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Iz povijesti

Kad smo u siječnju 2005. na stra-
nicama 154. broja Političkog 
zatvorenika objavili članak o 

progonu hrvatskoga grba u neovisnoj hr-
vatskoj državi, ilustriravši ga s četrdese-
tak primjera hrvatskoga grba s početnim 
bijelim poljem od XV. do XXI. stoljeća 
(ali bez razdoblja Nezavisne Države Hr-
vatske), htjeli smo pokazati da se u hr-
vatskoj tradiciji i povijesti (koja znade i 
za druge grbove, a ne samo one u obliku 
šahovskoga polja), ravnopravno pojavlju-
ju grbovi s početnim bijelim (srebrnim) i 
početnim crvenim (zlatnim) poljem.

To početno polje znalo je biti temom o 
kojoj su ponekad raspravljali heraldičari i 
povjesničari, ali skoro nikad, osim u ne-
koliko zgoda u hrvatskoj političkoj emi-
graciji nakon Drugoga svjetskog rata, nije 
predstavljalo predmet političke rasprave: 
nikad se po tome Hrvati nisu razlikovali 
niti dijelili! Tek u najnovije doba nam ba-
štinici jugoslavenskih unitarista i boljše-
vika, danas poznatiji pod samodopadnim 
imenom antifašista – uz korsku pratnju 
neznalica, budala i spadala raznih sorta, 
od običnih protuha, skitnica, tradicional-
no polupismenih ministara i javnih pravo-
branitelja do bradatoga Vuka Draškovića 

– nameću početno polje našega grba kao 
presudno političko pitanje, kao čimbenik 
našega razlikovanja i cijepanja, ujedno 
kao instrument našega progona.

Totalitarni duh nužno proizvodi nepri-
jatelje, pa oni koji danas žale što nemaju 
snage zabraniti hrvatski grb kao takav, 
likuju što imaju snage progoniti onu nje-
govu verziju koja počinje bijelim poljem. 
Naravno, ne bi ni za to imali snage, da 
nismo na svakom koraku okruženi kukav-
štinom i kukaveljima koji jedva čekaju 
kad će se prostrijeti po podu i lizati tuđe 
čizme.

Kad smo, dakle, u siječnju 
2005. objavili tih četrdese-
tak grbova s početnim bije-
lim poljem, bili smo svjesni 
dosega našega časopisa, pa 
smo znali da se time ne će 
zaustaviti protuhrvatska haj-
ka niti će se osokoliti faktori 
kojima nedostaje znanja, do-
stojanstva i hrabrosti da se 
osove s poda i odupru joj se.

Nisu to uspjeli ni ambici-
ozniji pothvati od našega, a 
– bilo ih je. Bilo je, naime, 
već tada objavljeno i nekoli-
ko knjiga posvećenih upravo 
hrvatskomu grbu. Novinar 
Marijan Grakalić je davne 
1990. objavio knjigu Hrvat-
ski grb – grbovi hrvatskih 
zemalja, potom i niz člana-
ka na tu temu. Desetak go-
dina kasnije, 2001. iz pera 
Ive Banca izišla je knjiga 
Grbovi – biljezi identiteta, 
a nekoliko godina iza naše-
ga članka (zapravo kolaža 
koji je pretenciozno nazivati 
člankom) u Političkom za-
tvoreniku, Dubravka Peić-
Čaldarović i Nikša Stančić 
objavili su opsežnu Povijest 
hrvatskoga grba. Hrvatski 
grb u mijenama hrvatske po-
vijesti od 14. do početka 21. 
stoljeća (Zagreb, 2011.).

No, godinu prije spomenute, izišla je 
knjiga Marija Jareba Hrvatski nacional-
ni simboli (Zagreb, 2010.), studija u ko-
joj je prema mome sudu najtemeljitije do 
tada – pa i do danas – obrađena ta proble-
matika. Valja još spomenuti ambiciozan 
članak Mate Božića i Stjepana Ćosića 
„Nastanak hrvatskih grbova – podrijetlo, 
povijest i simbolika od 13. do 16. stolje-
ća“, koji je osvanuo u zagrebačkom časo-
pisu Gordogan koncem 2017. godine. Svi 
ti članci i knjige pokazuju da je heraldika 
nešto složenija stvar nego što to zamišlja-
ju kojekakvi priučeni člankopisci s fera-

PROGON HRVATSKOGA 
GRBA (ZAR OPET)?!

Hrvatski grb na svodu kuće W. Zellera 
u Innsbrucku (oko 1495.)

Grbovi europskih kraljevstava i kneževstava iz 1519.
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lovskih i sličnih jasala i da bi prije bilo 
kakve rasprave o toj temi bilo pristojno 
pročitati bar spomenute članke i knjige.

To, pak, štivo pokazuje u najmanju ruku 
da – kad je već riječ o početnome polju 
šahiranoga hrvatskoga grba – grb s počet-
nim bijelim poljem nije nikakav „ustaški 
grb“. Zato smo oholo pomislili kako se 
smijemo nadati da negdje ipak ima ljudi 
koji će konačno početi misliti glavom, a 
ne onim plemenitim dijelom tijela koji je 
najčešće u dodiru sa stolicom ili služi kao 
pomagalo pri pražnjenju crijeva.

Pokazalo se da su i te nade uzaludne, a 
potvrđuje to i ponižavajuća, upravo sra-
motna zgoda koju je u broju 281 našega 
časopisa opisao predsjednik Hrvatskoga 
društva političkih zatvorenika. Robovi ro-
buju, pa smo bili nakanili već u prethod-
nome, 282. broju – primjerima iz vlastite 
zbirke, ali služeći se obilno i spomenutim 
knjigama, ponajviše Jarebovom – uz po-
moć kojih stotinu pedesetak slika pokazati 
koliko duga je tradicija upotrebe grba s po-
četnim bijelim poljem, jednako hrvatskoga 
(a ako se baš hoće, i jednako ustaškoga!) 
kao što je i onaj s početnim crvenim. Na-
javili smo to na drugoj stranici broja 281 
(listopad-studeni-prosinac 2019.).

Zbog nedostatka prostora odnosno zbog 
opsežnosti priloga, to je moralo biti od-
gođeno, a ni sada, protivno našoj želji, ne 
možemo odjednom objaviti cijeli pripre-
mljeni tekst (odnosno sve raspoložive pri-
mjere), pa ćemo to učiniti u dva uzastupna 
broja. Ujedno očekujemo da će poseban 
osvrt na tu problematiku u idućem broju 
napisati i dr. sc. Mario Jareb koji je, izme-
đu ostaloga, u siječnju 2020. imao prigo-
du o tome napisati i stručno mišljenje za 
potrebe Općinskoga državnog odvjetniš-
tva u Splitu.

Tamo se je, naime, ponovila ona Sluge 
zove Smail-aga: vječno budni pasdarani 
jugoslavenske komunističke revolucije su 
se zgrozili nad tzv. ustaškim grbom i – po-
zvali policiju. Jugoslavija je uvijek sjedila 
na pendreku i sablji, pa bi sjedila opet. A i 
sjedit će, ako joj se dopusti. (T. J.)

Grb na ploči u zvoniku crkve sv. Lucije u Baškoj (Krk)

Škrinja povlastica iz 1643.
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Hrvatski grb na fresci iz Innsbrucka (1495.)

Novinska vijest o grbu iz Innsbrucka

Innsbruck: hrvatski grb u kombinaciji 
grbova drugih zemalja

Portret Ludovika II. Jagelovića
Detalj vitraja zborne crkve u 

Monsu (Belgija), iz 1511.
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Hrvatski grb u Fojničkom grbovniku

Pečat na Cetingradskoj povelji iz 1527.

Prikaz pobjede Petra Zrinskog u bitci kod Otočca 1663. s hrvatskim grbom

Hrvatski grb na zemljovidu Matthäusa Seuttera, Augsburg, 1709.

Novi zagrebački kalendar za 1789.
Slika sv. Jeronima: hrvatski grb iz 19. st.

Grb na letku iz 1860.
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Zemljovid Johanna Baptista Homanna, Nürnberg, 1715.

Hrvatski grb u apsidi praške katedrale sv. Vida

Hrvatski grb na igraćim kartama iz 1847./48.

Grb ramskih begova Kopčića iz 17. st.

Banska zastava iz 1848.

Carski grb Ferdinanda I. iz 1837.
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Grb Trojednice iz 1848.

Grb i zastava požeške narodne straže iz 1848.

Katalog izložbe iz 1864.
Korice kataloga izložbe (1864.)

Banska zastava Levina Raucha (1869.)

Spomenica u povodu dolaska Franje 
Josipa I. u Zagreb (1869.)

Zagrebačka streljana na igraćim 
kartama Josipa Bäcka (1847.)
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Crkva sv. Marka u Zagrebu

Hrvatski grb u zajedničkome grbu 
na poštanskoj zgradi u Pečuhu

Hrvatski grb u natpisu sinjske 
Franjevačke gimnazije (2. pol. 19. st.)

Instalacija bana Raucha 1869.

Hrvatski grb u jednoj verziji 
zajedničkoga grba (19. st.)

Hrvatski grb na paviljonu 
Trojednice u Trstu (1882.)

S kostimiranog plesa u Zagrebu 1882.
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Hrvatski grb u rimskoj crkvi sv. 
Jeronima (2. pol. 19. st.)

Grb u reprezentativnoj monografiji 
u čast Franje Josipa

Iz pravaškoga Biča 1884.: Hrvatska 
nad grobom Zrinskog i Frankopana

Mozaik s grbom Trojednice na Kačićevu 
spomeniku u Makarskoj (1889.)

Grb u Meyer’s Konversations-
Lexiconu (1888.)

Jacominijev nacrt grba 
Trojednice iz 1876.

Priredio: 
 Tomislav JONJIĆ

PROGON HRVATSKOGA 
GRBA (ZAR OPET?) (2.)
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Hrvatski paviljon u Trstu s grbovima

Grb na koricama pisanke iz 1881.

Hrvatska zastava na Quiqueretzovoj 
Krunidbi kralja Zvonimira

Nacrt grbova Slavonije, Hrvatske 
i Dalmacije iz 1864.

Zajednički grb u podnožju 
budimske uspinjače

Zastava Hrvatskoga konjaničkog sokola iz Osijeka (1929.)
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Prvaci hrvatske oporbe iz 1892.

Grbovi zemalja ugarske krune (1896.)

Značka s grbom Hrvatske zajednice 
(USA) prije Prvoga svjetskog rata

Zajedništvo Ugarske i Hrvatske: Die 
österreichisch-ungarische Monarchie 

in Wort und Bild (Beč, 1902.)

Naslovnica časopisa Dom i svijet iz 1895.

Živila Hrvatska! (razglednica tiskana oko 1900.)
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Hrvatski grb na zgradi ugarskog parlamenta u Budimpešti

Dionica Hrvatske dioničke tiskarne d. d., Mostar, 1899.

Društvena zastava Hrvata u 
Globevilleu, Colorado (1894.)

Pečat Odjela za bogoštovlje 
i nastavu (poč. 20. st.)

Sveučilišna zastava iz 1907.
Zajednički grb na novčanici od 10 kruna
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Hrvatski grb na razglednici (Brod na Savi, oko 1900.)
Razglednica s početka 20. stoljeća

Bog i Hrvati! – razglednica s početka 20. st.

Naslovnica Matičina 
Hrvatskoga kola (1905.)

Razglednica koju je početkom 20. st. 
objavilo Društvo Ljudevit Gaj

Domobranska odpustnica iz 1908.
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S posvete sveučilišne zastave 1907.

Iz povijesti

Novčanica od 1000 kruna (1902.)

Fotografija sveučilišne zastave (1907.)

Proslava 30. obljetnice Hrvatskoga sokola, Zagreb, 1906.

Hrvatski grb na sokolskoj slavi u Budvi 1914.

Grb Austro-Ugarske Monarhije
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Krov zagrebačke crkve sv. Marka danas

Dvije različite verzije grba na istoj korici (Beč, početak 20. st.)

Tzv. popravljeni beogradski nacrt 
grba Kraljevstva SHS 1919. prema 

priopćenju S. Pribićevića

Nacrt grba Kraljevstva SHS 1919., 
prema priopćenju Svetozara Pribićevića

Dvostruki križ u nacrtu grba 
Kraljevstva SHS 1919.
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Grbovi na Hrvatskome svesokolskom sletu 1906.

Sa svesokolskog sleta 1906.

Sa sokolskog sleta u Šibeniku 1908.

Razglednica Broda na Savi 1916. Hrvatski grb na razglednici iz 1910.
Dekret Odjela za bogoštovlje 

i nastavu 1911.
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Razglednica (oko 1900.)

Izmijenjeni mali zajednički grb (Ilustrovani list 1916.)
Grb na novčanici od 10 dinara iz 1920.
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Razglednica iz razdoblja prije 
Prvoga svjetskog rata

Iz povijesti

S budimpeštanskog parlamenta

Svesokolski slet, Zagreb, 1911.
Tzv. veliki grb Austro-Ugarske (1915.)

Zajednički grb iz 1915.

Iz povijesti

Hrvatski svesokolski slet u Zagrebu 1911. Plakat I. javne vježbe Hrvatskog 
sokola u Vukovaru 1925.
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Znak zagrebačkoga nogometnog 
podsaveza 1926.

Znak Družbe braće hrvatskog zmaja

Grb Vjere Bojničić na poznatoj 
knjizi Nikole Tomašića

Hrvatski grb na naslovnici 
kalendara Zvečeva za 1971.

Potonuće broda Svačić u senjskoj luci 1915.: grb Hrvatskoga parobrodarskog društva

Grb na svečanosti Hrvatske žene u Sisku 1935. Hrvatski grb na naslovnici Danasa 1990.
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Razglednica poslana iz Šibenika u svibnju 1934.

Diploma Zorke Sever iz 1928.

Iz povijesti

Stjepan Radić na skupštini u Galdovu 1920.

Lik Aleksandra Karađorđevića s nacrtom grba 
Kraljevstva SHS (Zabavnik, Zagreb, 1920.)
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Dionica Hrvatskog doma d. d. Vinkovci iz 1921.

Zastava Hrvatskoga konjaničkog sokola u Bjelovaru (1926.)

Iz povijesti

Narudžbenica za Antologiju 
hrvatske glazbe (Zagreb, 1970.)

Zastava Hrvatske seljačke 
stranke 1920.-1941.

Dvije krune iz 1918.
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Naslovnica knjige Čedomila 
Mitrinovića (Beograd, 1938.)

Pokop senjskih žrtava u Gospiću 1937.

Čepikuće u Domovinskom ratu: u 
pozadini spomen 100. obljetnice 
Hrvatskoga narodnog preporoda 

(snimio: Z. Filipović)

Poziv na sjednicu ogranka Matice 
hrvatske u Slavonskom Brodu (1971.)

Iz povijesti
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Reklama za vinjak Trenk (1971.)

Naslovnica knjige tiskane 
u Šibeniku 1970. u povodu 

kanonizacije Nikole Tavelića

Franjo Tuđman s predsjedničkom 
lentom 1990.

Iz povijesti

Naslovnica Glasnika HDZ-a sa 
službenom zastavom Republike Hrvatske

HAŠK-ov grb iz 1973.

Konjanička zastava hrvatske domobranske pukovnije iz doba napoleonskih ratova
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Pozivnica za HAŠK-ovu proslavu 1976.

Hrvatske zastave na Trgu Republike, Zagreb, 1990.

Mesić i Tuđman (s lentom), Hrvatski sabor, 1990. Svečano podizanje hrvatske zastave na Markovu trgu 1990.

Iz povijesti

Predsjednik Republike na balkonu s hrvatskom zastavom

Tzv. mali grb Austro-Ugarske (1916.)
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Zvonimir Kulundžić na otkrivanju spomen-ploče Stjepanu Radiću (1990.)

Iz povijesti

Vezilje hrvatske zastave iz Andrijaševaca-Rokovaca kod Vinkovaca 1937.god.

Hrvatski grb na plakatu Zagrebačkoga 
jesenskog zbora 1910.

Kraljevski grb Ludovika I. Anžuvinca

Vinjak Trenk: grb s početnim bijelim poljem i petokrakom zvijezdom
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O zadarskim razglednicama kroz povijest (Zadar, 1990.) Grb na sveučilišnoj zastavi 1914.

Iz povijesti

Nadbiskupski grba Antuna Bauera

Časopis Kroatische Rundschau iz 1918.Dekret Odjela za bogoštovlje i nastavu iz 1901.

Grb na zastavi požeškog 
društva Vienac (1907.)

Zastava pjevačkog društva 
Vienac iz Požege (1907.)
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Znak Hrvatskoga dobrotvornog društva Rodoljub (Chicago) iz 1918.

Grb Federalne Države Hrvatske na poratnoj beogradskoj paradi

Grb na naslovnici knjige 
saborskih zapisnika iz 1848.

Grb s početnim bijelim poljem 2019. je 
proglašen grbom hrvatskog iseljeništva

Hrvatski grb u izbjegličkome logoru u Australiji

Iz povijesti
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Hrvatski grb na zemljovidu s početka XVIII. st.

Posvećivanje kamena temeljca dječačke pučke škole - grb 
s početnim bijelim poljem u Zemunu 1913.

Iz Brechtelova grbovnika Svetoga 
Rimskog Carstva (XVI. st.)

Zastava iz doba Hrvatskoga 
narodnog preporoda

Jelačićev grofovski grb

Najava pokretanja hrvatskog MTV-a 2004.

Iz povijesti
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Hrvatska trobojnica nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe (1868.)

Zastava Hrvatskoga konjaničkog sokola iz Bjelovara (1927.)

Grb Hrvatske u rukopisnome grbovniku 
Korjenić-Neorić (XVII. st.)

Hrvatski grb iz 1909..

Iz povijesti

Prozor u crkvi sv. Sebalda u Nürnbergu


