, once
they were in position, the gun could not be ﬁred. This drawback was overcome by their
replacement with socket bayonets, created by Marshal Vauban11. With the introduction by
the Prussian army, during the reign of Friedrich II, of the steel ramrods in replacement
of the wooden ones, ﬂintlock guns became really redoubtable. They ﬁred even faster, at
a rate of four rounds per minute, in compliance with the provisions of the French drill
11

Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban (1633-1707), marshal of France and a leading military engineer,
designer of the fortiﬁcation system that bears his name.
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regulations in the latter half of the 18th century. Another landmark in the development of
ﬂintlock guns is the initiative of Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval12: for the ﬁrst time
in history, he had the idea of implementing standard speciﬁcations for guns, establishing
the exact size for each component of the mouths. Applied in the ﬁeld of portable weapons,
his idea led to the development of the French 1777 model infantry musket (picture 13),
virtually the ﬁrst weapon produced according to a scientiﬁc method. Its components
could be changed at the mere cost of minimum corrections. The manufacture procedures
implemented by Gribeauval were rapidly copied in Austria, Switzerland, Russia or the
United States of America. The only diﬀerence between these new guns and the previous
ones was the higher quality of their production process (picture 14).
The last improvement of the muzzle-loaded ﬁrearms was the invention of a new ﬁring
system, the percussion lock13 (picture 15). It was developed starting from John Forsyth’s
attempts (1807) at using the property of fulminate of mercury, which would detonate
violently if submitted to a blow. His idea was adopted and improved by the American
Josuah Shaw in 1822, who put fulminate of mercury into slim metallic tubes, the opening
of which was covered with a waterproof substance which allowed the passage of the
ﬂame produced by the explosion.
From the mechanical point of view, the new system was a remarkable simpliﬁcation of
the previous one. The mobile cock was kept, only it ended by a ﬂat hammer-like surface.
However, the pan and the steel were replaced by a tubular nipple set in the touch-hole.
Pulling the trigger released the hammer which struck the percussion cap placed on the
nipple. The fulminating mercury exploded and the resulting ﬂame travelled through the
touch-hole, reached the propellant charge and ﬁred (picture 16). The new invention took
some time to gain ground, the percussion-cap guns being adopted as military weapons in
the fourth decade of the 19th century14, after a number of more or less successful attempts
at producing better weapons. The British percussion-cap riﬂes produced at Enﬁeld arsenal
were the most appreciated. The pattern 1853 Enﬁeld riﬂe was the climax in the evolution
of percussion-cap ﬁrearms, owing to its standardized caliber – 577 inch (14,65 mm) and
its barrel bands which provided the bullet a regular and long grazing trajectory. They
were equipped with an adjustable sight and corrosion-prooﬁng. The excellent ballistics
provided by the barrel bands deﬁnitively imposed this type of riﬂe, which inﬂuenced
the weapons later produced in countries such as Spain, Austria or the United States
of America. Working with modern ammunition – Minié conical bullets – the infantry
riﬂes achieved spectacular performances, among which an eﬀective range of 400 m, as
compared with the 200 m range provided by the round bullets, and an accurate ﬁre at
200 m as compared with 60 m for the spherical ones. However, the percussion-cap riﬂes
had a big drawback: their muzzle loading, which had become very diﬃcult, especially
after the introduction of the barrel bands.
Not long after their generalization in extended conﬂicts, percussion-cap riﬂes
demonstrated further limits, generated by the same muzzle-loading system. It was found
that, under the stress of the battle, solders would hurry and forget some of the sequences
of the loading process. This led to dramatic situations, such as in the battle of Gettysburg
(July 1-3, 1863), at the end of which a signiﬁcant number of discarded riﬂes were collected

12

Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-1789), lieutenant-general, inspector of the French artillery from
1776
13
also known as “fuse cap” system in Romania
14
thus, Prussia adopted them in 1839, France in 1840, the USA in 1851 (although they had been partially
introduced in 1833) and Great Britain in 1853
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from the battleﬁeld. 18 000 of them had 2 to 10 rounds in the barrel and 6 000 were loaded
but had no round at all.
Such important drawbacks were overcome by the development of the breech-loading
ﬁrearms.
The ﬁrst viable breech-loading weapon was produced by Johann Nikolaus von Dreyse
who, in 1837, patented the needle-gun (Zundnadelgewehr). Its name comes from its long
needle-like ﬁring-pin. Dreyse’s riﬂe was loaded from the breech end, while the cartridge
chamber was obturated by a mobile cylindrical bolt containing the needle ﬁring-pin and
a spring. The bolt was provided with a side handle and glided along the barrel axis in a
longitudinal opening, heralding, at least in terms of aspect, the bolts of modern ﬁrearms.
The needle-gun used a complete cartridge, conceived in an original manner: it was
composed of a paper case containing the bullet (of a smaller caliber than that of the gun),
a macerated paper sabot, the percussion cap (fulminate of mercury) and the propellant
charge. The disadvantage generated by the smaller caliber of the bullet (supposed to make
loading easier) was compensated by the barrel conceived by Dreyse, with only four broad
and thin riﬂes, which allowed the macerated paper sabot to press the smaller-caliber
bullet onto the riﬂes when shooting, imparting it a rotational motion around the long axis.
The needle-gun conceived by Nikolaus von Dreyse was loaded in 5 steps: the needle
ﬁring-pin was withdrawn into the bolt, the cartridge chamber was opened by retracting
the bolt, the cartridge was inserted, the cartridge chamber was closed by pushing the bolt
forwards and the bolt was blocked by pressing down the handle, and the gun was armed
by the compression of the spring. Remarkably, all these operations could be performed
in a rapid sequence, even in prone position. This provided the soldiers with enhanced
protection in battle, on the one hand, and with the possibility to aim better, on the other
hand. The real rate of needle-guns was absolutely remarkable for the time: 10-12 rounds a
minute. Adopted as regular weapons by Prussia in 1841, the Dreyse riﬂes were kept secret
for a long time; ﬁrst used on a large scale in the wars against Denmark (1864) and Austria
(1866), they had a decisive contribution to the Prussian victories, conﬁrming once and for
all the superiority of the breech-loading weapons.
The Dreyse riﬂes are virtually the ﬁrst modern military weapons (picture 18). By
providing a satisfactory solution to fundamental problems related to fast loading –
breech-loading and the appropriate ammunition – the Dreyse system contributed to the
acceleration of the weapons evolution, materialized in the introduction and generalization
of fully metallic cartridges, of the new improved shutting system and, in the end, of
the repeater riﬂes, which will ﬁnd their highest expression in the last decade of the 19th
century, by such systems as Mauser, Mannlicher or Lee Enﬁeld.
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Figura 1. Cea mai veche reprezentare a unei arme de foc. Ilustraţie din De notabilitatibus
et sapientiis et prudentiis regum, Walter de Milmete, 1326
Picture 1. The oldest illustration of a ﬁrearm, in De notabilitatibus et sapientiis et prudentiis
regnum, Walter de Milemete, 1326

Fig. 2. Bombardă, sec. al XIV-lea
Picture 2. Bombard, 14th century
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Fig. 3. Cavaleri înarmaţi cu tunuri de mână (culevrine)
Picture 3. Mounted men-at-arms equipped with hand guns (culverines)

Fig. 4. Una dintre primele archebuze cu serpentină, sf. sec. al XV-lea
Picture 4. Early serpentine arquebus, late 15th century
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Fig. 5. Platină cu ﬁtil
Picture 5. Matchlock

Fig. 6. Muschetar, începutul sec al XVII-lea
Picture 6. Musketeer, early 17th century
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Fig. 7. Archebuza japoneză cu ﬁtil, sec. al XVIII-lea
Picture 7. Japanese matchlock musket, 18th century

Fig. 8. Platină cu cremene şi rotiţă
Picture 8. Wheel-lock
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Fig. 9. Sistemul de dare a focului cu cremene şi rotiţă conceput de Leonardo da Vinci. Codice
Atlantico Ambrosiano, 1500
Picture 9. The wheel-lock conceived by Leonardo da Vinci. Codice Atlantico Ambrosiano, 1500

Fig. 10. Archebuza cu cremene şi rotiţă, sec. al XVII-lea
Picture 10. Wheel-lock arquebus, 17th century
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Fig. 11. Carabina de vânătoare cu cremene şi rotiţă, începutul
sec. al XVII- lea
Picture 11. Wheel-lock hunting riﬂe, early 17th century

Fig. 12. Platina cremene. Desen din Enciclopedia lui Diderot, 1751
Picture 12. Flintlock. Drawing from Diderot’s Encyclopedia, 1751
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Fig. 13. Puşca cu cremene md. 1777
Picture 13. Flintlock riﬂe, model 1777

Fig. 14. Puşca de vânătoare cu cremene, cca. 1750
Picture 14. Flintlock hunting gun, cca. 1750
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Fig. 15. Platina cu percuţie
Picture 15. Percussion-cap plate

Fig. 16. Puşcă de vânătoare cu percuţie, prima jumătate a secolului al
XIX-lea
Picture 16. Percussion-cap hunting gun, ﬁrst half of the 19th century
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Fig. 17. Puşca Dreyse md. 1841. Culată, percutor şi cartuş
Picture 17. Dreyse riﬂe, model 1841. Breech, ﬁring pin and cartridge
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Fig. 18. Dorobanţi înarmaţi cu carabine sistem Dreyse, 1877
Picture 18. “Dorobanţi” – Romanian foot soldiers equipped with Dreyse riﬂes, 1877.
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ARME DE FOC – COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN
„TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU
NR.
CRT.

NR. INV.

FELUL ARMEI

1

ARM 1/1

Puşcă cu cremene

2

ARM 2/2

Pistol cu cremene

3
4

ARM 3/3
ARM 4/4

Pistol cu cremene
Pistol cu capsă

5

ARM 5/5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NR. ŞI
SERIE

CALIBRU

Locul unde se
păstrează

1178

11,43mm

Expoziţie

-

-

Expoziţie

-

-

-

Pistol cu cremene

-

-

-

ARM 6/6

Pistol cu cremene

-

-

-

ARM 7/7

Pistol cu cremene

-

-

-

Depozit
Depozit
Custodie Muzeul
Şc. gen. Nr. 4
Custodie Muzeul
Şc. gen. Nr. 4
Custodie Muzeul
Şc. gen. Nr. 4

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Pistol cu cremene

-

-

-

Depozit

Pistol cu capsă

-

-

-

Depozit

Pistol cu cremene

-

-

-

Custodie Muzeul
Şc. gen. Nr. 4

Pistolet

-

-

-

Depozit

Revolver

SMITH-WESSON

-

11mm

Depozit

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Puşcă cu cremene

BOYLIYA

-

15,5mm

Expoziţie

Puşcă cu cremene

-

-

16,24mm

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

-

Expoziţie

Puşcă cu cremene

-

-

13,72mm

Expoziţie

Puşcă cu cremene

-

-

16,32mm

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

11,4mm

Expoziţie

Pistol cu cremene

-

-

12,4mm

Expoziţie

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Pistol cu capsă
Pistol cu capsă
Puşcă fragmentară

-

-

-

Depozit
Expoziţie
Depozit

Revolver

E.L.G.

R.T. 27

-

Expoziţie

Puşcă fragmentară
Puşcă fragmentară
Puşcă cu capsă

ENFIELD

I.B. 20

15mm

Depozit
Depozit
Expoziţie

ARM
8/8
ARM 9/9
ARM
10/10
ARM
11/11
ARM
29/29
ARM 30
ARM
38/38
ARM
41/41
ARM
42/42
ARM
43/43
ARM
45/45
ARM
46/46
ARM
47/49
ARM
48/50
ARM
57/64
ARM 60
ARM 84
ARM 88
ARM
94/101
ARM 97
ARM 106
ARM 112

MARCĂ
KENTUCKYJAGER
-
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NR.
CRT.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NR. INV.
ARM
116/123
ARM
117/124
ARM 118
ARM
121/128
ARM 122
ARM
123/130
ARM 124
ARM
125/132
ARM
126/133
ARM
134/141
ARM
135/142

41

ARM
136/143

42

ARM
137/144

43

ARM
138/145

44

ARM
139/146

45
46
47

ARM
140/147
ARM
161/173
ARM
164/164

FELUL ARMEI

MARCĂ

NR. ŞI
SERIE

CALIBRU

Locul unde se
păstrează

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Puşcă cu capsă

ENFIELD

I.B. 20

15mm

Expoziţie

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Carabină

HENRY-MARTINI A. 6530 11,43mm

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

-

Expoziţie

Puşcă de infanterie

KRNKA

10.732

15,24mm

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

-

Depozit

Pistol cu cremene

-

-

-

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

11,82mm

Expoziţie

Pistol cu capsă

-

-

14,8mm

Expoziţie

13,5mm

Expoziţie

-

Expoziţie

9,6mm

Expoziţie

6mm

Expoziţie

11,6mm

Expoziţie

STEYR, IMPERIUL
AUSTRO UNGAR
PROBABIL
Pistol cu cremene
WATERS& CO,
MAREA BRITANIE
H. NEUE & TIMPE
HOFBURGSENN
Pistol cu capsă
BERLIN
GERMANIA
IMMANUEL
Pistol cu percuţie MEFFERT, SUHL, 28.664
GERMANIA
PROBABIL
Pistol cu capsă
FRANŢA
Pistol cu capsă

Puşcă cu cremene

-

-

-

Custodie Muzeul
Şc. gen. Nr. 4

Pistol de
semnalizare

-

B.P.3126

-

Expoziţie

57mm

În faţa muzeului

57mm

În faţa muzeului

48

ARM 168

Tun de însoţire
hotchkiss

49

ARM 169

Tun de însoţire
hotchkiss

SOCIETE
ANONYME DES
ANCIENNES
N.O. 258
ETABLISSEMENTS
HOTCHKISS ET
CIE, FRANŢA
SOCIETE
ANONYME DES
ANCIENNES
N.O. 135
ETABLISSEMENTS
HOTCHKISS ET
CIE, FRANŢA
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FIREARMS – COLLECTION OF “TEOHARI ANTONESCU”
GIURGIU COUNTY MUSEUM
NO.

INVENTORY
NO.

TYPE OF FIREARM

1

ARM 1/1

Flintlock riﬂe

2
3
4

ARM 2/2
ARM 3/3
ARM 4/4

Flintlock pistol
Flintlock pistol
Percussion-cap pistol

KENTUCKYJAGER
-

5

ARM 5/5

Flintlock pistol

6

ARM 6/6

7

BRAND

NO.
AND
SERIES

PLACE
CALIBER WHERE IT IS
KEPT

1178

11.43mm

Collection

-

-

-

-

-

Flintlock pistol

-

-

-

ARM 7/7

Flintlock pistol

-

-

-

8
9
10

ARM 8/8
ARM 9/9
ARM 10/10

Flintlock pistol
Flintlock pistol
Percussion-cap pistol

-

-

-

11

ARM 11/11

Flintlock pistol

-

-

-

12

ARM 29/29

Pistol

-

-

13

ARM 30

Revolver

-

11mm

Storehouse

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ARM 38/38
ARM 41/41
ARM 42/42
ARM 43/43
ARM 45/45
ARM 46/46
ARM 47/49
ARM 48/50
ARM 57/64
ARM 60
ARM 84
ARM 88
ARM 94/101
ARM 97
ARM 106
ARM 112
ARM 116/123

Flintlock pistol
Flintlock riﬂe
Flintlock riﬂe
Percussion-cap pistol
Flintlock riﬂe
Flintlock riﬂe
Percussion-cap pistol
Flintlock pistol
Flintlock pistol
Percussion-cap pistol
Percussion-cap pistol
Fragmentary riﬂe
Revolver
Fragmentary riﬂe
Fragmentary riﬂe
Percussion-cap riﬂe
Flintlock pistol

SMITHWESSON
BOYLYIA
E.L.G.
ENFIELD
-

Collection
Storehouse
Storehouse
In custody of
School no. 4
Museum
In custody of
School no. 4
Museum
In custody of
School no. 4
Museum
Collection
Warehouse
Warehouse
In custody of
School no. 4
Museum
Storehouse

R.T. 27
I.B.20
-

15.5mm
16.24mm
13.72mm
16.32mm
11.4mm
12.4mm
15mm
-

Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Storehouse
Collection
Storehouse
Collection
Storehouse
Storehouse
Collection
Collection
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NO.
31
32
33

INVENTORY
NO.

TYPE OF FIREARM

ARM 117/124
Flintlock pistol
ARM 118
Percussion-cap riﬂe
ARM 121/128
Flintlock pistol

34

ARM 122

Carbine

35
36
37
38
39
40

ARM 123/130
ARM 124
ARM 125/132
ARM 126/133
ARM 134/141
ARM 135/142

Percussion-cap pistol
Infantry riﬂe
Percussion-cap pistol
Flintlock pistol
Percussion-cap pistol
Percussion-cap pistol

41

ARM 136/143 Percussion-cap pistol

42

ARM 137/144

43

ARM 138/145 Percussion-cap pistol

44

ARM 139/146

45

ARM 140/147 Percussion-cap pistol

46

ARM 161/173

Flintlock riﬂe

47

ARM 164/164

Flare pistol

48

ARM 168

Hotchkiss
accompanying
cannon

49

ARM 169

Hotchkiss
accompanying
cannon

Flintlock pistol

Percussion pistol

BRAND

NO.
AND
SERIES
I.B.20
-

ENFIELD
HENRYA.6530
MARTINI
10.732
KRNKA
STEYR, AUSTROHUNGARIAN
EMPIRE
PROBABLY
WATERS& CO,
GREAT BRITAIN
H. NEUE &
TIMPE HOFBURGSENN, BERLIN,
GERMANY
IMMANUEL
MEFFERT, SUHL, 28.664
GERMANY
PROBABLY
FRANCE
-

-

B.P.3126
SOCIÉTÉ
ANONYME DES
ANCIENNES
ÉTABLISSEN.O. 258
MENTS
HOTCHKISS ET
CIE, FRANCE
SOCIÉTÉ
ANONYME DES
ANCIENNES
ÉTABLISSEN.O. 135
MENTS
HOTCHKISS ET
CIE, FRANCE
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PLACE
CALIBER WHERE IT IS
KEPT
Collection
15mm
Collection
Collection
11.43mm

Collection

15.24mm
11.82mm
14.8mm

Collection
Collection
Storehouse
Collection
Collection
Collection

13.5mm

Collection

-

Collection

9.6mm

Collection

6mm

Collection

11.6mm

Collection

-

In custody of
School no. 4
Museum
Collection

57mm

In front of
the Museum

57mm

In front of
the Museum

40
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PUªCÃ CU CREMENE
FLINTLOCK RIFLE
Poziţie în tabel: 1
Număr inventar: ARM 1/1
Denumire obiect: PUŞCĂ CU CREMENE
Datare: începutul secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: ITALIA
Atelier: KENTUCKY JAGER
Caracteristici: lungime 128 cm, greutate 2,9 kg,
calibru 11, 45 mm
Inscripţie: 1178

Inventory number: ARM 1/1
Name of item: FLINTLOCK RIFLE
Dating: early 19th century
Place of origin: ITALY
Workshop: KENTUCKY JAGER
Features: length 128 cm, weight 2.9 kg, caliber 11.45 mm
Inscription: 1178
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PISTOL CU CREMENE
FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 14
Număr inventar: ARM 38/38
Denumire obiect: PISTOL CU CREMENE
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN
Atelier: probabil occidental
Caracteristici: lungime 59 cm, greutate 1,0 kg,
calibru 16,8 mm

Inventory number: ARM 38/38
Name of item: FLINTLOCK PISTOL
Dating: late 18th century
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE
Workshop: probably Western
Features: length 59 cm, weight 1.0 kg, caliber 16.8 mm
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PUªCA CU CREMENE BALCANICÃ „BOYLIYA”
“BOYLIYA” BALKAN FLINTLOCK RIFLE
Poziţie în tabel: 15
Număr inventar: ARM 41/41
Denumire obiect: PUŞCĂ CU CREMENE BALCANICĂ „BOYLIYA”
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN; PENINSULA BALCANICĂ,
NORDUL BULGARIEI
Atelier: oriental
Caracteristici: lungime 155 cm, greutate 3.0 kg, calibru 15,5 mm

Inventory number: ARM 41/41
Name of item: “BOYLIYA” BALKAN FLINTLOCK RIFLE
Dating: late 18th - early 19th century
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE, BALKAN PENINSULA, NORTHERN BULGARIA
Workshop: Eastern
Features: length 155 cm, weight 3.0 kg, caliber 15.5 mm
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PUªCÃ CU CREMENE BALCANICÃ
BALKAN FLINTLOCK RIFLE
Poziţie în tabel: 16
Număr inventar: ARM 42/42
Denumire obiect: PUŞCĂ CU CREMENE BALCANICĂ
Datare: începutul secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: PENINSULA BALCANICĂ, ALBANIA
Atelier: oriental
Caracteristici: lungime 155 cm, greutate 3,2 kg, calibru 16, 24 mm

Inventory number: ARM 42/42
Name of item: BALKAN FLINTLOCK RIFLE
Dating: early 19th century
Place of origin: ALBANIA, BALKAN PENINSULA
Workshop: Eastern
Features: length 155 cm, weight 3.2 kg, caliber 16.24 mm

https://biblioteca-digitala.ro

48

https://biblioteca-digitala.ro

49

PUªCÃ DE VÂNÃTOARE CU CREMENE
HUNTING FLINTLOCK GUN
Poziţie în tabel: 18
Număr inventar: ARM. 45/45
Denumire obiect: PUŞCĂ DE VÂNĂTOARE CU CREMENE
Datare: sfârşitul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVII-lea
Locul provenienţă:
Atelier: Occidental, probabil Germania
Caracteristici: lungime145 cm, greutate 4,9 kg, calibru 13,72 mm

Inventory number: ARM 45/45
Name of item: HUNTING FLINTLOCK GUN
Dating: late 17th - early 18th century
Place of origin:
Workshop: Western, probably Germany
Features: length 145 cm, weight 4.9 kg, caliber 13.72 mm
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PISTOL BALCANIC CU CREMENE
BALKAN FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 21
Număr inventar: ARM 48/50
Denumire obiect: PISTOL BALCANIC CU CREMENE
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN;
PENINSULA BALCANICĂ
Atelier: albanez
Caracteristici: lungime52 cm, greutate 0,9 kg, calibru
12,4 mm
Inscripţie: “Răpită turcilor Plevna 1878, colonel
A. Dimytrescu”

Inventory number: ARM 48/50
Name of item: BALKAN FLINTLOCK PISTOL
Dating: late 18th century
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE, BALKAN
PENINSULA
Workshop: Albanian
Features: length 52 cm, weight 0.9 kg, caliber 12.4 mm
Inscription: “Seized from the Turks Plevna 1878, colonel
A. Dimytrescu”
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PISTOL CU CREMENE
FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 22
Număr inventar: ARM 57/64
Denumire obiect: PISTOL CU CREMENE
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea
Locul provenienţă: MAREA BRITANIE;
V. EUROPEI
Atelier: neidentiﬁcat din Londra
Caracteristici: lungime 28 cm, greutate 0,
210 kg, calibru 13 mm
Inscripţie: London (pe ţeavă), Londo
(pe platină)

Inventory number: ARM 57/64
Name of item: FLINTLOCK PISTOL
Dating: late 18th century
Place of origin: GREAT BRITAIN, WESTERN EUROPE
Workshop: unidentiﬁed, London
Features: length 28 cm, weight 0.210 kg, caliber 13 mm
Inscription: London (on barrel), Londo (on lock)
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CARABINÃ TROMBLON CU CAPSÃ
TROMBLON PERCUSSION-CAP CARBINE
Poziţie în tabel: 24
Număr inventar: ARM 84
Denumire obiect: CARABINĂ CU CAPSĂ TROMBLON
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN
Atelier: occidental, probabil belgian
Caracteristici: lungime 56 cm, greutate 1,00 kg
Inscripţie: 118

Inventory number: ARM 84
Name of item: TROMBLON PERCUSSION-CAP
CARBINE
Dating: late 18th century
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE
Workshop: Western, probably Belgium
Features: length 56 cm, weight 1.0 kg
Inscription: 118
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PISTOL CU CREMENE
FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 30
Număr inventar: ARM 116,/123
Denumire obiect: PISTOL CU CREMENE
Datare: cca. 1800
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN;
Atelier: oriental
Caracteristici: lungime 55 cm, greutate 1,00 kg,
calibru 16,5 mm

Inventory number: ARM 116/123
Name of item: FLINTLOCK PISTOL
Dating: cca 1800
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE
Workshop: Eastern
Features: length 55 cm, weight 1.00 kg, caliber 16.5 mm
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PISTOL CU CREMENE
FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 31
Număr inventar: ARM 117/124
Denumire obiect: PISTOL CU CREMENE
Datare: cca. 1800
Locul provenienţă: IMPERIUL OTOMAN;
Atelier: oriental
Caracteristici: lungime 55 cm, greutate 1,100 kg,
calibru 16 mm

Inventory number: ARM 117/124
Name of item: FLINTLOCK PISTOL
Dating: cca. 1800
Place of origin: OTTOMAN EMPIRE
Workshop: Eastern
Features: length 55 cm, weight 1.100 kg, caliber 16 mm
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PUªCÃ CU CAPSÃ ENFIELD
ENFIELD PERCUSSION-CAP RIFLE
Poziţie în tabel: 32
Număr inventar: ARM 118
Denumire obiect: PUŞCĂ CU PERCUŢIE CU CAPSĂ ENFIELD
Datare: 1865
Locul provenienţă: ANGLIA
Atelier: Birmingham Smal Arms Co.
Caracteristici: lungime 124 cm, greutate 3,7 kg,
calibru 14,6 mm
Inscripţie: B.S.Co. , 19, 13, B, 70, coroana, T, 20, B

Inventory number: ARM 118
Name of item: ENFIELD PERCUSSION-CAP RIFLE
Dating: cca. 1865
Place of origin: ENGLAND
Workshop: Birmingham Small Arms Co.
Features: length 124 cm, weight 3.7 kg, caliber 14.6 mm
Inscription: B.S.Co., 19, 13, B, 70, crown, T, 20, B
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CARABINÃ HENRY MARTINI
HENRY MARTINI CARBIN
Poziţie în tabel: 34
Număr inventar: ARM 122
Denumire obiect: CARABINĂ HENRY MARTINI
Datare: 1879
Locul provenienţă: GERMANIA
Atelier: Gusstahl Und Munitionsfabrik Witten
Caracteristici: lungime 1,26 m, greutate 3, 75 kg,
calibru 11, 43 mm
Inscripţie: Pe partea stângă este ştanţată emblema
fabricii producătoare: două cercuri
concentrice în primul este inscripţionat
cuvântul WITTEN şi anul 1879, iar în
cercul interior se aﬂă sigla fabricii.
Pe cele două cercuri este aşezată
o coroană. Pe partea dreaptă,
încadrate într-o ştanţă formată
din două cercuri concentrice
pe care este aşezată
coroana României,
sunt inscripţionate
cuvintele: carabina,
MO-1879,
Armata
română,
A6530

Inventory number: ARM 122
Name of item: HENRY MARTINI CARBIN
Dating: cca. 1879
Place of origin: GERMANY
Workshop: Gusstahl Und Munitionsfabrik Witten
Features: length 1.26 m, weight 3.75 kg, caliber 11.43 mm
Inscription: On the left side is stamped the emblem of
the manufacture: two concentric circles. The
ﬁrst one contains the word WITTEN and the
year 1879. The inner circle contains the factory acronym. Above the two circles there
is a crown. On the right side, inside a stamp
composed of two concentric circles on which
stands the crown of Romania, the following
words are inscribed: carbin, MO – 1879, Romanian Army, A6530
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PUªCÃ DE INFANTERIE KRNKA
KRNKA INFANTRY RIFLE
Poziţie în tabel: 36
Număr inventar: ARM 124
Denumire obiect: PUŞCĂ DE INFANTERIE KRNKA
Datare: 1877
Locul provenienţă: RUSIA
Atelier: probabil arsenalul Tula
Caracteristici: lungime 110 cm, greutate 4,510 kg,
calibru 15,24 mm
Inscripţie: Pe partea dreaptă a apărătorii cutiei
mecanismului este inscripţionată cifra
10.732 şi stema Rusiei cu cei doi vulturi
imperiali, iar pe partea stângă este
inscripţionată cifra 5.131

Inventory number: ARM 124
Name of item: KRNKA INFANTRY RIFLE
Dating: cca. 1877
Place of origin: RUSSIA
Workshop: probably Tula arsenal
Features: length 110 cm, weight 4.510 kg, caliber 15.24 mm
Inscription: On the right side of the cover of the mechanism case are inscribed the number 10.732
and the arms of Russia with the two imperial
eagles. On the right side there is the number
5.131.
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PISTOL CU CAPSÃ OCCIDENTAL
WESTERN PERCUSSION-CAP PISTOL
Poziţie în tabel: 39
Număr inventar: ARM_134/141
Denumire obiect: PISTOL CU CAPSĂ OCCIDENTAL
Datare: mĳlocul sec al XIX-lea
Locul provenienţă: FRANŢA
Atelier: occidental neidentiﬁcat
Caracteristici: lungime32 cm, greutate 0,700 kg,
calibru 11, 82 mm
Inscripţie: A.V., 33

Inventory number: ARM_134/141
Name of item: WESTERN PERCUSSION-CAP PISTOL
Dating: mid-19th century
Place of origin: FRANCE
Workshop: unidentiﬁed, Western
Features: length 32 cm, weight 0.700 kg, caliber 11.82 mm
Inscription: A.V., 33
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PISTOL CU CAPSÃ OCCIDENTAL
WESTERN PERCUSSION-CAP PISTOL
Poziţie în tabel: 40
Număr inventar: ARM_135/142
Denumire obiect: PISTOL CU CAPSĂ OCCIDENTAL
Datare: mĳlocul secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: FRANŢA
Atelier: occidental, probabil Lepage
Caracteristici: lungime 34 cm, greutate 0,700 kg,
calibru 14,8 mm
Inscripţie: 32, 34, inscripţie indescifrabilă

Inventory number: ARM_135/142
Name of item: WESTERN PERCUSSION-CAP PISTOL
Dating: mid-19th century
Place of origin: FRANCE
Workshop: Western, probably Lepage
Features: length 34 cm, weight 0.700 kg, caliber 14.8 mm
Inscription: 32, 34, undecipherable inscription
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PISTOL CU CAPSÃ PENTRU CAVALERIE
CAVALRY PERCUSSION-CAP PISTOL
Poziţie în tabel: 41
Număr inventar: ARM 136/143
Denumire obiect: PISTOL CU CAPSĂ PENTRU CAVALERIE
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea
Locul provenienţă: IMPERIUL HABSBURGIC
Atelier: Steyr
Caracteristici: lungime 41 cm, greutate 1,5 kg,
calibru 13,5 mm
Inscripţie: Pirko

Inventory number: ARM 136/143
Name of item: CAVALRY PERCUSSION-CAP PISTOL
Dating: late 18th century
Place of origin: HABSBURG EMPIRE
Workshop: Steyr
Features: length 41 cm, weight 1.5 kg, caliber 13.5 mm
Inscription: Pirko
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PISTOL TROMBLON CU CREMENE
TROMBLON FLINTLOCK PISTOL
Poziţie în tabel: 42
Număr inventar: ARM 137/144
Denumire obiect: PISTOL TROMBLON CU CREMENE
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul
secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: MAREA BRITANIE
Atelier: Probabil Waters & Co
Caracteristici: lungime, 20 cm, greutate 0,400 kg

Inventory number: ARM 137/144
Name of item: TROMBLON FLINTLOCK PISTOL
Dating: late 18th – early 19th century
Place of origin: GREAT BRITAIN
Workshop: probably Waters & Co
Features: length 20 cm, weight 0.400 kg
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PISTOL CU CAPSÃ PENTRU DUEL
DUELING PERCUSSION-CAP PISTOL
Poziţie în tabel: 43
Număr inventar: ARM 138/145
Denumire obiect: PISTOL CU CAPSĂ PENTRU DUEL
Datare: a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: GERMANIA
Atelier: H Neue & Timpe Hofburgsenn
Caracteristici: lungime 44 cm, greutate 1,050 kg,
calibru 9, 6 mm
Inscripţie: Pe partea dreaptă a ţevii se aﬂă o
inscripţie cu litere aurite
”H Neue&Timpe
Hofburgsenn, Berlin”,
pe cutia mecanismului
este gravată cifra „2”

Inventory number: ARM 138/145
Name of item: DUELING PERCUSSION-CAP PISTOL
Dating: second half of the 19th century
Place of origin: GERMANY
Workshop: H Neue & Timpe Hofburgsenn
Features: length 44 cm, weight 1.050 kg, caliber 9.6 mm
Inscription: On the right-hand side of the barrel there is an
inscription in golden letters “H Neue & Timpe
Hofburgsenn Berlin”, on the mechanism case
is engraved the ﬁgure “2”.
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PISTOL DE TIR CU PERCUÞIE
PERCUSSION SHOOTING PISTOL
Poziţie în tabel: 44
Număr inventar: ARM. 139/146
Denumire obiect: PISTOL DE TIR CU PERCUŢIE
Datare: sfârşitul secolului al XIX-lea
Locul provenienţă: GERMANIA, oraşul Suhl
Atelier: german
Autorul: Immanuel Meﬀert
Caracteristici: lungime 41 cm, greutate 1,1 kg,
calibru 6 mm
Inscripţie: Imman Meﬀert Suhl, 12 pe ţeavă; pe
partea dreaptă este ştanţat un U,
o coroană şi cifra 3, la fel şi
pe percutor; iar pe gheara
extractoare este ştanţat
numărul de serie:
28664

Inventory number: ARM 139/146
Name of item: PERCUSSION SHOOTING PISTOL
Dating: late 19th century
Place of origin: GERMANY, TOWN OF SUHL
Workshop: German
Author: Immanuel Meﬀert
Features: length 41 cm, weight 1.1 kg, caliber 6 mm
Inscription: Imman Meﬀert Suhl, 12 on the barrel; on the
right-hand side a “U”, a crown and the ﬁgure
3 are punched; the same on the ﬁring pin; on
the extraction grip the series 28664 is punched.
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TUN DE ÎNSOÞIRE REGIMENTAR
REGIMENT ACCOMPANYING CANNON
Poziţie în tabel: 48
Număr inventar: ARM 168
Denumire obiect: TUN DE ÎNSOŢIRE REGIMENTAR
Datare: o mie opt sute optzeci si opt / o mie noua sute şaisprezece
Locul provenienţă: FRANTA
Atelier: Societe Anonyme Des Anciennes Etablissement Hotchkiss Et Cie
Caracteristici: lungime totala 250 cm, lungime ţeavă 146 cm, greutate fără
afet 225 kg., calibru 57 mm
Inscripţie: tun T.R. 57/H>S> 1897 / No. 258 / Gr. 225 KGR

Inventory number: ARM 168
Name of item: REGIMENT ACCOMPANYING CANNON
Dating: 1888 - 1916
Place of origin: FRANCE
Workshop: Société Anonyme des Anciennes Etablissement
Hotchkiss Et Cie
Features: total length 250 cm, length of barrel 146 cm, weight without carriage 225 kg, caliber 57 mm
Inscription: cannon T.R. 57/H>S>1897/No. 258 / Gr. 225 KGR
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