


Prva  izložba  u  organizaciji  Muzeja  grada  Šibenika  koja  je  posvećena  isključivo  pregledu  oružja  iz
njegova fundusa. Na izložbi je predstavljeno oružje koje potječe iz vrlo širokog vremenskog raspona.
Od šiljaka  strelica  datiranih  u  šesto tisućljeće  prije  Krista  preko  ranobrončanih,  kasnobrončanih  i
antičkih  primjeraka  oružja,  predmeta  koji  pripadaju  razdoblju  duge  mletačke  vladavine  nad
Dalmacijom,  odnosno  razdoblju  višestoljetnih  borbi  s  Osmanlijama.  Naposljetku  na  izložbi  je
zastupljeno i oružje 19. i 20. stoljeća. Velika većina izložaka je na neki načina povezna sa Šibenikom
mada gotovo niti jedan nije nastao u Šibeniku. Neki od njih pronađeni su na arheološkim lokalitetima
u okolici Šibenika, za neke postoji velika vjerojatnost da su korišteni u Šibeniku, a neke su Šibenčani
kupili kao antikne predmete te ih onda donirali ili prodali Muzeju grada Šibenika. 

Na izložbi su zastupljeni predmeti iz triju zbirki Muzeja grada Šibenika: Prapovijesne i Antičke zbirke te
Zbirke oružja. Sama izložba organizirana je na tematskom načelu. Teme se odnose na skupine oružja
grupirane  po  vremenskom  razdoblju  iz  kojega  potječu  ili  vrsti oružja  kojoj  pripadaju.  Tako  je
zastupljena  cjelina  prapovijesno  oružje,  antičko  oružje,  dvorski  mačevi,  skjavone,  floreti,  sablje,
jatagani, bajunete, puške, pištolji – kubure, revolveri i poluautomatski pištolji te jedan primjerak topa.
Osim cjeline prapovijesnog i antičkog oružja svi ostali predmeti pripadaju Zbirci oružja. Pritom je riječ
samo o izboru iz zbirke koja sadrži preko tri stotine predmeta. 

Mada izložba nije organizirana prateći kronološki tijek ona posjetitelju daje uvid u razvoj nekoliko
vrsta oružja. To se posebno odnosi na cjelinu pištolje koja je predstavljena s dvadeset primjerka što
obuhvaća pištolje od kubura iz 18. stoljeća do primjeraka pištolja Luger i Walther nastalih sredinom
20.  stoljeća.  Narativ  izložbe  predstavljen  na  banerima   omogućuje  pojsetiteljima  uvid  u  razvoj
tehnologije  vatrenog oružja  od samo njegova nastanka preko razvoja  nekoliko  vrsta  mehanizama
paljbe sve do suvremenog oružja.  Nakon pištolja druga velika cjelina na izložbi su jatagani, izvorno
osmansko oružje koje je postalo dio dalmatinske vojne tradicije, a bilo je  sastavni dio naoružanja
šibenske gradske straže i  u drugoj polovici  19. stoljeća. Na izložbi  je  predstavljeno i  nekoliko vrlo
rijetkih predmeta kao što je primjerak sudanske kaskare – maču sličnog oružja tipičnog za područje
istočne Afrike,  sablje koja je možda i  najbolje očuvani primjerak husarske sablje iz  sedamnaestog
stoljeća u hrvatskim zbirkama, izuzetno dobro očuvanog tromblona nastalog u drugoj polovici  17.
stoljeća u Kataloniji. Uz njih na izložbi je izloženo šezdeset izložaka od  kojih  svaki za sebe predstavlja
veliku  povijesnu  vrijednost  kao  svjedok  vremena  te  kao  artefakt  tehnološkog  umijeća  i  razvoja
Čovječanstva.

Razlozi za ovu izložbu višestruki su. Muzej grada Šibenika posjeduje jednu od većih zbirki oružja u
lokalnim muzejima, koja uključuje i nekoliko primjeraka velike povijesne važnosti. Mada Zbirka oružja
obuhvaća i predmete  koji nisu korišteni na području Dalmacije  glavnina predmeta u njoj predstavlja
presjek oružja kojim su se služili ljudi na području širega šibenskog područja, ali i Dalmacije u cjelini.
Ono je svjedok nasilja, ali i borbe za opstanak ljudi iz ovoga kraja. Izborom iz ove bogate zbirke, kao i
posudbom predmeta iz nekoliko drugih zbirki Muzeja, javnosti se želi podsjetiti na kulturnu vrijednost
oružja kao dijela naše (pra)povijesti te senzibilizirati  kako bi se potaknula svijest o očuvanju vrijednog
povijesnog oružja kao dijela naše baštine.

Izložbu prati i katalog koji donosi opsežnije informacije o svakom pojedinom predmetu na izložbi kao i
narativni pregled razvoja skupina oružja zastupljenog na izložbi.



Izložba će biti otvorena u petak 30. travnja u 19 sati virtualnim prijenosom koji će se moći pratiti na
internetskim stranicama Muzeja grada Šibenika kao i facebook stranici Muzeja.

Izložba se održava u dvorani za povremene izložbe Muzeja grada Šibenika. Posjetitelji će izložbu moći
posjetiti od 30. travnja do 15. lipnja 2021. godine, radnim danom od 10 do 15 sati i od 17 do 20 sati. 

Molimo posjetitelje da se zbog trenutne situacije uzrokovane SARS-CoV-2 pridržavaju svih 

epidemioloških preporuka i odluka Stožera civilne zaštite RH.
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