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КА ПЕ И ШЛЕ МО ВИ:  
ОД НА РОД НЕ НО ШЊЕ  

ДО ВОЈ НЕ ОПРЕ МЕ
(О те ми, под сти ца ју, тач ки ослон ца)

Пр ви су срет са вој ном опре мом и ка па ма 
да ти ра из вре ме на ра не мла до сти јер су мој 
отац и брат би ли вој на ли ца. По окон ча њу 
сту ди ја, слу жио сам вој ни рок на па трол ном 
бро ду („Му кос”) у гра нич ној је ди ни ци Рат не 
мор на ри це на Ја дран ском мо ру. Ин те ре со ва-
ње за вој ну исто ри ју и вој ну опре му на ста вио 
сам као исто ри чар у про фе си о нал ном ра ду у 
Исто риј ском ар хи ву и Му зе ју Вој во ди не.

При ли ком ра да на стал ној из ло жбе ној по-
став ци Од сна до ја ве, При са је ди ње ње Вој во
ди не Ср би ји 1918, у Му зе ју Вој во ди не1 су о чи ли 
смо се са чи ње ни цом да у окви ру по сто је ћих 
му зеј ских збир ки вој не ка пе и шле мо ви из 
Пр вог свет ског ра та,2 ко ји је због ве ли ког ан-
га жо ва ња људ ских и ма те ри јал них ре сур са 
из це лог све та на зван Ве ли ки рат из пе ри о да 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го-
сла ви је), ни су за сту пље ни у ве ћем бро ју, од-
но сно да их не ма ко ли ко ни пр сти ју на јед ној 
ру ци.3 Ка ко су нам вој не ка пе и шле мо ви 

1 Зо ран Ве ља но вић, Дра го Ње го ван, Од сна до 
ја ве: при са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, Но ви 
Сад 2018.

2 За вре ме пе ри о да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца/ Ју го сла ви је на зван „Ве ли ки рат” због 
ве ли ког ан га жо ва ња људ ских и ма те ри јал них ре-
сур са из це лог све та.

3 Бран ко Пе тра но вић, Ср би ја у Дру гом свет ском 
ра ту 1939–1945, Бе о град 1992, 6–12. У вре ме ну оп ште 
за сле пље но сти са „ве ли ким во ђом“, у јед но пар тиј-
ској др жа ви, где су вла сто др шци и њи хо ви след бе-
ни ци зду шно спро во ди ли дик та ту ру ко му ни зма у 
шко ла ма или уста но ва ма кул ту ре ни је би ло ме ста 
за ју на ке из Пр вог свет ског ра та ко ји су „гур ну ти 
под те пих”. Оту да у при ку пља њу му зеј ских пред-
ме та ни су би ли при о ри те ти пред ме ти из Ве ли ког 
ра та, те их по му зе ји ма Бач ке, Ба на та и Сре ма (АП 
Вој во ди на) има у ма њем бро ју од оче ки ва ног. Ви ди: 

CAPS AND HELMETS:  
FROM NATIONAL COSTUME  
TO MILITARY EQUIPMENT

(On topic, motive and foundation)

Our first encounter with military equipment 
and caps dates back to our childhood, when our 
father and brother worked as the military per-
sonnel. Then, I served my military service on a 
patrol ship in the naval border unit on the Adri-
atic Sea. I continued my interest in military  
history and equipment as a historian in my  
professional work as an archival advisor and  
curator – historian in the Historical Archive 
and Museum of Vojvodina.

Working on a permanent exhibition From 
Dream to Reality, Unification of Vojvodina to 
Serbia 1918, in Museum of Vojvodina1, we’ve 
encountered the fact that military caps and  
helmets from the First World War2 were present 
only in small numbers in existing museum col-
lections and they can be count on the fingers of 
one hand3. Because the military caps and helmets 

1 Зоран Вељановић, Драго Његован, Од сна до 
јаве: присаједињење Војводине Србији 1918, Нови 
Сад 2020.

2 During the kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, 
it was termed the Great War because of an involvement of a 
great deal of human and material resources from all over 
the world. 

3 Бранко Петрановић, Србија у Другом светском 
рату 1939–1945, Београд 1992, 6–12. In the time of a 
general blindness with „the great leader” in one-party 
state, where the people in power and their followers 
were dedicated to implement the dictatorship of prole-
tariate there were no place for the heroes of the First 
World War in schools or cultural institutions – they 
were „swept under the carpet”. That is why, during the 
collecting of artifacts, those from the Great War period 
had no priority and only a small number of them can 
be found in museums across Bačka, Banat and Srem 
(Autonomous Province of Vojvodina). See: Museum  
of Vojvodina, Contemporary History Department 
(CHD), Collection of historical items (CHI).
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срп ске вој ске у Ве ли ком ра ту би ли по треб ни 
за дру гу те му по ме ну те из ло жбе не по став ке: 
Пр ви свет ски рат и бор ба за на ци о нал ни  
оп ста нак, от по че ли смо рад на те ре ну, од но-
сно оби ла зак ан ти квар ни ца, ста ри нар ни ца, 
бу вљих пи ја ца, ко лек ци о на ра и дру гих при-
ват них ли ца ко ја са ку пља ју и тр гу ју ста ри на-
ма, да би смо при ку пи ли по треб не му зеј ске 
пред ме те. На тај на чин би ли смо у при ли ци 
да код ко лек ци о на ра у Но вом Са ду, Сом бо-
ру, Бе лом Ма на сти ру, Те ми шва ру, Бе о гра ду 
или Пер ле зу за ви ри мо у ве ли ко бо гат ство 
ми ну лих вре ме на, па чак и пр ви пут би ли у 
при ли ци да ви ди мо и др жи мо у ру ци (in vi vo) 
пред ме те или ар хив ска до ку мен та ко ја смо до 
ју че са мо гле да ли у ка та ло зи ма и књи га ма.4 
Са јед ним бро јем ко лек ци о на ра про на ђен је 
за јед нич ки ин те рес у ин сти ту ци о нал ној за-
шти ти кул тур них до ба ра те је пу тем на бав-
ке, од но сно от ку па му зеј ских пред ме та за 
збир ке оде ље ња Му зеј при са је ди ње ња 1918, у 
Му зе ју Вој во ди не, при ба вље на из ве сна ко ли-
чи на му зеј ских пред ме та. И по ред увре же ног, 
ме ђу ку сто си ма, углав ном не га тив ног, ми-
шље ња о ко лек ци о на ри ма и њи хо вом де ла њу 
(и обр ну то),5 би ли смо пот пу но ре ше ни да 
пре ва зи ђе мо тај став и ус пе ли смо да се  
при бли жи мо ко лек ци о нар ским кру го ви ма. 
Код из ве сног бро ја ко лек ци о на ра смо на и шли 

Му зеј Вој во ди не, Оде ље ње но ви је исто ри је (да ље 
ОНИ), Збир ка исто риј ских пред ме та (да ље ЗИП).

4 Акут ни не до ста так нов ца у кул ту ри ни је но-
ви на ни ти спе ци фи кум са да шњег вре ме на. Упр кос 
то ме, ин сти ту ци о нал на кул тур на де лат ност и за-
шти та кул тур них до ба ра је кон стан та у Му зе ју 
Вој во ди не. С тим у ве зи и при ба вља ње му зеј ских 
пред ме та пу тем от ку па или по кло на се од ви ја сва ке 
го ди не и ње не збир ке упот пу њу ју или се фор ми ра ју 
но ве. Огра ни че на нов ча на сред ства ни су оправ да-
ње, већ из го вор за осци ла ци је у от ку пу и по пу ња-
ва њу му зеј ских збир ки. 

5 На ко јој се на пр вом ме сту из два ја скло ност ка 
тр го ви ни, од но сно ма те ри јал ној до би ти, не до вољ-
на ака дем ска осно ва или не за ин те ре со ва ност за 
оп ште кул ту р но до бро и дру го.

of Serbian army were needed for the second 
theme of mentioned exhibition named The First 
World War and the Struggle for National Survival, 
we have started a field work by visiting antique 
shops, different market places and private col-
lectors in order to find the artifacts. By visiting 
private collectors in Novi Sad, Sombor, Beli  
Manastir, Timișoara, Belgrade and Perlez, we 
had a unique chance to glance upon and hold 
the treasures of the past in our hands, objects 
and documents that we saw only in books and 
catalogues4. With a number of private collectors 
a common interest in institutionalised protection 
of cultural heritage was found, and with a pro-
curement and purchase a certain quantity of  
artifacts arrived in Museum of Unification 1918. 
in Museum of Vojvodina. In spite of usually 
negative perspective on private collectors among 
curators (and vice versa)5 we were determined 
to overcome that attitude and we successfully 
draw closer to the circles of private collectors. A 
certain number of them had a full understand-
ing of our goal and were ready for cooperation 
in adding artifacts to the collection of Museum 
of Unification 1918. in Museum of Vojvodina. 
With the purcrement of items, either through 
purchase or being recieved as gifts, the door 
opened wide for collaborations in the future. At 
the same time we haven’t succeeded in changing 
the private collector’s usually negative perspec-
tive on museum institutions, such as Museum 

4 A permanent lack of money in the sphere of culture 
is not something new. Despite that, the institutionalized 
cultural activity and a protection of cultural property 
and heritage are constant in Museum of Vojvodina. 
With that being said, every year a number of artifacts 
are purchased or received as gifts forming new and 
filling out existing museum collections. A limited 
amount of money is not a justification but an excuse 
for oscillations in procurement and filling out the 
museum collections.

5 First is the inclement toward trade and therefore 
material gain, then a lack of professional foundation 
or just ignorance for cultural heritage etc.
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на пу но раз у ме ва ње и спрем ност на са рад њу 
и упот пу ња ва ње збир ки Му зе ја при са је ди ње ња 
1918, у Му зе ју Вој во ди не. Од ко лек ци о на ра смо 
от ку пи ли или до би ли на по клон из ве стан 
број пред ме та, и за ту са рад њу на да ље остави-
ли ши ром отво ре на вра та. Исто вре ме но код 
ко лек ци о на ра ни смо ус пе ли да раз ма гли мо 
та ко ђе увре же но, углав ном не га тив но ми-
шље ње да му зеј ске уста но ве, од но сно Му зеј 
Вој во ди не и њи хо ви ку сто си не це не њи хов 
рад те да ис тра ја ва ју у на ме ри да им оду зму 
оно што су го ди на ма бри жљи во са ку пи ли у 
сво јим ко лек ци ја ма или збир ка ма. Не га тив на 
ис ку ства код ко лек ци о на ра ве о ма су бол на и 
жи ва.6 

 Исто вре ме но, са ли те ра ту ром (до ма ћом и 
стра ном) у ран цу и фо то а па ра том у ру ка ма, 
по че ли смо да оби ла зи мо му зе је у Бач кој, Ба-
на ту, Ба ра њи и Сре му и пра ви мо еви ден ци ју 
му зеј ских пред ме та ко ји би мо гли да бу ду 
по зајм ље ни уко ли ко се ука же по тре ба. Ме-
ђу тим, уве ри ли смо се да је и у му зе ји ма Вој-
во ди не број му зеј ских пред ме та, ме ђу ко ји ма 
и вој них ка па и шле мо ва из пе ри о да Ве ли ког 
ра та (1914–1918), не сра змер но ма ли у од но су 
на при ку пље не пред ме те из нпр. Дру гог свет-
ског ра та (1941–1945). По сле из ве сног вре ме на, 
еви ден ти ра ли смо из ве стан број на ма за ни-
мљи вих му зеј ских пред ме та ко је су нам коле-
ге ку сто си по зај ми ли за из ло жбе ну по став ку, 
али не и вој не ка пе и шле мо ве срп ске вој ске 
или дру гих ар ми ја (Ан тан те или Цен трал них 
си ла) ко је су уче ство ва ле у Ве ли ком ра ту.7 

6 Из ве стан број пред ме та ко ји су по зајм ље ни од 
ко лек ци о на ра за из ло жбе не по став ке или на екс пер-
ти зу ра ди от ку па ни ка да се ни је вра тио вла сни ци ма. 
На жа лост, при ме ра има до ста. 

7 Ов де ни је реч да у по је ди ним му зе ју ма не ма 
вој них ка па и шле мо ва из Ве ли ког ра та, већ да су 
они из ло же ни (нпр: Му зеј Гра да Но вог Са да, Град-
ски му зеј Сом бор, Му зеј Сре ма у Срем ској Ми тро-
ви ци, На род ни му зеј у Ки кин ди и Зре ња ни ну)  
би ли у ло ши јем ста њу од оних ко је смо от ку пи ли. 
О ре пли ка ма или по зо ри шним и филм ским ко сти-

of Vojvodina, and its curators that don’t appre-
ciate the work of collectors and persist in taking 
away the artifacts collectors have devotedly 
gathered for years. Negative experiences of  
private collectors are alive and very painful.6

With a domestic and foreign literature in 
rucksack and a camera in hands, we started our 
visit to museums across Bačka, Banat, Baranja 
and Srem making a list of artifacts that may be 
borrowed if needed for exhibition. The conclu-
sion arose – a number of artifacts from the Great 
War period (1914-1918), among which military 
caps and helmets, is much smaller than of those 
from the Second World War era. After a while, 
colleague curators borrowed us those artifacts 
we’ve enlisted as interesting for exhibition, but 
no military caps and helmets of Serbian or any 
other army that fought in the Great Work  
(Entente or Central powers) were found.7 

Later on, the first military helmet was pur-
chased: military helmet of Serbian army from 
Salonika front type М-1915 Adrian. After that 
the second came as well, the М-1915 Adrian, 
then the first military cap of Serbian army and 
military helmet of French army (sanitation) 
М-1915, Adrian...8 After a while we’ve recorded 

6 A certain number of artifacts borrowed from 
collectors for exhibition or expertise were never 
returned to their owners. Unfortunately, there are a 
lot of similar examples. 

7 It is not the case that certain museums do not 
possess military caps and helmets, but those exhibited 
(for example in: City Museum of Novi Sad, City museum 
of Sombor, Museum of Srem in Sremska Mitorivca, 
National Museum in Kikinda and Zrenjanin) were in 
worst condition than those we’ve purchased. On 
replicas used as theatre or movie costumes that are 
being held in museum collections (either good, less 
good or bad) we don’t want to waste our words. 

8 Museum of Vojvodina, Department of Museum of 
Unification 1918, Collection of historical items (DMU 
1918, CHI). After the purchase, new artifact’s data are 
being entered into Entrance book and Inventory book. 
The gathering of information about every single artifact 
is still in progress. 
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По том смо от ку пи ли пр ви вој ни шлем: 
вој ни шлем срп ске вој ске са Со лун ског фрон та 
М-1915 Адри јан. За тим смо от ку пи ли дру ги 
М-1915 Адри јан, а за тим и пр ву вој ну ка пу срп-
ске вој ске „шај ка чу”, за тим вој ни шлем фран-
цу ске вој ске из Ве ли ког ра та (род са ни тет) 
М-1915, Адри јан...8 Вре ме ном смо еви ден ти ра-
ли ве ћи број вој них и слу жбе них ка па и шле-
мо ва ко ји су се углав ном на ла зи ли код ко лек-
ци о на ра углав ном у Но вом Са ду и Бе о граду.

Из о ста нак вој них ка па и шле мо ва у му зе-
ји ма Вој во ди не под ста као нас је да раз ми шља-
мо у прав цу иде је о при пре ми из ло жбе не  
по став ке о овим сва ка ко ма ло за сту пље ним 
му зеј ским пред ме ти ма по му зе ји ма у Вој во-
ди ни. Са го вор ни ка на ту те му, из ме ђу оста лих, 
на шли смо и у Де ја ну Кра ги ћу, но во сад ском 
ко лек ци о на ру, ина че вла сни ку ко лек ци је из 
ко је смо на чи ни ли ода бир за из ла га ње.9 

* * *

У реч ни ци ма,10 лек си ко ни ма,11 и ен ци кло-
пе ди ја ма сто ји да су ре чи ка па и шлем стра ног 

ми ма и ка па ма по му зеј ским збир ка ма или по став-
ка ма (до брим, ма ње до брим или ло шим) не же ли мо 
да тро ши мо гра фит из оло ва ка. 

8 Му зеј Вој во ди не, Оде ље ње Му зеј при са је ди ње
ња 1918, Збир ка исто риј ских пред ме та (да ље ОМП 
1918, ЗИП). От ку пље ни пред ме ти су по от ку пу уве-
де ни у Ула зну и Ин вен тар ну књи гу Збир ке исто риј-
ских пред ме та, док су по сло ви ис тра жи ва ња и обра-
де по да та ка о сва ком пред ме ту по на о соб у то ку. 

9 Де јан Кра гић (Ср. Ка ме ни ца, 1970– ), ко лек ци-
о нар, ко ји по се ду је ве ћи број ко лек ци ја и збир ки 
(од игра ча ка до вој них и слу жбе них озна ка, од ли-
ко ва ња, ка па, шле мо ва и уни фор ми), баш као и ве-
ли ки број пред ме та ко ји по кри ва ју раз до бља од 
ан тич ких вре ме на до ра то ва за ју го сло вен ско на-
сле ђе (1991–1995), НА ТО агре си ју на Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју (24. март – 10 јун 1999), Др жав ну 
за јед ни цу Ср би је и Цр на Го ре (од 4. фе бру а ра 2003), 
и ко нач но од ма ја 2006. го ди не Ре пу бли ку Ср би ју. 

10 Реч ник срп скохр ват ског књи жев ног је зи ка, 
фо то тип. изд., Но ви Сад 1982, књ. 2, 654, књ. 6, 981. 

11 Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи и 
из ра за, Бе о град 1992: ка па (лат. cap pa) ка лу ђер ски 

a large number of military and official caps and 
helmets most of them in private collections in 
Novi Sad and Belgrade. 

The absence of military caps and helmets in 
collections in Museum of Vojvodina, encouraged 
us to think and visualize an exhibition about 
these artifacts that were not present in large 
numbers in museums across Vojvodina. We found 
a common language regarding the topic with 
Dejan Kragić, a private collector from Novi Sad 
and the owner of a collection from which we’ve 
made a selection of artifacts for display.9 

* * *

In dictionaries10, lexicons11 and encyclopedias 
a word for cap and helmet is of a foreign origin, 

9 Dejan Kragić (Sremska Kamenica, 1970– ), a 
collectionar, owning a large number of collections 
(from toys to military and official insignia, medals, 
caps, helmets and uniforms) and a great deal of items 
from antiquity to war in Yugoslavia (1991-1995), NATO 
aggression on Federal Republic of Yugoslavia (24th of 
May – 10th of Jun 1999), the state community of 
Serbian and Montenegro (from 4th of February 2003), 
and finally until Republic of Serbia (May 2006). 

10 Речник српскохрватског књижевног језика, 
фототип. изд., Нови Сад 1982, књ. 2, 654; књ. 6, 981. 

11 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и 
израза, Београд 1992: cap (lat. cappa) a monk’s clack 
with wide sleeves and a hood; rain coat; helmet (ger. 
Helm) a metal cap protecting the head from impact; 

Краљевина Југославија. Тенк Рено ФТ 17
Kingdom of Yugoslavia. Tank Renault FT 17
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по ре кла, што го во ри да су као та кви на ста ли 
код на ро да или им пе ри ја ко је су си стем ски 
прак ти ко ва ле про из вод њу слу жбе них оде ла 
и вој не опре ме. Њи хо во при хва та ње код Ср ба 
би ло је до ста ра но и да ти ра из пе ри о да сред-
њег ве ка, што ни ка ко не зна чи да ка ко код 
на ро да та ко и у вој ним ре до ви ма ни је би ло 
до ма ћих про из во да са до ма ћим на зи ви ма, али 
сва ка ко под сна жним ути ца јем Ис точ ног 
рим ског цар ства, од но сно Ви зан ти је.12 Ду ги 
жи вот под осман лиј ским же злом на кон па да 
сред њо ве ков не Ср би је узро ко вао је ути цај 
ори јен та, та ко да су тур ба ни и фе со ви све до 
сре ди не де вет на е стог сто ле ћа кра си ли гла ве 
срп ских углед ни ка, вој ни ка и до бро во ља ца13, 
али и обич ног на ро да. Код Ср ба са дру ге стра-
не Ду на ва и Са ве вла да ло је оп ште ша ре ни ло 
од оде ла, ка па, ка ци га и шле мо ва ко ји су шти-
ти ли срп ске вој ни ке ко ји су ра то ва ли по на-
ло гу и за „Fe lix Au stria” од Бал ка на до за пад не 
Евро пе.14 Под ути ца јем ау стриј ског цар ства 
и ње них вој них ре до ва на ста ла је, у по то њим 

огр тач са ши ро ким ру ка ви ма и ка пу ља чом; ки шни 
огр тач; шлем (нем. Helm) ме тал на ка па ко ја шти ти 
гла ву од удар ца.

12 Па вле Ва сић, Оде ло и оруж је, Бе о град 1964, 
13 Зо ран Ве ља но вић, Ка поњ ска бит ка: (де таљ из 

про шло сти Су бо ти це у Ре во лу ци ји 1848–49), Збор ник 
ра до ва На уч ног ску па Срп ски по крет у ре во лу ци ји 
1848–49, Но ви Сад 2000, 267–268; F. Is tvan, Ka ponyai   
Ut ko zet – 1849, mar ci us 5. Sza bad kan 1899, 24–25. Опи су-
ју ћи бит ку из во ри на во де да је на бо ји шту оста ло цр ве них 
фе со ва од по ги ну лих срп ских до бро во ља ца из Ср би је; 
И сам ко ман дант срп ских до бро во ља ца вој во да Сте ван 
Пе тро вић Кни ћа нин је ове ко ве чен ки чи цом Уро ша 
Кне же ви ћа са цр ве ним фе сом на гла ви.

14 Ср би гра ни ча ри, као и чи та ви срсп ки пу ко ви 
ко ји су ра то ва ли дуж гра ни це са Осман лиј ским цар-
ством или по за пад ној Евро пи за ау стриј ске ца ре-
ве, ду го вре ме на су се са ми опре ма ли (обла чи ли), 
на о ру жа ва ли и бри ну ли о вој ној опре ми. Оту да 
не у јед на че ност у вој ној опре ми ни је био ин ци дент 
већ го то во пра ви ло. Ви ди: Вој ни му зеј, Бе о град, 
Ба кро ре зи Мар ти на Ен гел сбрех та, Гра ни ча ри По мо
ри шке и По ти ске вој не кра ји не.; Де сан ка Ни ко лић, 
Оде ва ње гра ни ча ра Вој не кра ји не у XVI II и XIX 
сто ле ћу, Бе о град 1978.

which implies that they were made by nations 
and empires that systematically practiced a pro-
duction of official suits and military equipment. 
The adoption of that word among Serbs occurred 
pretty early, during the Middle ages, but that 
doesn’t mean there were no domestic product 
with domestic names among people and mili-
tary, surly with a great deal of influence of  
Eastern Roman Empire i.e. Byzantine Empire.12 
After the fall of medieval Serbian state a centu-
ries long living under the Ottoman oppression 
brought a strong oriental influence, resulting in 
turbans and fezzes being worn by Serbian 
prominent figures, leaders, military personnel 
and volunteers13 and even ordinary people until 
the middle of 19th century. The Serbs across 
Danube and Sava rivers who fought for and  
under „Felix Austria“ from Balkans to Western 
Europe were protected by a wide variety of dif-
ferent suits, caps, hats and helmets.14 Under the 
influence of the Austrian Empire and from its 
army ranks the most well-known military cap 
among Serbs emerged – „Šajkača”, worn and 
promoted by Serbian guardsmen of the Austrian 
Empire – „Šajkaši”, the protectors of Danube 

12 Павле Васић, Одело и оружје, Београд 1964.
13 Зоран Вељановић, Капоњска битка: детаљ из про

шлости Суботице у Револуцији 1848–49, Зборник радова 
Научног скупа Српски покрет у револуцији 1848–49, 
Нови Сад 2000, 267–268; F. Istvan, Kaponyai Utkozet – 1849, 
marcius 5. Szabadkan 1899, 24–25. The sources describing 
the battle states that red fezzes of dead Serbian volunteers 
from Serbia remained on the battlefiled; even the commander 
of Serbian volunteers Voivoda Stevan Petrović Knićanin 
was painted with a red fezz by Uroš Knežević. 

14 Serbian guardsmen and other Serbian regiments 
that fought for the Austrian Empire on the boarder of 
the Ottoman Empire or in Western Europe, equpted 
themselves (dressed up) and took care of their wearponry 
alone for a long time. From that reason the non-uni-
for mity in military equipment was not an incident but 
a norm. See: Сузана Миловановић, Потиска и По
моришка војна граница: (1702–1751), Нови Сад 2003; 
Десанка Николић, Одевање граничара Војне крајине 
у XVIII и XIX столећу, Београд 1978.
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вре ме ни ма и ра то ви ма нај по зна ти ја вој на  
ка па у Ср ба – шај ка ча, ко ју су про мо ви са ли 
Ср би гра ни ча ри – „Шај ка ши” на Ду на ву и 
Ти си, и упра во је по Шај ка ши ма ова вој на 
ка па и на зва на.15 

У то ку сто го ди шњег ра то ва ња и осло ба-
ђа ња од осман лиј ске вла сти па и уз ди за ња 
срп ске др жа ве: од срп ске ре во лу ци је (уста-
на ка), ау то ном не кне же ви не на че лу са на след-
ним кне зом (Ха ти ше риф 1829, 1830 и 1833), 
пр вог уста ва, Сре тењ ског (Кра гу је вац, 15. 
фе бру ар 1935), до при зна ва ња за не за ви сну 
др жа ву (Бер лин ски кон грес 1878), па до по-
нов ног ус по ста вља ња но во ве ков ног кра љев-
ства (фе бру ар 1882), и ко нач но у оства ре њу 
ве ков ног сна осло бо ђе ња и ује ди ње ња свих 
Ср ба у јед ну др жа ву (Кра љев ство СХС/Ју го-
сла ви ја, 1. де цем бар 1918),16 на ста ја ла је и  
уз ди за ла се и срп ска вој ска ко ја је, пра те ћи 
вој ну мо дер ни за ци ју и про ме не у на о ру жа њу 
сво јих про тив ни ка или са ве зни ка и са ма  
ус по ста вља ла нај по де сни ју вој ну опре му за 
сво је је ди ни це. Вој на опре ма па са мим тим и 
вој не ка пе су би ле од раз и опис ча са у ко јем 
су на ста ја ле: од јед но бој них и кит ња стих са 
пе ру шка ма, ор ло вим, фа зан ским и па у но вим 
пер јем, ра зним ки ћан ка ма до ра зно бој них 
пан тљи ка17 ко је су озна ча ва ле вој не чи но ве.18 

15 Ka ta ri na Ra do sa vlje vić, The Le gend of Šaj ka ča – 
A fa mo us Ser bian cap, Uni for mi ra nost [E lek tron ski vir]: 
zbor nik med na rod ne ga sim po zi ja 19 – 20.10.2018, 
Ma ri bor 2018, 41–48. 

16 Зо ран Ве ља но вић, Ју го сла ви ја по тре ба или за
блу да, Ства ра ње Кра ље вие СХС 1918, Но ви Сад 2017. 
Ју го сло вен ска др жа ва се по сле не пу них де вет де це-
ни ја рас па ла. Од 2006. го ди не Ср би ја је по вра тив ши 
др жав ност, су ве ре на и не за ви сна др жа ва у ко јој 
ње на вој ска, у не рас ки ди вој ни ти са тра ди ци јом из 
ми ну лих сто ле ћа и осло бо ди лач ких ра то ва раз ви ја 
сво ју опре му и на о ру жа ње. 

17 Уска тра ка од тка ни не ко ја се упо тре бља ва ла 
као вој на озна ка на ка па ма (род и чин). Ви ди: Ве сник 
Вој ног му зе ја ЈНА, бр. 5, св. 1, Бе о град 1958, 139.

18 Ду шан Ба бац, Че до мир Ва сић, Вој не уни фор ме 
у Ср би ји 1808–1918, Слу жбе но оде ло у Ср би ји у 19. 

and Tisa rivers, „Šajkača” derived its name di-
rectly from them.15 

During hundred years long war and liberation 
from the Ottoman rule and rise of the Serbian 
state: from the Serbian revolution (the Uprising), 
autonomous Principality of Serbia (Hatt-I Sharif 
from 1829, 1830, 1833), first constitution (Sre-
tenje constitution, Kragujevac 1835), until the 
recognition of state independence (Congress of 
Berlin 1878), rising and establishing of a new age 
kingdom (February 1882) and finally a realization 
of a centuries long dream of liberation and uni-
fication of all Serbs into one state (The Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenians, 1st of December 
1918),16 the Serbian army was also formed and 

15 Katarina Radosavljević, The Legend of Šajkača – 
A famous Serbian cap, Uniformiranost [Elektronski 
vir]: zbornik mednarodnega simpozija 19 – 20.10.2018, 
Maribor 2018, 41–48. 

16 Зоран Вељановић, Југославија потреба или 
заблуда: стварање Краљевие СХС 1918, Нови Сад 
2017. After less than nine decades the Yugoslav state 
fell apart. Serbia is a sovereign state from 2006, and  
its military continues the unbreakable link with the 
tradition form past centuries of liberating wars, 
developing its equipment and weaponry.

Ми лун ка Са вић, хе ро и на Ве ли ког ра та
Milunka Savić, heroine of the Great War
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Ка ко је у по чет ку на упо тре бу и кре и ра ње 
вој них оде ла, ка па и шле мо ва има ла до ми-
нант но ути цај Цар ска Ау стри ја,19 та ко је од 
дру ге по ло ви не де вет на е стог сто ле ћа ви дан 
ути цај Пру ске, Цар ске Ру си је и цар ске и ре-
пу бли кан ске Фран цу ске.20 

Ме ђу тим, и по ред свих про ме на у вој ној 
опре ми и на о ру жа њу, ко је су пра ти ле раз вој 
вој не тех ни ке и на чин ра то ва ња, оно што је 
оста ло нај пре по зна тљи ви је (а ујед но по ста ло 
и сим бол) код срп ске вој ске и срп ског вој ни-
ка у Кра ље ви ни Ср би ји (по сле Ве ли ког ра та, 
од 1. де цем бра 1918, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, од 1929. Кра ље ви на Ју го сла ви ја) 
је упра во шај ка ча: ме ка вој на ка па ко ја је има-
ла ши ро ку при ме ну: код вој ни ка, офи ци ра 
али и као слу жбе на ка па нпр. код жан да ра. Од 
сво је по ја ве код Ср ба гра ни ча ра у Ау стриј ској 
вој сци па у ре гу лар ној срп ској вој сци за вре ме 
Обре но ви ћа од сре ди не де вет на е стог сто лећа,21 

и 20. Ве ку, Бе о град 2001, 60104; Ду шан М. Ба бац, 
Вој не уни фор ме у Ју го сла ви ји од 19191992, Слу жбе-
но оде ло у Ср би ји у 19. и 20. ве ку, Бе о град 2001, 
104–128. 

19 Па вле Ва сић, Уни фор ме срп ске вој ске за вла да ви не 
Обре но ви ћа 1858–1882, Ве сник Вој ног му зе ја ЈНА, бр. 5, 
св. 1, Бе о град 1958, стр. 138 + та бла XXI II и XXIV; Ду шан 
М. Ба бац, Вој не озна ке у Ср би ји 1845–1945, Бе о град 2014, 
16. Од по ло ви не де вет на е стог ве ка (1847) осим у Ау стри-
ји, Пру ској и Ру си ји, и у Кне же ви ни Ср би ји но си ли су 
се ко жни шле мо ви са јед ним, или дво чла ним шиљ ком 
(пиклха у бен) у фор ми бук ти ње, на ко ме је с пред ње 
стра не, на че лен ки био срп ски грб са оци ли ма и ини-
ци ја ли ма вла да ра „МО III“ (Ми ха и ло Обре но вић), а 
по том „МО IV” (Ми лан Обре но вић).

20 Исто, та бла XIV, XX–XXI, XXVII; Д. Ба бац, нав. 
де ло, 29–31; Че до мир Ва сић и др., Слу жбе но Оде ло у  
Ср би ји у 19. И 20. Ве ку, Бе о град 2001; Де са Ни ко лић, Ка пе 
фран цу ског кро ја у срп ској вој сци 19. ве ка са освр том на 
збир ку у Вој ном му зе ју ЈНА, Ве сник Вој ног му зе ја ЈНА, 
бр. 8–9, св. 1, Бе о град 1963, 205–224. У овом пе ри о ду 
нај за ни мљи ви је вој не ка пе су би ле ру ске „ле пи ња ре” и 
фран цу ски „ке пи”.

21 Ла зар Ће лап, Ау стриј ски вој ни из ве шта ји о 
ор га ни за ци ји срп ске ми ли ци је (1821–1871), Ве сник 
Вој ног му зе ја ЈНА, бр. 8–9, св. 1, Бе о град 1963, 137.

emerged following the modernization in equip-
ment and weaponry of both their enemies and 
allies, thus establishing the most suitable version 
of equipment for its ranks. Military equipment 
and military hats reflected a time in which they 
were created: from monochrome and ornate hats 
with eagle, pheasant and peacock feathers and 
different decorations, to multicolored ribbons17 
symbolizing different army ranks.18 In the be-
ginning, the Austrian Empire19 had a dominant 
influence on the creation and production of Ser-
bian army suits, caps and helmets, but after the 
second half of the 19th century the influence of 
Prussia, Russian Empire and France Empire 
and Republic became more and more visible.20 

Beside all the innovations in military equip-
ment, technology and war strategy, what remained 
as the most recognizable aspect and symbol of a 
Serbian soldier and army (from 1918. the King-
dom of Serbs, Croats and Slovenians; from 1929. 
the Kingdom of Yugoslavia) was „Šajkača”: a soft 

17 A narrow fabric strap used as a military mark (branch 
of service and rank) on caps. See: Весник Војног музеја 
ЈНА, бр. 5, св. 1, Београд 1958, 139.

18 Душан Бабац, Чедомир Васић, Војне униформе 
у Србији 1808–1918, Службено одело у Србији у 19. 
и 20. веку, Београд 2001, 60–104; Душан Бабац, Војне 
униформе у Југославији од 1919–1992, Службено одело 
у Србији у 19. и 20. веку, Београд 2001, 104–128. 

19 Павле Васић, Униформе српске војске за владавине 
Обреновића 1858–1882, Весник Војног музеја ЈНА, бр. 5, 
св. 1, Београд 1958, стр. 138 + табла XXIII и XXIV; Душан 
М. Бабац, Војне ознаке у Србији 1845–1945, Београд 2014, 
16. From the middle of 19th century (1847), beside Austria, 
Prussia and Russia, in Principality of Serbia a leather helmet 
with one or two jointed pick (Die Pickelhaube) were also 
worn, in a form of a torch with a steel Serbian eagle fire 
striker coat of arms and rulers initials „МО III“ (Mihailo 
Obrenović), and „МО IV“ (Milan Obrenović) on a forehead. 

20 Ibid. table XIV, XX–XXI, XXVII; Д. Бабац, нав. дело, 
29–31; Чедомир Васић и др., Службено одело у Србији у 
19. и 20. веку, Београд 2001; Десанка Николић, Капе 
француског кроја у српској војсци 19. века са освртом на 
збирку у Војном музеју ЈНА, Весник Војног музеја ЈНА, 
бр. 8–9, св. 1, Београд 1963, 205–224. During this time, 
the most interesting military caps were russian „lepinjara” 
and french „kepi”.
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чи ји из глед (кон струк ци ја, кон ту ра, ви зир) је 
у осно ви остао не про ме њив и пре по зна тљив, 
про ла зи ла је кроз низ про ме на ко је су се од-
но си ле на ње ну бо ју: у по чет ку пла ва а по том 
уга си то-пла ва, цр ве на и тру ла ви шње ва бо ја, 
мр ка, или у ком би на ци ји пла ва (обод), а по-
кров ка пе (дан це) цр ве но; и ко нач но за вре-
ме вла да ви не кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа и 
ми ни стра вој ног ђе не ра ла Сте пе Сте па но ви-
ћа, од 1908. го ди не си во ма сли на ста.22 

* * *

За из ло жбе ну по став ку ко ја је пред ва ма, 
од ве ћег бро ја вој них и слу жбе них ка па и шле-
мо ва из ко лек ци је Де ја на Кра ги ћа, на чи ни ли 
смо, по на шем из бо ру, и по уна пред скро је-
ном пла ну, из бор од 54 вој них ка па и шле мо-
ва. Иза бра ни број вој них ка па и шле мо ва 
усло вио је из ло жбе ни про стор, од но сно број 
рас по ло жи вих ви три на и на по слет ку гла ва 
лу та ка ко је смо ус пе ли на на ба ви мо у по сто-
је ћим спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма у 
Но вом Са ду и Бе о гра ду и сва ка ко рас по ло-
жи ва ма те ри јал на сред ства.23 С тим у ве зи 
од лу чи ли смо се, а та ко и на пра ви ли те мат-
ско-екс по зи ци о ни план за вре мен ски оквир 
1914–1944. го ди ну, у ко ме су вој не ка пе и шле-
мо ви по том раз вр ста ни у хро но ло шком ни зу: 

22 Ка ко су по чет ком два де се тог сто ле ћа у вој ним 
док три на ма европ ских вој ски од ба че ни дoтадашњи 
ги зда ви кро је ви вој не опре ме а уве де не прак тич не, 
не у па дљи ве бо је за уни фор ме и ка пе 1908. го ди не 
и у вој сци Кра ље ви не Ср би је из вр ше на је про ме на 
те је Обре но вић ке уга си то-пла ве, отво ре но-пла ве, 
цр ве не и цр не, за ме ни ла си во ма сли на ста бо ја. Ви ди: 
Збор ник за ко на у Кра ље ви ни Ср би ји из да тих од 1. 
ја ну а ра 1908, до кра ја исте го ди не, Бе о град 1910, 98.

23 То ком на бав ке гла ва лу та ка ко је су нам би ле 
по треб не ра ди из ла га ња вој них ка па и шле мо ва на 
из ло жбе ној по став ци, ни ти јед на спе ци ја ли зо ва на 
про дав ни ца у Бе о гра ду и Но вом Са ду ни је би ла у 
ста њу да нам ис по ру чу 40 истих гла ва, већ спо ра-
дич но у ра зним ве ли чи на ма и раз ли чи тим бо ја ма 
(од бе лих до на тур). По је ди не лут ке смо и са ми  
бо ји ли. 

military cap which had a wide range of various 
application: used both by the officers and soldiers, 
but also as an official cap of policemen. From its 
appearance in the ranks of Serbian guardsmen 
in the Austrian Empire army, until being used 
in regular troops during the time of Obrenović 
dynasty and the middle of 19th century21,  
„Šajkača“ remained largely unchanged in its  
basic construction, but had gone through differ-
ent phases regarding its color: in the beginning 
it was blue, later on dull blue, red, rotten cherry 
color or combination of blue trims with a red 
shroud; and finally greyish olive color in the time 
of the king Petar Karađorđević and the minister 
of war general Stepa Stepanović 1908.22 

* * *

21 Лазар Ћелап, Аустријски војни извештаји о 
организацији српске милиције (1821–1871), Весник 
Војног музеја ЈНА, бр. 8–9, св. 1, Београд 1963, 137.

22 At the beginning of 20th century, European 
military doctrines dismissed a natty suite forms of 
military equipment and instead introduced practical, 
unobtrusive colours for uniforms and caps. In 1908. 
the army of the Kingdom of Serbia also changed its 
equpment: dull blue, open blue, red and black colors of 
Obrenović were replaced with greyish olive colors. See: 
Зборник закона у Краљевини Србији издатих од 1. 
јануара 1908, до краја исте године, Београд 1910, 98.

Краљевина Србија. Српски пилоти поред свог авиона 
(Солунски фронт 1917)

Kingdom of Serbia. Serbian pilots next to their plane 
(Thessaloniki Front 1917) 
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по др жа ва ма, ар ми ја ма, вој ним ро до ви ма и 
вр ста ма.24 

Оту да, из ло жбе на по став ка за по чи ње нај-
по зна ти јом вој ном ка пом срп ске вој ске: шај-
ка чом, ко ја је, на ста ла ка ко смо на ве ли ме ђу 
Ср би ма Шај ка ши ма,25 по чи јем ста ни шту је 
на зва на и ужа област у ју жној Бач кој где су 
би ли са бра ни са сво јим по ро ди ца ма у ме ђу-
реч ју ре ка Ти се и Ду на ва (ју жна Бач ка) и ода-
кле су бра ни ли ју го и сточ не гра ни це Ау стриј-
ског од Тур ског цар ства.26 

По том, ње ним ва ри ја ци ја ма под о фи цир-
ска и офи цир ска ка па са штит ни ком за сун це. 
Пра ви ра ри тет и есклу зив ност пред ста вља 
пи лот ска ка па срп ске ави ја ци је са Со лун ског 
фрон та (ае ро дром Верт коф) и ко ло ни јал ни 
бе ли шлем ко ји је но шен та ко ђе на Со лун ском 
фрон ту. Из пе ри о да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца и Кра ље ви не Ју го сла ви је из ло-
же на је и шај ка ча мо дел М-1939, а из пе ри о да 
Дру гог свет ског ра та из ло же на је шај ка ча 
М-1939, по ход на шај ка ча са ђе не рал ским 
озна ка ма М39.27 Од ка па и шле мо ва из пе ри-
о да кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је 
из ло же ни су и: ка па за мор на ре, дво ро ги ше-
шир за све ча ну уни фор му ни жег офи ци ра 

24 Ти по ло ги ја ко лек ци је у по се ду ко лек ци о на ра 
раз ли ку је се од ти по ло ги је и кон цеп ци је из ло жбе не 
по став ке.

25 На пре ла ску из 18. у 19. век. Ви ди: K. Ra di sa-
vlje vić, нав. де ло, 41–48.

26 Шај ка шка: исто ри ја, [Св.] 1 и 2, [уредник 
Слав ко Гавриловић], Но ви Сад 1975.

27 По пра ви ли ма вој не слу жбе и упут сви ма за 
вој ну опре му и озна ке на зив овог ви со ког вој ног 
чи на ис ка за ног у пле те ни ца ма од тро стру ког злат-
ног гај та на на епо ле ту шка ма био је „ђе не рал” и то 
у три гра да ци је: бри гад ни ђе не рал, ди ви зиј ски  
ђе не рал и нај ви ши у ни зу, ар миј ски ђе не рал. Ме ка, 
по ход на шај ка ча ђе не ра ла би ла је са злат ном тра ком 
на обо ду дан це (по кров ка пе) и ши ро ком злат ном 
тра ком на вр ху ру ба са ме ка пе и ам бле мом ко ји је 
на ме штен по сре ди ни пред њег ша ва шај ка че. Ви ди: 
Ду шан М. Ба бац, Вој не озна ке у Ср би ји 18451945, Бе о-
град 2014, 135, 197. 

According to previously determined plan, 54 
military and official caps and helmets have been 
chosen from Dejan Kragić’s private collection 
for the purposes of the exhibition. The number 
of military caps and helmets dictated the type 
of an exhibition space, available funds23 and 
amount of glass showcases and doll heads that 
we were able to find in specialized stores in Novi 
Sad and Belgrade. Finally, we have made a deci-
sion to cover up the time period from 1914. to 
1944. in which military caps and helmets are 
classified chronologically: by armies, arms of 
service and military branches.24

That is why the exhibition starts with the 
most famous military cap of Serbian army:  
„Šajkača”, emerged as we’ve stated before among 
Serbian guardsmen – Šajkaši25 in the Austrian 
Empire. The region of southern Bačka (Šajkaška) 
in Vojvodina also derived its name from Šajkaši 
who lived with their families between Tisa and 
Danube rivers (South Bačka) defending the 
Austrian Empire from the Ottomans.26

The following are variations of Šajkača like a 
cap for non-commissioned officer and for officer, 
both with a visor. Exclusive rarity is a pilot’s cap 
of Serbian Air force at Salonika front (airport 
Vertkof) and a colonial white helmet worn also 
on Salonika front. From the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenians and Kingdom of Yugo-
slavia era a Šajkača model M-1939 is exhibited, 
and from the Second World War period Šajkača 
M-1939, war campaign Šajkača with insignia of 

23 While purchasing doll heads for caps and 
helmets on the exhibition not one specialized store in 
Belgrade and Novi Sad was able to deliver us 40 pieces 
of the same head. We received them in different sizes 
and colors (from white to natural (natur) color), some 
of them we had to paint on our own. 

24 Typology within the collector’s collection differs 
from the typology and conception of the exhibition.

25 At the turn from 18th to 19th century. See: K. 
Radisavljević, нав. дело, 41–48.

26 Шајкашка: историја, [Св.] 1 and 2, [уредник 
Славко Гавриловић], Нови Сад 1975.
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Кра љев ске мор на ри це (Кр. СХС), те шап ке за 
ко њич ке офи ци ре, офи ци ре Кра љев ске мор-
на ри це, Кра љев ског ва зду хо плов ства. Пред-
ста вље не су и ка пе и шле мо ви ко је су но си ли 
уче сни ци из Дру гог свет ског ра та Ју го сло вен-
ска вој ска у отаџ би ни (ЈВуО), на род но о сло-
бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је (НОВЈ). По ред 
срп ских вој них ка па и шле мо ва (Кне же ви на 
Ср би ја, Кра ље ви на Ср би ја, Кра ље ви на Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја) на чи ни ли 
смо из бор вој них ка па и шле мо ва ау стро у гар-
ске, фран цу ске, не мач ке, ен гле ске, со вјет ске, 
аме рич ке, ма ђар ске и бу гар ске вој ске. 

* * *

Из ло же не вој не ка пе и шле мо ви, од ко јих су 
по је ди ни про из ве де ни пре јед ног сто ле ћа, у 
нај ве ћем бро ју су у до бром ста њу и до бро ком-
пле ти ра ни.28 Из ве сни не до ста ци од ре ђе них 
де ло ва (пре све га укра са или озна ка, али и 
ко жних под бра да ка) код по је ди них вој них 
ка па и шле мо ва узр о ко ва ни су њи хо вим про-
из вод ним не до ста ци ма те су се при ли ком 
упо тре бе – но ше ња и одр жа ва ња бр зо тро-
шили и не ста ја ли. Про из ве де ни су ин ду стриј-
ски, у фа бри ка ма оруж ја и вој не опре ме у 
Евро пи и Сје ди ње ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. На чи ње ни су од раз ли чи тог ма те ри ја ла: 
ме та ла, тек сти ла, ко же, гу ме и ста кла (уколи-
ко су де ло ви пи лот ских на о ча ра). На из ло жбе-
ној по став ци, у не ве ли ком бро ју су ме тал ни 
шле мо ви у од но су на вој не ка пе од тек сти ла 
и ко же, баш као што су у не ве ли кој пред но-
сти вој не ка пе и шле мо ви из ро да пе ша ди је у 

28 Ка да је реч о пред ме ти ма ко ји се еви ден ти ра-
ју и при ку пља ју на те ре ну мо ра се има ти у ви ду да 
су они у за те че ном ста њу, да кле та кви ка кви су, а 
че сто су са ве ћим или ма њим оште ће њи ма или ни су 
у це ло сти са свим де ло ви ма и дру гом опре мом. Та ко 
и код ка па и шле мо ва, ко је осим основ не фор ме 
има ју и низ пра те ће опре ме: пот ко жу, под бра дак, 
пе ру шку, озна ке (пу ка или не ке дру ге је ди ни це, 
чи на), знач ке и ме да ље. 

a general М39.27 Exhibited caps and helmets 
from Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians 
and Kingdom of Yugoslavia era are: a naval cap, 
a bicorn hat for ceremonial uniform of a lower 
rank naval officer (Kingdom of SCS) and hats of 
cavalry, naval and air force officers. The caps 
and helmets worn in the Yugoslav Army in the 
Homeland and Yugoslav National Liberation 
Army are also at display. Alongside with Serbian 
we’ve also chosen a number of Austro-Hungarian, 
French, German, English, Soviet and Bulgarian 
military caps and helmets for the exhibition.

* * *

The exhibited military caps and helmets, 
some of them made one century ago, are mostly 
complete and in good shape and condition.28 
Some parts such as decorations, marks or leather 
chinstraps on certain caps and helmets are miss-
ing due to their production lacking or being 
worn out by time. Produced on industrial scale 
in armament and military equipment factories 
in Europe and the United States of America, caps 
and helmets were composed out of different 
materials like: metal, textile, leather, rubber and 
glass (parts of aviator glasses). The number of 

27 According to the rules of military service and 
instructions for military equipment and insignia, the name 
of this high rank, represented with a braid made of triple 
golden cords on the shoulder strap, was „general“ (Srb. 
„ђенерал“). It was devided into three gradation: Brigadier 
general, Divisional general and the highest one was Army 
general. A soft, war campaign Šajkača of a general had a 
golden strip on a brim and another wider golden strip on 
the upper cap’s edge with an emblem placed at the center  
of frontal seam of Šajkača. See: Душан М. Бабац, Војне 
ознаке у Србији 1845–1945, Београд 2014, 135, 197.

28 Regarding the artifacts that are recorded and 
gathered during field work, it must be taken into account 
that they are in a certain condition, often damaged or 
some parts might be missing, thus resulting in incom-
pleteness with other equipment. The same situation is 
with caps and helmets as they have a verioty of additional 
elements beside their basic form like: leather lining, 
chinstrap, feather, insignia (of a regiment or other 
unity or rank), marks and medals. 
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од но су на род мор на ри це, ави ја ци је, ар ти ље-
ри је, пе ша ди је или са ни те та. 

На по је ди ним пред ме ти ма (вој ним ка па-
ма и шле мо ви ма) на уну тра шњим обо ди ма, 
ис пи са на је фа брич ка или ма ну фак тур на 
иден ти фи ка ци ја (број се ри је, го ди на про из-
вод ње, мо дел и дру го); име на вој ни ка, или 
го ди не про ве де не у ра ту што им до дат но да је 
осо бе ност, од но сно лич ност. 

Да би упот пу ни ли ин фор ма ци је и при ка-
за ли вој ну опре му, од но сно ка пе и шле мо ве 
у њи хо вој из вор ној упо тре би у ка та ло гу и на 
из ло жбе ној по став ци смо ода бра ли је дан број 
фо то гра фи ја: из збир ки Му зе ја при са је ди ње
ња 1918, из ко лек ци је Де ја на Кра ги ћа, ма њи 
број из ко лек ци је Не бој ше Ми тро ви ћа и из 
ли те ра ту ре. 

* * *

Од лу ка да се ре а ли зу је иде ја о из ло жби 
вој них ка па и шле мо ва има ла је не ко ли ко раз-
ло га, ме ђу ко ји ма се на ме ће онај ко ји у се би 
са др жи дво стру ку при ро ду: да се на јед ном 
ме сту, то ком тра ја ња из ло жбе не по став ке и 
пу тем штам па ног ка та ло га, јав но сти при ка-
жу вој не ка пе и шле мо ве ко је по се ти о ци до 
са да ни су има ли при ли ке да ви де у му зе ји ма 
Вој во ди не.29 По ред то га, да бу де мо у при ли ци 
вр ше ња екс пер ти зе и ис тра жи ва ња на му зеј-
ским пред ме ти ма ко ји нам до са да ни су били 
до ступ ни и исто вре ме но ко ле га ма ку сто си ма 
да мо при ли ку да in vivо са гле да ју ове пр во-
ра зред не пред ме те и упо ре де их са при мер-
ци ма ко ји су при сут ни у њи хо вим збир ка ма. 

Циљ из ло жбе је у пр вом ре ду му зе о ло шки, 
са мим тим у од ре ђе ном сег мен ту обра зов ни 

29 У Ре пу бли ци Ср би ји нај ве ће и нај пот пу ни је 
збир ке вој не опре ме и на о ру жа ња на ла зе се у Вој-
ном му зе ју и Исто риј ском му зе ју Ср би је у Бе о гра ду, 
баш као што су и нај број ни ји и нај пот пу ни ји из ло-
жбе ни ка та ло зи, књи ге и пу бли ка ци је у њи хо вим 
про дук ци ја ма.

metal helmets at the exhibition is a little bit larger 
than the number of military caps made of tex-
tile and leather. The same goes for infantry mil-
itary caps and helmets compared to the number 
of naval, air force, artillery, sanitation caps.

A manufacturer’s identification information 
(serial number, year of production, model, etc.) 
is inscribed on inner trim of certain artifacts 
(military caps and helmets), also with a name of 
a soldier or years spent in war which gives a sort 
of individuality and unique character to them.

In order to complete the information and to 
exhibit military equipment i.e. caps and helmets 
in their original use, we’ve selected a number of 
photographs for the exhibition and for catalogue 
from collection of Museum of Unification 1918, 
private collection of Dejan Kragić, a small num-
ber from private collection of Nebojša Mitrović 
and from literature.

* * *

A decision to create an exhibition of military 
caps and helmets had several reasons. The one 
with a twofold nature stands out: to present and 
to gather in one place military caps and helmets 
that audience hadn’t seen before in other museum 
in Vojvodina.29 The second reason lies within a 

29 The biggest and most replete museum collections 
of military equipment and weaponry in the Republic of 

Први светски рат (Велики рат). Српска војска у  
Бизерти 1916. године

WWI (Great War). Serbian army in Bizerte 1916.
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Детаљ са отварања изложбе, Музеј Војводине, Нови Сад 25. XI 2019. 
Detail from the opening of the exhibition, Muzeum of Vojvodina, Novi Sad 25. XI 2019.

* * *
Зоран Вељановић и Дејан Крагић на изложбеној поставци, Музеј Војводине, Нови Сад 25. XI 2019. 

Zoran Veljanović and Dejan Kragić at the exhibition, Muzeum of Vojvodina, Novi Sad 25. XI 2019.
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и вас пит ни30, по том усме ра ва ње па жње 
струч не и ака дем ске јав но сти на те му вој них 
ка па и шле мо ва о ко ји ма не ба шти ни мо до-
во љан број ка та ло га, струч них ра до ва или 
књи га; исто вре ме но, по но вље на по зор ност 
му зеј ским уста но ва ма и осни ва чи ма му зеј-
ских уста но ва о стал ној по тре би на бав ке му-
зе а ли ја, са мим тим и вој них ка па и шле мо ва. 
Ши рој пу бли ци же ли мо да кроз ове не сва ки-
да шње и у по је ди ним слу ча је ви ма (као нпр. 
пи лот ска ка па срп ске ави ја ци је са Со лун ског 
фрон та) ве о ма рет ке му зеј ске пред ме те, ко ји 
су при ка за ни, бу де у при ли ци да на пра ви 
спој из ме ђу про шло сти и са да шњо сти у раз-
во ју „оде ла и оруж ја”,31 од но сно вој них ка па 
и шле мо ва. 32

* * *

На кра ју, не мо же мо а да не ис ка же мо и ову 
тврд њу: да при ка за не вој не ка пе и шле мо ви, 
сво јом екс клу зив но шћу (и тр жи шном вред-
но шћу) над ма шу ју по ми сао код ве ћи не гра-
ђан ства да се јед ног да на на ђу у њи хо вим 
кућ ним ко лек ци ја ма,33 до чим у му зеј ским 
уста но ва ма вра та за њих ни су за тво ре на, на-
про тив, упра во пре ко са рад ње са гра ђан ством 
и ко лек ци о на ри ма, оче ку је се да и они на 
обо стра но за до вољ ство – гра ђан ства, ко лек-
ци о на ра и му зе ја – јед ном, пре или ка сни је, 

30 Ми лан То до ро вић, Пе да го шка функ ци ја би бли
о те ка, му зе ја и ар хи ва и об ли ци са рад ње с шко ла ма, 
Срем ски Кар лов ци 1977.

31 П. Ва сић, нав. де ло.
32 Ми лен ко Ку мо вић, Му зе ји у Вој во ди ни 1847–

1997, Но ви Сад 2001.
33 Овај слу чај код ко лек ци о на ра је пот пу но дру-

га чи ји. Пра ви, од но сно па си о ни ра ни ко лек ци о нар 
спре ман је да се од рек не но ве гар да ро бе, ле то ва ња, 
спорт ског би ци кла или пак ау то мо би ла за рад на-
бав ке пред ме та ко јим би на до ме стио не до ста ју ћу 
пра зни ну у сво јој збир ци или ко лек ци ји. Ово ни је 
тек сми шље на зго да, већ мно го пу та по но вље на 
при ча број них ко лек ци о на ра.

possibility to conduct expertise and research on 
artifacts and to give a chance for colleague cu-
rators to see and examine artifacts comparing 
them with those present in their own museum 
collections.

The main goal of this exhibition is museo-
logical, thus being both educational and peda-
gogical30. Another goal is bringing to the atten-
tion of professional and academic public the 
topic of military caps and helmets about which 
we do not have a decent number of catalogues, 
research papers or books; at the same time to 
point out to museum institutions and founders 
of such institutions the importance of constant 
procurement of objects, among them also mili-
tary caps and helmets. We wish that wider audi-
ence through these extraordinary and rare arti-
facts (like a pilot’s cap of Serbian air force at Sa-
lonika front) may find a link between the past 
and the present in development of „clothing and 
weapons” 31, i.e. military caps and helmets32. 

* * *

At the end we can’t help but express the fol-
lowing opinion: the exclusivity (and market value) 
of exhibited military caps and helmets surpasses 
the idea of the public that they may one day ap-
pear in their home or private collections.33 At 
the same time the museum doors are not closed, 

Serbia are in Military Museum and Historical Museum 
of Serbia in Belgrade, these institutions also publish 
the highest number and the most replete exhibition 
catalogues, books and other publications.

30 Милан Тодоровић, Педагошка функција библио
тека, музеја и архива и облици сарадње с школама, 
Сремски Карловци 1977.

31 П. Васић, ibidem.
32 Миленко Кумовић, Музеји у Војводини 1847–

1997, Нови Сад 2001.
33 When it comes to a collector this case is altogether 

different. The real and passionate collector is ready to 
give away a new garment, holiday, new bicycle or even 
a new car in order to purchase an artifact that shall fill 
out the hollow in his collection. This is not an imagi-
nation, but a repeating story among many collectors. 
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упот пу не му зеј ске збир ке – би ло пу тем  
от ку па, би ло пу тем по кло на. 

Они ма ко ји су до при не ли да се ди ле ме  
ко је су се ука зи ва ле то ком ра да на тек сту ка-
та ло га или по став ке сма ње или иш че зну, као 
и они ма ко ји ни су од ма га ли то ком на ста ја ња 
ове из ло жбе ду гу је мо истин ску за хвал ност. 

Зо ран ВЕ ЉА НО ВИЋ, 
ку стос – исто ри чар и ар хив ски са вет ник

on the contrary, it is expected that in coopera-
tion with both the public and private collectors 
– at mutual satisfaction – these artifacts may 
sooner or later fill out and complete museum 
collections either as gifts or through purchase.

 To those who have helped us to resolve the 
dilemmas in the process of formation of cata-
logue and exhibition, and to those who haven’t 
made it difficult, we offer our sincere gratitude. 

 
Zoran VELJANOVIĆ, 

Curator historian and Archives Adviser
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Кнежевина Србија. Шлем Кнежевине Србије,  
аустријски модел за коњичке јединице (1848-1850)

Principality of Serbia. Austrian model helmet from  
kurassier dragons (1848-1850)
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Краљевина Србија. Први светски рат, војна капа „шајкача”

Kingdom of Serbia. WWI, army cap ”šajkača” 
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Kraljevina Srbija. Први светски рат, официрска шајкача 

Kingdom of Serbia. WWI, officers cap ”šajkača”
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Краљевина Србија. Први светски рат (Велики рат). Шлем модел „Адријан” М1915 на главама српске 
војске на Кајмачалану (Солунски фронт, 1916). 

Kingdom of Serbia. WWI (Great War). Helmet model ”Adrian” M1915 on the heads of the Serbian army  
on Kajmačalan (Thessaloniki front)
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Краљевина Србија. Први светски рат, 
француски колонијални шлем у српској 
војсци, модел М1886

Kingdom of Serbia. WWI, French colonial 
helmet in Serbian army, model M1886
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Краљевина Србија. Први светски рат, пилотски шлем српске авијације на Солунском фронту 
(аеродром Вертекоп) Француски модел око 1917.

Kingdom of Serbia. WWI, pilot helmet used by members of Serbian air force on Salonica front.  
French model, around 1917 (airport Vertekop)
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Краљевина Србија / Краљевина СХС. Генералска шајкача са штитником за сунце (1918–1922) 

Kingdom of Serbia / Kingdom of SHS. Army general sun visor cap sajkača (1918–1922) 
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Краљевина СХС/Југославија.  
Шлем модел Адријан М1915

Kingdom of SHS/Yugoslavia.  
Helmet model ”Adrian” M1915
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Краљевина СХС. Аустроугарски шлем модел М16

Kingdom of SHS. Helmet KuK model M16
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Краљевина Југославија. Подофицирска 
шајкача артиљерије са кокардом 

Kingdom of Yugoslavia.  
NCO artillery cap sajkača 
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Краљевина Југославија. Официрска шајкача са штитником  
за сунце и кокардом (1934–1939)

Kingdom of Yugoslavia. Officers cap sajkača with sun visor  
and cockade (1934–1939)
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Краљевина СХС. Морнарички официрски двороги шешир

Kingdom SHS. Navy officers bicorn hat
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Краљевина Југославија. Официрска шапка са штитником са срменом ознаком ПII

Kingdom of Yugoslavia. Royal navy officers visor cap with PII (bullion cap cockade)
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Краљевина Југославија. Морнарска капа 

Kingdom of Yugoslavia. Sailor cap
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Краљевина Југославија. Пилотска кожна капа 

Kingdom of Yugoslavia. Pilot leader protective cap
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Краљевина Југославија. Ваздухопловна  
официрска шапка (после 1937) 

Kingdom of Yugoslavia. Air force officers cap  
(after 1937)
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Краљевина Југославија. Шапка  
артиљеријског официра са oзнаком М39

Kingdom of Yugoslavia. Air force officers cap 
with M39 badge
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Краљевина Југославија. Шапка жандармеријског 
подофицира са oзнаком М39

Kingdom of Yugoslavia. Cap of a gendarme NCO  
a badge
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Краљевина Југославија. Официрска шапка за летњу службену,  
свакодневну и свечану употребу пре 1934. 

Kingdom of Yugoslavia. Officers sumer cap with cockade before 1934.
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Краљевина Југославија. Официрска шапка  
за летњу службену, свакодневну и свечану  
употребу са ознаком М39

Kingdom of Yugoslavia. Officers sumer cap  
with M39 badge
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Краљевина СХС / Југославија. Капа ученика Војно-занатске школе у Крагујевцу

Kingdnom of SHS / Yugoslvia. Hat of students of the Military Craft School in Kragujevac
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Краљевина СХС/Југославија. Шлем модел Адријан М1923 

Kingdom of SHS/Yugoslavia. Helmet model ”Adrian” M1923
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Краљевина Југославија. Шлем „Чачак” М1934

Kingdom of Yugoslavia. Helmet ”Čačak” M1934
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Краљевина Југославија. Генералска мека походна шајкача са кокардом М39.  
Припадала је команданту Косовске дивизије генералу Милутину Миленковићу.

Kingdom of Yugoslavia. Army general field cap šajkača with cockade M39.  
From commandant Kosovo division general Milutin Milenković.
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Краљевина Југославија. Шајкача вишег ваздухопловног официра М1937.

Kingdom of Yugoslavia. Air force senior officer cap šajkača M1937



44

Краљевина Југославија. Други светски рат, типична шајкача припадника Југословенске војске у 
отаџбини (ЈВуО) са ознаком.

Kingdom of Yugoslavia. WWII, typical šajkača members of the Yugoslav Army in the Homeland (JVuO) 
with a badge.
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Краљевина Југославија. Други светски рат шубара припадника  
Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) са срменом кокардом М39.

Kingdom of Yugoslavia. WWII, typical ”šubara” cup used by members  
of the Yugoslav Army in the Homeland (JVuO) with a bullion cap cockade M39.
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Југославија. Други светски рат, народна 
традиционална капа у Црној Гори са 
ознаком војске Краљевине Југославије

Yugoslavia. WWII, folk traditional hat  
in Montenegro with a badge of  
the Royal Yugoslav Army
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Југославија. Други светски рат,  
партизанска капа „титовка” припадника  

пролетерских јединица или политичких комесара  
Народноослободилачке војске Југославије

Yugoslavia. WWII, Tito’s partisan cap for members  
of proletarian units or political commissars  

of the Yugoslav People’s Liberation Army
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Југославија. Други светски рат, партизанска капа 
„титовка” припадника Народноослободилачке 

војске Југославије са ознаком из 1944.

Yugoslavia. WWII, Tito’s partisan cap  
of a member of the People’s Liberation  

Army of Yugoslavia with a badge from 1944.
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Аустро-Угарска монархија. Први светски рат. Мађарски чако припадника хонведа 4. хусарске 
регименте из Суботице.

Austro-Hungarian Monarchy. WWI, Hungarian tschako members of the Honved 4 Hussar regiments 
from Subotica.
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Аустро-Угарска монархија, Први светски рат, подофицирска коњичка црвена капа  
аустроугарске војске са значком „Заузеће Београда 1915, 3. армија”.

Austro–Hungarian Calvary NCO cap with commemorative for badge occupation of Belgrade 1915 3 Army.
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Аустро-Угарска монархија. Први светски рат, 
двороги шешир

Austro–Hungarian Monarchy. WWI, two-horned hat
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Аустро-Угарска монархија. Први светски рат, шлем „Берндорф” М17

Austro–Hungarian Monarchy. WWI, helmet ”Berndorf” M17
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Аустро-Угарска монархија. Први 
светски рат, шлем М17 боје глине

Austro–Hungarian Monarchy. WWI, 
Austro–Hungaria helmet M17 clay color
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Немачка. Први светски рат, кожни шлем „Пикелхаубе” Баден

Germany. WWI, lether helmet pickelhaube Baden
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Немачка. Први светски рат, шлем М17 зелене боје 

Germany. WWI, helmet M17 green color
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Француска. Први светски рат,  
пешадијски шлем модел „Адријан” М1915 

French. WWI, infantry helmet model 
”Adrian” M1915
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Француска. Први светски рат,  
артиљеријски шлем модел „Адријан” М1915

French. WWI, artilery helmet model  
”Adrian” M1915
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Француска. Први светски рат, санитетски шлем модел „Адријан” М1915

French. WWI, ambulance helmet model ”Adrian” M1915
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Немачка. Други светски рат, шлем копнене војске M40

Germany. WWII, infantry helmet M40
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Немачка. Други светски рат,  
летња пилотска капа М40

Germany. WWII, Germany air force (Luftwaffe) 
summer flight helmet M40
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Немачка. Други светски рат, шлем 
ваздухопловних јединица М40

Germany. WWII, Germany  
air force (Luftwaffe) helmet M40
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Немачка. Други светски рат, шлем ватрогасних 
јединица М34 са две ознаке (декала)

Germany. WWII fire brigade double decal helmet M34 
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Немачка. Други светски рат, шлем полицијских јединица М42

Germany. WWII, police helmet M42
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Краљевина Мађарска. Други светски рат, 
хонвед капа са кожним сунцобраном (1942)

Royal Hungary. WWII, honved cap  
with leather sun visor (1942) 
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Краљевина Мађарска. Други светски 
рат, хонвед официрка капа 

Royal Hungary. WWII,  
army officier field cap
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Краљевина Мађарска.  
Други светски рат, шлем М38 

Royal Hungary. WWII, helmet M38
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Краљевина Бугарска. Други светски рат, зимска капа моторизованих јединица М43 

Royal Bulgaria. WWII, winter cap for motorized units M43
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Краљевина Бугарска.  
Други светски рат, шлем М36 модел Ц 

Royal Bulgaria. WWII, helmet M36 type C
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Уједињено краљевство, Други светски рат, шлем „Броди” МК2 кориштен у Краљевској  
Југословенској гарди у Палестини 1943. године

United Kingdom, WWII, helmet ”Brodie” MKII used by Royal Yugoslav Guards in Palestinе 1943.
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СССР. Други светски рат, 
тенковска капа Црвене армије

USSR. WWII,  
tanker’s helmet Red Army
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СССР. Други светски рат, шлем Црвене армије СШ40 кориштен у ослобођењу Београда 1944. године

USSR. WWII, helmet Red Army SSh40 used in liberation of Belgrade 1944.
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САД. Други светски рат, пилотска капа, модел АН-Х-16 

USA. WWII, Flying helmet, Type AN-H-16



73

Краљевина Југославија. Рекламни огласи за израду и набавку војних капа и опреме.

Kingdom of Yugoslavia. Advertise ments for the manufacture and purchase of military hats and equipment
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Велики рат. Војник српске војске поред стражарнице са кровом у облику шлема (Солунски фронт 1917)

The Great War. A soldier of the Serbian army neht to the watchtower with a helmet-shaped roof (Thessaloniki Front in 1917)

* * *

Република Француска. Тријумфални марш Српске војске на Паради победе у Паризу, 14. јула 1919. године.

Republic of France. Triumphant march Serbian army at the Victory Parade in Paris, July 14, 1919.
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