Грб Парти
изана ‐ истор
ријат
Као што је свима позн
нато, ФК Пар
ртизан је основан 4. октоббра 1945. као
о фудбалска секција
И
са фудбалскком, основан
не су и кошар
ркашка, атлеетска,
тадашње Југословенсске армије. Истовремено
одбојкаш
шка и шаховска секција. Касније
К
су основане и осттале секције које су ускор
ро прерасле у
клубове спортског
с
др
руштва под каапом армије
е, по угледу н
на московски
и ЦСКА или ссофијски ЦДН
НА
(касније такође
т
ЦСКА
А).
У складу са тим, први
и грб који је Партизан
П
носсио имао је ссамо скраћен
ницу ЈА ‐ Југо
ословенска
Д
је вр
рло једноставвно (плави круг са црвен
ном петокракком оивиченом жутом бо
ојом,
армија. Деловао
са словим
ма ЈА унутар ње) и ношен
н је веома кр
ратко на тадаашњим дресо
овима. Боја грба је
идентичн
на тадашњим
м клупским бојама
б
Парти
изана а оне с у биле плаво
о‐црвене.

Веома маало слика постоји из тог времена,
в
али
и ипак осталее су сачуванее неке на којјима фудбалери
Партизан
на носе дрес са овим грбо
ом. Ради се о сликама изз прве шампи
ионске сезон
не 1946/47.

Убрзо, не
е зна се тачно
о када, грб доживљава
д
велике промеене и почиње да добија о
облик познатт
садашње
ем решењу.

Дакле, ср
редишњи крууг је беле бојје са црвеном
м петокрако м у њему, наалази се у пл
лавом кругу у
којем је белим
б
словима написано
о ЈУГОСЛОВЕНСКА АРМИЈЈА а оба кругга су оивичен
на жутим круугом
преко којјег се налази
и венац зелен
не боје. На дну
д грба су цррвено‐беле ллиније које у ствари
представљају дршку од
о бакље чијја се буктиња црвене бојје налази на врху. Грб је, уствари, јасна

асоцијација на грб тад
дашње држааве ‐ Југославвије, уз разли
ику што су бууктиње и звеезда на грбу
на замениле места. Овај грб
г је актуелан од 1947. ггодине, а вид
димо га и наа слици Стјеп
пана
Партизан
Бобека...

....као и на ово
ој слици ФК Партизан,
П
поббедника Куппа из 1947.

Следи још
ш једна пром
мена грба:

Овај грб је
ј актуелан педесетих
п
год
дина прошло
ог века, а изм
мена у односсу на дотадашње решењ
ње је
што се по
о први пут у грб
г убацује име
и клуба у жути
ж
спољни
и круг (са којеег је "нестао" венац зелеене
боје). Даккле ‐ ПАРТИЗЗАН / ПАРТИЗЗАН и то црн
ним словима,, и ћирилицо
ом и латиниц
цом. Толико о
ћирилици
и, коју Парти
изан на грбу има већ добрих 60 годин
на…
Ево и илуустрација, игр
рачи са овом
м варијантом
м грба на дреесу:

Чебинац, Ко
овачевић и М
Матекало
Судећи по слици, ови
и наши играчи који су сре
едином шезд
десетих били
и перјанице ш
шампионског
де су у млађе
ем узрасту, те се наслућуује да су у питтању педесеете године.
тима, овд

Александ
дар Атанацкоовић

Када половином те деценије Парттизан, бар формално, рааскида везе сса армијом, д
добија нови грб,
тек незнаатно модифи
икован:

Натпис ЈУ
УГОСЛОВЕНС
СКА АРМИЈА нестаје из гр
рба а мења гаа СПОРТСКО
О ДРУШТВО. О
Очигледно д
да је
на овој сл
лици која сле
еди Стјепан Бобек
Б
у дрессу са баш такквим грбом. П
Пошто се бел
ла боја дресаа
разликује
е од спољашњег круга наа грбу, очигле
едно је да јее тај круг на д
дресу жуте боје и да је у
питању гр
рб као на пре
етходној сли
ици:

Овај грб има
и свој "рок трајања" до 1959. када Партизан меења своје кллупске боје из плаво‐црвеених
у црно‐бе
еле, сасвим оригиналне
о
и до тада неп
познате на ф
фудбалском н
небу тадашњ
ње Југославијје.
Тада се уз СПОРТСКО ДРУШТВО додаје
д
и прид
дев ЈУГОСЛО
ОВЕНСКО, а бо
оја грба се д
драстично меења.
и, уз црвену буктињу
б
и пеетокраку, докк дршка бакљ
ље на дну грб
ба
Комплетаан грб постаје црно‐бели
такође до
обија црно‐б
беле боје. Такко добијамо грб који је П
Партизан носсио највећим
м делом својее
историје,, грб познат свима,
с
грб ко
оји је постао прави бренд
д и симбол П
Партизана:

Прослави
или су га мно
оги асови, од
д "Партизано
ових беба" п опут Ковачеввића и Пирм
мајера...

...преко асова
а
из шам
мпионских се
езона 1975/76 и 1977/78 из генерацијје Вукотића и Аце
Трифуноввића...

...па све до осамдесе
етих и генераације легенд
дарног Драгаана Манцеа....

...закључно са 1992. годином и оввом генераци
ијом која је и
имала ту частт да последњ
ња носи такав грб,
тачније гр
рб са натписом ЈСД.

Од тадаа, Југославија престаје даа постоји а ум
место ЈСД у ц
црни круг на грбу се по п
први пут убац
цује
назив ФУДБАЛСКИ
Ф
КЛУБ
К
и такав грб остаје до
д данас неиззмењен у по
огледу речи ккоје се налазе на
грбу:

Закључно
о са сезоном
м из које поти
иче ова фотографија на коојој је Ламин
не Диара, значи 2007/08,,
користи се
с и овај грб..

Те 2007/0
08 Партизан осваја своју 20. титулу шампиона и н
на грб додајее две звездиц
це као симбо
ол за
20 и више
е титула:

На слици је Алмами Мореира,
М
у дресу
д
са грбо
ом са две звеездице...

...и Саша Илић, на сли
ици из текуће
е сезоне:

Аутор грб
ба Партизанаа је академскки сликар Бранко Шотра..
Паралелн
но са овим гр
рбом постојаао је и алтерн
нативни грб, међу навијаачима популарно назван
"лопата",, грб који је своје
с
место нашао
н
једино
о на улазниц
цама, сувенир
шњим картам
ма и
рима, годиш
клупским
м брошурамаа, али никадаа није приши
ивен на дрес Партизана:

Била је то
о прича о грб
бу Партизанаа. Партизан је
е једини клууб бивше "веллике четворке" који нијее
битније мењао
м
изглед
д свог грба и који га је уввек носио на дресу.

