
Popis predmeta iz zbirki Hrvatskoga povijesnog muzeja za izlaganje u Hrvatskom saboru 

povodom Dana Hrvatskog sabora 30. svibnja 2013. 

12 listova Slava Saboru, 40x27 cm  

1. vitrina  

 

1. Pečatnjak Sabora Trojedne Kraljevine 

Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 

Zagreb, 1865. 

željezo: graviranje, lijevanje 

Hrvatski povijesni muzej 

 

Grb Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i 

Slavonije graviran u središtu okruglog pečatnog polja 

ispod kraljevske krune, varijanta je grba koja se 

upotrebljavala nakon 1860 godine, a prije Hrvatsko-

ugarske nagodbe. 

Vrijednost: 10.000 kn 

 

2. Pečatnjak Predsjedništva Sabora Kraljevine 

Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 

Zagreb, oko 1868. 

drvo: tokarenje; željezo: graviranje 

Hrvatski povijesni muzej 

 

Grb Trojedne Kraljevine graviran u središtu okruglog 

pečatnog polja ispod krune sv. Stjepana odstupa od 

službene varijante grba Trojedne Kraljevine, Dalmacije, 

Hrvatske i Slavonije propisanog čl. 61. i 62. Hrvatsko-

ugarske nagodbe iz 1868. g., obzirom na raspored 

simbola za pojedine hrvatske zemlje. Naime, 

premještanjem hrvatskog štita na prvo mjesto očitovala 

se ideja o Trojednoj Kraljevini kao hrvatskoj 

nacionalnoj državi. 

 



 

3. Lenta vratara Hrvatskog Sabora 

Hrvatska, početak 20. st. 

lenta: šivanje, vunena tkanina; šivanje, platnena 

podstava;  duljina 192 cm, š 30 cm;  

mjedeni lim: iskucavanje, posrebrivanje; tekstil  

Hrvatski povijesni muzej 

 

 4. Snimka saborskog vratara iz Ilustrovanog 

Svijeta, prilog "Zabavnika" 

Zagreb, 4. srpanja 1918.  

Hrvatski povijesni muzej 

 

2. vitrina  

 

 

5. Spomen na „saborski vritnjak“: čizmice i 

štap za šetnju darovani saborskom 

zastupniku, pravašu Josipu Gržaniću 

Linz, 1885.; Victor Nuber, Beč, 1886.; Beč, 1886. 

Srebro: lijevanje, graviranje; drvo, srebro: tokarenje, 

lijevanje, graviranje 

Hrvatski povijesni muzej 

Predmeti su darovani saborskom zastupniku Josipu 

Gržaniću, vođi Stranke prava u Senju,  kao spomen na 

događaj koji se dogodio u Saboru 5. listopada 1885.  

Tada je Josip Gržanić nakon verbalnog duela između 

Davida Starčevića i bana Dragutina Khuena 

Héderváryja oko banova postupka prenošenja spisa iz 

zagrebačkog Zemaljskog arhiva u Budimpeštu, izgurao 

bana pri izlasku iz saborske dvorane „nogom u 

stražnjicu“.   Zbog učinjenog „zločina javnog nasilja“ bio je 

zajedno s D. Starčevićem osuđen na zatvor od tri mjeseca s 

gubitkom građanskih prava, odnosno kazna je 1886. godine 

bila prekvalificirana u prekršaj, ali je prudužena na ukupno  

šest mjeseci. Događaj je izazvao veliku popularnost u 

javnosti. Izloženi predmeti darovani su Josipu Gržaniću u 

zatvoru u Zagrebu prigodom njegova imendana 19. 

ožujka 1886. godine. Na čizmcama su gravirane posvete 



 

: "Josipu Gržaniću // Na uspomenu / 5. listopada 1885 / 

nekoje gospoje / stranke prava."; "Josipu Gržaniću / 

Neustrašivom branitelju / naših prava / HRVATSKI 

RODOLJUBI / 19 III 1886", a na štapu za šetnju s 

drškom u obliku čizmice natpis: "19.III 1886 / 

Belovarske / hrvatice".  

Na izborima 1884. godine Stranka prava je dobila 24 

zatupnička mjesta, te je postala najjača opozicijska 

stranka u Saboru. Stranka je zastupala radikalan stav 

prema režimu i položaju Hrvatske u Monarhiji. 

Na izborima 1884. godine Stranka prava je dobila 24 

zatupnička mjesta, te je postala najjača opozicijska 

stranka u Saboru. Stranka je zastupala radikalan stav 

prema režimu i položaju Hrvatske u Monarhiji. 

 

 

6. Razglednica „Josipu Gržaniću neustrašivom 

branitelju naših prava 19. ožujka 1886.“ 

(objavljeno u Novosti br. 106., 1927.), kopija 

 

 


