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Sturmgewehr 44
– początek nowej ery
Michał Mackiewicz

Niemiecki karabin automatyczny Sturmgewehr wzór 1944 był jednym
z najlepszych powstałych w czasie II wojny światowej, przy czym
odznaczał się absolutnie przełomową konstrukcją. Jego pojawienie się
w 1943 roku oznaczało zakończenie żmudnych i długoletnich prac nad
stworzeniem uniwersalnego uzbrojenia dla zwykłego piechura oraz
zapowiadało nadejście nowej ery w historii broni strzeleckiej.
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Ð Żołnierze Obwodowego Patrolu
Żandarmerii AK ppor. Adam Tutak
„Znicz” i Stanisław Tutak „Cień”
z karabinami Sturmgewehr 44,
Podlasie 1945 roku

P
P

omysł zbudowania automatycznego karabinu o masie
i gabarytach umożliwiających
swobodne manewrowanie nim
na polu walki, a zatem przydatnego dla
pojedynczego strzelca, nie był nowy
i sięgał korzeniami okresu poprzedzającego I wojnę światową. Już
w jej trakcie znalazł swoje urzeczywistnienie w postaci rosyjskiego karabinu skonstruowanego przez
znakomitego rusznikarza i wizjonera,
Władimira Fiodorowa. Broń oznaczona wzorem 1916 działała na
zasadzie krótkiego odrzutu lufy
i była dostosowana do japońskiego
naboju karabinowego 6,5 · 50,5 mm, ale
obarczona wieloma wadami, więc trudno uznać ją za udaną (choć używano jej
jeszcze w czasie II wojny światowej).
Warto tutaj wspomnieć także o innym
automacie – amerykańskim karabinie
BAR (Browning Automatic Rifle, dziele genialnego Johna Browninga), który
pojawił się w okopach Flandrii w 1918
roku, ale z uwagi na gabaryty i masę bardziej przypominał erkaem aniżeli broń
indywidualną.
Prace prowadzono w okresie dwudziestolecia międzywojennego, m.in.
w ZSRR, gdzie uczeń Fiodorowa, Siergiej Simonow, skonstruował karabin
automatyczny działający na zasadzie
odprowadzania gazów przez boczny
otwór w lufie i strzelający standardowym nabojem karabinowym Mosina
7,62 · 54 mm. Podobnie jak poprzednik
okazał się nieudany i bardzo zawodny,

co spowodowało szybkie jego wycofanie z uzbrojenia. Wreszcie w czasie
II wojny światowej Niemcy wyposażyli
część swoich spadochroniarzy w karabin
FG 42, który jednak również nie spełnił
pokładanych w nim nadziei. Podobnie
jak we wszystkich innych dotychczasowych konstrukcjach największy problem
stanowił brak odpowiedniej amunicji.
W przypadku FG 42 był to nabój karabinowy 7,92 · 57 mm, który doskonale
sprawdzał się w długich karabinach powtarzalnych oraz zespołowej broni maszynowej (o ciężkich lufach i stabilizowanej w trakcie strzelania), ale zupełnie
nie nadawał się do indywidualnej broni
automatycznej. Był zbyt silny (duży ładunek prochu) i powodował nadmierny
podrzut, nieprawidłowe działanie mechanizmu czy nawet uszkodzenia części.
Dlatego tak istotne były wysiłki podejmowane w celu opracowania odpowiedniego naboju i dlatego tak ważnym
wydarzeniem było



56

z broNiĄ w ręku

nabój karabinowy 7,92 x 57 mm,
nabój pośredni 7,92 x 33 mm
i nabój pistoletowy 9 x 19 mm

Tłok gazowy i suwadło
sprężyna główna

trzon zamkowy

kołek łączący kolbę
z komorą zamkową

przycisk zatrzasku magazynka

przełącznik
rodzaju ognia

kolba

bezpiecznik
Fot. Muzeum Wojska Polskiego

jego ostateczne zbudowanie. Dokonano
tego w niemieckiej firmie POLTE w latach 1938–1941, gdzie powstał nabój pośredni 7,92 x 33 mm. Określenie „pośredni” oznaczało, że miał moc mniejszą
niż nabój karabinowy, ale większą niż
pistoletowy.
Równolegle z pracami nad nabojem
trwało przygotowywanie broni, która
miała być do nowego naboju dostosowana. Odbywało się to w dwóch konkurujących ze sobą firmach Haenel
i Walther. W rezultacie w 1942 roku
były gotowe prototypy broni ochrzczonej mianem MKb, czyli Maschinenkarabiner (karabinek maszynowy).

Doświadczenia poligonowe i frontowe
zaowocowały powstaniem ostatecznie
dopracowanej broni, stanowiącej kompilację karabinków z obu firm. Model
MP 43 zadebiutował w 1943 roku, ale
masowa produkcja ruszyła dopiero
w roku następnym (MP 44). Nazwa MP,
czyli Maschinenpistole, była nieadekwatna (karabin w zasadzie w niczym
nie przypominał peemu) i ostatecznie,
na żądanie samego Hitlera, zmieniono
jej nazwę na Sturmgewehr 44 (StG 44),
czyli karabin szturmowy wzór 1944.
Sturmgewehr 44 był bronią samoczynno-samopowtarzalną, tzn. miał przełącznik rodzaju ognia (automatyczny/

pojedynczy) i działał na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez
boczny otwór w lufie; strzelał przy zamku zamkniętym (w MKb – otwartym), zaryglowanym. W momencie
strzału część gazów uchodziła otworem
w ściance i przedostawała się do komory gazowej (kanału gazowego), działając na tłok stanowiący integralną część
z suwadłem; ono z kolei przy cofaniu
sprzęgało się z trzonem zamkowym,
powodując jego odryglowanie (przekoszenie w płaszczyźnie pionowej) i ruch
w tył. Następowało wówczas wyrzucenie pustej łuski, a cały zespół osiągnąwszy skrajne tylne położenie rozpoczynał
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dzięki sprężynie głównej drogę powrotną, wybierając ze szczęk magazynka
kolejny nabój i wprowadzając go do
komory. Zasilanie odbywało się z magazynka łukowego o pojemności 30 nabojów. Broń wyposażono w skrzydełkowy bezpiecznik i płytkę osłaniającą
okno wyrzutowe łusek, odchylane podczas odwodzenia suwadła. Masa broni
z pełnym magazynkiem wynosiła około
5,5 kg, a szybkostrzelność teoretyczna
sięgała 500 strz./min.
Sturmgewehr 44 okazał się bronią
bardzo udaną, celną i o dużej sile rażenia na dystansach do 600 m (celownik wyskalowany był do 800 m) przy
ogniu pojedynczym, a także w miarę
stabilną przy strzelaniu serią na odległościach do 300 m. Dla piechura były
to parametry absolutnie wystarczające,
a przy tym pozwalające na skuteczne
użycie broni niezależnie od warunków
pola walki.
Dowództwo niemieckie planowało
wyposażyć w ten karabin wszystkich
żołnierzy piechoty, było już jednak
na to za późno. Niemiecka zbrojeniówka borykała się z coraz
większymi problemami

spowodowanymi brakami materiałowymi i bombardowaniami fabryk, a miesięczna produkcja nowej broni bardzo
się ślimaczyła. Bolączką był także deficyt odpowiedniej amunicji. Dopiero
w drugiej połowie 1944 roku osiągnięto
zadowalające rezultaty: w listopadzie
zanotowano najwyższy poziom produkcji – przeszło 55 tys. sztuk. Łącznie do
końca wojny zmontowano ok. 500 tys.
tych karabinów. Sturmgewehr, choć
w rękach niemieckiego żołnierza stanowił duży atut w walce z tradycyjnie
uzbrojonym przeciwnikiem (karabiny
i karabiny samopowtarzalne), nie mógł
zmienić oblicza wojny.
Broń została jednak zauważona,
a biura konstrukcyjne w krajach zwycięskich wzięły „szturma” na warsztat.
Jego niezaprzeczalne zalety i duża uniwersalność spowodowały zakończenie
epoki karabinu powtarzalnego i pistoletu maszynowego. StG 44 wyznaczył
nowe standardy, stając się punktem
wyjścia dla wielu powojennych karabinów, choćby radzieckiego Kałasznikowa (który przyjął ogólny układ
i zasadę działania „szturma”, będąc
jednak w znacznej mierze oryginalną

konstrukcją radziecką) czy belgijskiego FN FAL.
Sturmgewehr był dość licznie reprezentowany w arsenale powojennej polskiej partyzantki. W latach 1944–1945
podziemie niepodległościowe raczej
rzadko miało okazję zmierzyć się z pełnowartościowymi niemieckimi formacjami frontowymi, więc i możliwość
zdobycia tej broni była ograniczona
(np. nie jest znane ani jedno zdjęcie StG
44 z okresu Powstania Warszawskiego).
Jednak uciekająca w panice przed Armią Czerwoną armia niemiecka pozostawiła po sobie tak duże ilości uzbrojenia (także w magazynach), że znaczna
część wpadła w polskie ręce. Do czasu
wyczerpania się zapasów oryginalnej
niemieckiej amunicji „szturmów” używano w walce z oddziałami radzieckimi
i formacjami podporządkowanymi nowej władzy. Po 1946 roku w uzbrojeniu
Żołnierzy Wyklętych dominowały już
konstrukcje radzieckie.
Michał Mackiewicz – archeolog, pracownik Działu
Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego; zajmuje się
historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią militarną;
autor licznych artykułów o tematyce historyczno-wojskowej,
współautor książki Kircholm–Kłuszyn, zwycięstwa husarii (2011)

Ð Żołnierze AK uzbrojeni w zdobyczne „sturmy” – z czasem,
z powodu trudności ze zdobyciem amunicji pośredniej 7,92 x 33 mm,
w arsenale polskiego podziemia niepodległościowego zaczęły
przeważać radzieckie pistolety maszynowe (PPSz 41 i PPS)
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