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ПАТРИОТИЗАМ СОКОЛА – „ЈЕДНА ДРЖАВА, 
ЈЕДАН НАРОД, ЈЕДНО СОКОЛСТВО“

Сажетак
У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био да се да се пронађу, систематизују и критички сагледају подаци о 
патриотској улози соколске организације и њених припадника, имајући у виду рефлексе укупних друштвено-историјских збивања 
у периоду од настанка соколства до завршетка Другог светског рата. Друштвене, економске, културне, а пре свега, политичке 
прилике, битно су утицале на карактер деловања соколске организације. У бурној прошлости Соко је делио судбину своје државе 
и свог народа, због тога је ова теловежбена организација временом прерасла у соколски покрет. Соко је, поред телесног вежбања, 
стремио високим циљевима: моралном и културном препороду, националној слободи, заједништву народа. Просвећивањем 
соколског чланства, развијана је снажна и свестрана личност, са осећајем националне припадности, слободе, социјалне 
једнакости. Демократичност сокола, патриотизам, човекољубље, веровање у идеале, допринели су угледу сокола у становништву, 
што је значајно утицало на остварење једног од главних циљева соколског покрета - стварање заједничке државе и достизање 
виших домета на војном, привредном и друштвено-културном плану. Резултати истраживања указују да је током Првог светског 
рата Соко подржавао уједињавање народа у јединствену државу. Због тога су соколи у „велеиздајничким“ судским процесима 
осуђивани на робију, прогон и интернацију, стрељани и вешани. Дух патриотизма и јак национални и општејугословенски осећај 
пратио је соколе и касније, у бескoмпромисној борби са сепаратистичким и профашистичким снагама приликом све чешћих 
појава удара на интегритет државе. У првим данима окупације соколство је представљало кохезиони и мобилишући фактор 
у становништву. Почетком 1940. Соко је имао око 350.000 чланова, што је сматрано „другим ешалоном“ одбране Краљевине 
Југославије. 
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УВОД

У наслову овог рада истакнут је идеолошки кре-
до: „Једна држава, један народ, једно соколство“, 
везан за проглашавање новостворене Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца крајем 1918. године. 
Овај познати соколски мото прокламован је на 
Првом соколском сабору, поводом уједињавања 
соколских савеза сва три народа у уједињени Со-
колски Савез Краљевине Срба, Хрвата и Словена-
ца, коме ће се већ следеће године променити назив 
у Југословенски соколски савез. Широј стручној 

јавности мало је познато да је у овој краткој ре-
ченици, заједно са историјатом југословенског со-
колства, исписан и део историје југословенских 
народа, испреплетене политичким, ратним и 
друштвеним збивањима на Балкану и у Европи, 
тежњама јужнословенске браће за националном 
независношћу и уједињењем, државотворним 
аспирацијама династије Карађорђевић, као и суд-
боносним животним причама обичних људи, по-
себно неуморних сокола. 
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Крајем 19. века у словенским земљама почиње 
незадрживо да се шири идеја о ослобађању на-
рода од утицаја германизације, заједништву и 
јачању националне и културне свести. Идеја чеш-
ког филозофа и предњака Мирослава Тирша била 
је да морални и телесни препород народа буду 
окосница у вежбању и теловежбовним наступи-
ма сокола. То је допринело изразитом развоју со-
колског покрета и огромном интересовању за ову 
организацију и изван Чешке, Моравске и Сло-
вачке, у словенским земљама, код Пољака, Руса, 
Украјинаца, Словенаца, Хрвата, касније Црного-
раца и других. Српско соколство развијало се не-
што касније, на више страна, према приликама 
и околностима у којима је ницало – другачије у 
слободној Кнежевини, потом Краљевини Србији, 
а другачије на просторима где су живели Срби 
под Аустро-Угарском монархијом. Заједничко 
свим соколским друштвима било је да су соколи 
васпитавани у духу принципа изворног сокол-
ства утемељених  на идеологији словенства, сло-
бодарским идејама и начелима либерализма и 
идеалима склада телесног и духовног развоја чо-
века. Тежило се омасовљавању покрета, члано-
ви су окупљани без обзира на веру, сталеж и на-
родност, пропагиране су идеје демократичности 
и алтруизма.

Соко је од самих почетака оснивања сокол-
ских друштава на јужнословенским просторима, 
поред телесног вежбања, стремио високим поли-
тичким циљевима - остваривању већих нацио-
налних права и националном препороду, што се 
постизало просвећивањем високо моралног, фи-
зички здравог и сложног чланства. У раду со-
колских друштава киптала је растућа енергија и 
одушевљење све масовнијег чланства у изградњи 
соколског покрета и ширењу соколске идеје у 
својим срединама, прожето великом одлучношћу 
и истрајношћу, организованошћу, али и љубаљу 
према свом народу. 

Истраживање соколства осликава својеврсну 
друштвену историју југословенских народа јер 
се показало да је Соко била организација која 
је значајно културно и васпитно утицала на 
развијање државотворних, династичких и па-
триотских особина деце, омладине и одраслих 
све до почетка Другог светског рата. Приликом 
проучавања обимне грађе о феномену соколства 
(Вукашиновић, 2013; Степановић, и Врачарић, 
2014), дошло се до сазнања да постоје чланци, 

углавном у периодици, соколској и дневној штам-
пи, који хронолошки бележе основна дешавања 
везана за патриотско деловање и понашање 
организације Соко и њених припадника. На осно-
ву прегледа респективне фактографије и имајући 
у виду да је о томе до сада врло ретко писано 
(Петровић, 1987; Жутић, 1991), наметнула се по-
треба да се истражи веродостојност патриотске 
улоге Сокола. Тако је урађено истраживање чији 
је циљ био да се пронађу, систематизују и критич-
ки сагледају подаци о патриотској улози сокол-
ске организације и њених припадника имајући у 
виду рефлексе укупних друштвено-историјских 
збивања у периоду од настанка соколства до по-
четка Другог светског рата. На основу дефи-
нисног циља претпоставило се да су соколска 
организација и њени припадници били патриот-
ски опредељени и да се може потврдити њихова 
патриотска улога и деловање.

МЕТОД

У истраживању су примењени историјски, ка-
узални и дескриптивни метод. Извршена је ана-
лиза широке фактографске грађе у оквиру хеу-
ристике: монографске публикације, соколска пе-
риодика, зборници, годишњаци, записници, бро-
шуре, правила, дневна штампа. Прикупљени по-
даци из историјских извора су разврстани, ана-
лизирани и упоређивани, с обзиром на различи-
те аспекте који карактеришу истраживани фе-
номен, а у зависности од прилика у Краљевини 
Србији, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевини Југославији. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

У истраживању соколства преовлађују радо-
ви усмерени на политички, идеолошки, законски, 
пропагандни, просветни и спортски (вежбање, 
наступи и такмичења) аспект. Истраживања овог 
покрета привлачила су више публицисте него 
професионалне историчаре, што се може оправ-
дати чињеницом да су, због специфичности новог 
друштвено-политичког уређења после завршет-
ка Другог светског рата, током више деценија од-



165

Вукашиновић В., и сар., Патриотизам сокола – „једна држава..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (2): 163-175

шло на отпор појединих српских кругова, који су 
у слободној и независној Краљевини Србији тра-
жили ослонац у културним традицијама и богатој 
политичкој историји. 

Појава соколства у Србији (1891) везује се за 
одлуку београдских гимнастичара да уместо не-
мачког „турнерског“ система гимнастике уве-
ду чешки „соколски“ систем вежбања. На пред-
лог секретара друштва Војислава Рашића, да 
друштво прихвати соколску идеју, „Београдском 
друштву за гимнастику и борење“ мењa се назив 
у „Београдско гимнастичко друштво Соко“. Ово 
друштво су десетак година раније (1882) основа-
ли угледни грађани Стеван Тодоровић, Милан Ђ. 
Милићевић, Лаза К. Лазаревић, Милорад Шап-
чанин, Мита Ценић и други. У оснивању су уче-
ствовали и вође Либералне, Напредне и Радикал-
не странке Радивој Милојковић, Милутин Гара-
шанин и Никола Пашић (Петровић, 1983; Димић, 
2014). Они су наставили, односно обновили де-
латност „Прве српске дружине за гимнастику и 
борење“, поникле из „Сликарске школе“ Стева-
на Тодоровића (1857). Током следећих десет годи-
на друштво је утицало на оснивање истоветних 
друштава по градовима Србије и одиграло важ-
ну улогу у школовању учитељског гимнастичког 
кадра. 

Активностима гимнастичара на успостављању 
и развоју соколског система вежбања претходио је 
дужи период у Кнежевини Србији у коме се мисао 
о важности гимнастике и потреби њеног увођења 
у основне школе као равноправног наставног 
предмета тешко пробијала (први стручни кадар у 
предавању гимнастике био је официрски кадар). 
Значајан допринос у вођењу широке акције да 
„вратоломна, тешка и опасна“ гимнастика у шко-
лама избори своје право место дале су и знаме-
ните личности Васа Пелагић, Живојин Жујовић, 
Светозар Марковић, Јосиф Панчић (Трујић, 1967; 
Петровић, 1983). И Министарство просвете је чи-
нило напоре да се стање поправи доношењем оба-
везног програма вежбања, којим ће се позитив-
но утицати на телесни развој, здравље и правилну 
припрему за будући живот деце и омладине. Шко-
лама се упућују одговарајући расписи и упутста-
ва о раду. У једном таквом распису учитељима се 
„гимнастика особито препоручује, да би развијање 
тела ишло упоред с напретком душевним“ (Трујић, 
1967). Међу пропагаторима оваквих идеја важно 
место имали су и гимнастичари.

ложена историографска проучавања разних тема 
из соколства, а посебно о родољубивом деловању 
соколске организације и соколских чланова.

Проучавање чињеница из вредне сачуване со-
колске грађе о патриотизму Сокола није било 
могуће без основних сазнања из историје сокол-
ства. Током истраживања овог, више него спорт-
ског, покрета, пронађен је огроман број пода-
така у периодици и соколској и дневној штам-
пи, који недвосмислено указују да је улога со-
колске организације у формирању, уређењу, 
функционисању и одбрани државе била изузет-
но динамична и утицајна. Како се у проучавању 
историје соколства могу разграничити три пери-
ода, и то: од оснивања до 1914, од 1918. до 1929. и 
од 1930. до 1941. године, у овом тексту задржаће 
се иста хронолошка подела у презентацији важ-
них трагова праћених аутентичним прилози-
ма о патриотизму сокола, уз најосновније пода-
тке из историјата соколства народа са простора 
Краљевине Југославије. 

После оснивања Прашког сокола, Словенци 
су први међу јужнословенским народима прихва-
тили соколску идеју. И поред великих препрека 
од стране власти, у Љубљани се оснива прво со-
колско друштво 1863. године под именом „Јужни 
Соко“, а одатле се постепено шири по оста-
лим местима Словеније. Власти су немилосрдно 
прогањале словеначке соколе и 1867. забрањују 
„Јужни Сокол“, међутим, Словенци већ почет-
ком следеће године оснивају „Теловадно друшт-
во Сокол в Љубљани“. Почетак рада у соколству 
био је тежак, док није из Чешке дошао предњак 
Прашкога сокола, брат Јан Весели, који ће уна-
предити и ширити соколство. Из Љубљане сокол-
ска мисао преноси се у Загреб, где се 1874. осни-
ва „Хрватски Соко“, а убрзо почиње са издавањем 
листа „Сокол“ (1878). Носиоци соколског покре-
та били су либерални грађански слојеви који су 
се супротстављали „однарођивању“. Од 1900. 
почињу да се оснивају соколска друштва. У раду 
оба савеза пропагирани су телесно вежбање, мо-
рално и културно просвећивање, приврженост 
народу.

Прихватање пансловенске соколске идеологије, 
која се огледала у физичком вежбању ради јачања 
сопствене нације, због потребе националног 
ослобођења, а затим уједињења свих словенских 
народа (Брозовић, 1930), који су тада били оку-
пирани и под туђом влашћу, у почетку је наи-
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У напредној и независној Краљевини Србији 
велики утицај на рад гимнастичких и сокол-
ских друштава имале су две ривалске београда-
ске гимнастичке струје – „Соколи“ и „Душанов-
ци“ , које се поларизују око идеје да ли да се веж-
ба по Тиршовом соколском, или витешком си-
стему (са обележјима из културне и политичке 
историје средњевековне Србије). Због овог ривал-
ства оснивала су се и соколска и витешка друштва 
„Душан Силни“. Овај ривалитет трајао је 18 годи-
на, што је било штетно и за гимнастику и сокол-
ство. Било је бројних покушаја угледних лично-
сти и представника династије да се ова два при-
ступа измире. Међутим, без обзира на различита 
схватања и концепте на којима се темељио њихов 
рад, заједничко у активностима свих друшта-
ва је да су одиграла значајну друштвену улогу 
у профилисању стручног кадра и регрутовању 
потенцијалних педагога. Њихове активности и 
наступи, како у својим срединама, тако и при-
ликом гостовања широм Србије, карактерише 
настојање да се промовише телесно вежбање ради 
очувањаздравља и физичких способности, као и 
идеја заједништва народа и културног препорода 
српског бића. Њихове племените намере, бриж-
ност према народу и дух родољубља, које су се из-
ражавале у наступима, биле су утолико значајније 
јер су године у првој деценији 20. века на Балка-
ну биле тешке и немирне, живело се у атмосфе-
ри дипломатских притисака, ишчекивања рат-
них збивања, војних и територијалних расплета 
(Вукашиновић, 2013).

Након уједињења друштава „Соко“ и „Душан 
Силни“, у јединствен „Савез соколских друштава 
„Душан Силни“ (1910), српско соколство стица-
ло је све већи углед. Томе су допринели и доласци 
чешких соколских учитеља и њихов ангажман по 
градовима Србије. Наклоност соколској идеји из-
ражавао је и краљ Петар I Карађорђевић, јер је у 
овом покрету видео симбол уједињења Срба, Хрва-
та и Словенаца. Соколство је јачало захваљујући 
снажном утицају Соколског савеза на рад друш-
тава, на усмеравање активности, на идејно, кул-
турно и морално уздизање и просвећивање члан-
ства. Остваривао га је преко соколске штампе. 
У то време најчитанији су били „Српски витез“, 
„Српски соколски гласник“ и „Соколски глас-
ник“, које су уређивали бардови соколства др 
Војислав Рашић, др Лаза Поповић и др Сретен 
Обрадовић. У васпитно-просветном и теловеж-

беном раду велика пажња обраћала се на „чети-
ри соколске тежње“ које су карактерисале суш-
тину соколске идеје. То су телесно васпитавање 
- да тело постане снажно, здраво и лепо; морал-
но васпитавање - формирање духовних особина 
као што су истрајност и воља, а то су тајне свих 
успеха у животу, као и смелост, јунаштво, узор-
ност грађана; васпитавање у духу национализма – 
родољубље у корист народних идеала, у народном 
духу, слози; и васпитавање у демократском духу 
- солидарност и једнакост чланова, братимљење 
и дружељубље, јер је соколство „изнад странака 
и служи целом народу“. Дакле, потенцирани су: 
чврстина, витешки дух, родољубље и „демокра-
тизам“. Отуда су у соколским друштвима, међу 
чланством оба пола, биле заступљене све струк-
туре занимања и образовања: ђаци, ученици, ака-
демци, студенти, техничари, чиновници, правни-
ци, учитељи, официри и подофицири, инжењери, 
адвокати, занатлије, цртачи, музичари, шегрти, 
домаћице... (Вукашиновић, 2013).

У часопису „Српски витез“,текстови оди-
шу соколском идејом и соколским тежњама. На 
насловној страни у заглављу стоји порука уредни-
ка Рашића читаоцима: „Свима и свакоме ко уме 
мислити: истином, пером и делом – за народ ду-
шом и телом! Само здрави и умни грађани имају 
државу моћну и напредну“. У уводном чланку 
уредник пише: „Српски Витез мора још радити на 
јачању основице нашег народног бића: на ширењу 
и буђењу родољубља, на подизању народног духа, 
на стварању вере у нашу будућност и заједницу 
свих српских племена“ <...> “А ово је преко по-
требно у доба наше готово моралне кризе, ма-
лаксалости, потцењивања и неверице“ (Рашић, 
1909). У разноврсним темама указује се на корис-
ност телесног вежбања, али не само ради здравља, 
већ и „да се затру пороци, да завлада што виши 
степен моралности и чврстине карактера“; „да се 
душе што више озаре светлошћу истине и знања“; 
„да се стекне слободарски и патриотски дух који 
провејава кроз сав излив снаге и делања сокола“. 
У родољубивим садржајима, који су отворени и 
за оно време врло оштри с обзиром да је то бли-
ско време балканских сукоба, обрађују се теме из 
историје Србије, о значају соколске идеје, увек се 
нађе по нека песма из епске и савремене поезије 
(Бранислав Нушић, Ђура Јакшић, Војислав Илић 
...), апелује се за помоћ сиромашној и „слабуњавој“ 
деци, износе се критике и потреба да се у сокол-
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ству предузму „кораци против алкохолних пића“ 
(Вукашиновић, 2013).

Соколство српског народа у земљама под Бе-
чом и Пештом (на просторима у Хрватској и 
Славонији, Војводини, Босни и Херцеговини, 
Црној Гори и Далмацији) почиње оснивањем 
првог соколског друштва „Српски Соко“ (1904) 
и прве „Српске Соколске Жупе Фрушкогорске“ 
(1905) у Сремским Карловцима. Карловачки Соко 
временом је постао средиште и матица предрат-
ног српског соколства. Значајно је нагласити да је 
и у Војводини гимнастика крчила пут соколству. 
Прво гимнастичко друштво, са правилима које су 
верификовале власти у Будимпешти, основано је 
у Великом Бечкереку 1867. (Зрењанин, прим. аут). 
Афирмацији гимнастике значајно су допринели 
знаменити др Лаза Костић, др Јован Јовановић 
Змај и др Милан Јовановић Батут, пропагирајући 
значај вежбања како би се здравствено стање на-
рода поправило. Пет година касније покренули 
су и оснивање „Новосадског јачачког, веслачког 
и ватрогасног друштва“ (1872) са предлогом да 
се назове „Соко“. Међутим, како су власти, ско-
ро четири године одуговлачиле прихватање пра-
вила, друштво се није основало (Петровић, 1987). 

Крајем 19. и почетком 20. века Сремски Кар-
ловци су седиште српске културе, просве-
те и духовности српског народа под хабзбурш-
ком монархијом, где се окупљала национално 
свесна и патриотски настројена интелигенција. 
Показаће се да ће у Карловцима бити добри усло-
ви за прихватање и ширење идеја соколства, које 
је заговарао познати лекар и културни радник др 
Лаза Поповић. У почетку то је ишло врло теш-
ко, иницијативу оснивања Сокола прво су при-
хватиле ђачка и богословска омладина и српски 
учитељи. Одзив грађанства није био нарочит, 
јер су градска, црквеноопштинска и гимназијска 
управа биле неповерљиве и непредусретљиве. 
Ипак, временом, пожртвован рад неуморног и со-
колству посвећеног др Лазе Поповића и његових 
сарадника подржали су познати песници и 
књижевници који сарађују у књижевном листу 
„Бранково коло“, а међу њима су Алекса Шантић, 
Јован Дучић, Стеван Сремац, Сима Матавуљ, Бо-
рислав Станковић, Светозар Ћоровић. Придру-
жио им се и велики број свештеника и лица из 
црквених кругова, који су се и активно укључили 
у српске соколе (Димић, 2014). 

„Српски Соко“ је до почетка Балканских ра-
това, када му је забрањен рад, неуморно пропа-
гирао соколску идеју. У условима забрана саста-
нака и прогона и хапшења сокола, када се пазило 
на сваку изговорену реч и прикривао идеолошки 
циљ соколства, карловачки соколи сарађивали су 
са братским словенским соколима, омасовљавали 
чланство, просвећивали и будили националну 
свест у становништву. Карловачки предњаци од-
лазили су у друга места и помагали у оснивању 
других друштава и жупа. У земљама преко Саве 
и Дунава, већ за прве три године соколског рада 
основано је око 30 српских соколских друштава. 
После анексије, када се зауставио прогон Срба, 
још енергичније се припремало оснивање жупа. 
„Српска крајишка жупа“ са седиштем у Загре-
бу основана је 1910. са 14 друштава. Исте године 
основана је и „Босанско-Херцеговачка жупа“ са 
седиштем у Сарајеву са 20 друштава. Занимљиво 
је да је после ослобођења у Мостару основа-
на соколска жупа (1919), у којој су активни чла-
нови били Алекса Шантић, Јован Дучић и Све-
тозар Ћоровић. „Приморска жупа“ са седиштем 
у Дубровнику и Херцег Новом основана је 1912. 
(Вукашиновић, 2013). 

Национална осећања и витешки дух карловач-
ких сокола утицали су да се Видовдан – један од 
најзначајнијих датума у српској историји и вели-
ки празник одабере као дан одржавања Видов-
данских слетова у манастиру Раваница. Ова сим-
болична идеолошка веза Видовдана и Соколства 
није се раскидала ни касније, до почетка Дугог 
светског рата. Крајем 1906. године покренут је 
излазак соколског листа „Српски Соко“. У њему 
се, поред других садржаја, посебно обрађивао 
значај слета у Раваници, „који се ослања на 
обичаје, традицију (поред слетске вежбе и утак-
мице у јуначким играма), поезију и српску кул-
туру“. Крајем 1911. и почетком 1912. године, на 
иницијативу уредника овог листа и дугогодишњег 
и омиљеног старешине др Лазе Поповића, центар 
српског соколства пресељен је из Сремских Кар-
ловаца у Београд, јер је у слободној и самосталној 
Србији врло јака соколска организација, са вели-
ким бројем друштава и стручњака и потпомогну-
та државом. Овај предлог донешен је из љубави и 
вере у будућност Србије. Тада је основан сокол-
ски лист „Српски соколски гласник“, а уредник му 
је био др Лаза Поповић.
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оснутка до 1914, члан хрватског сокола Шибе-
ник. 1914. пребегао из војске у Србију. 1915, сту-
пио као борац у српску војску. 1916. отступио на 
Крф“; „Стеван Цревар из Вргин моста, Србин, 
пекар, 1915. соко у Јунгстону (Охајо). 1916. сту-
пио у добровољце и борио се на бугарском фрон-
ту“; „Фрањо Вулч, из Леобена (Штајерска), Сло-
венац, од 1908. до 1912, соко у Ајдовчини (Гориш-
ка), 1912. соко у Трсту. Августа 1914. пребегао 
Русима. 1915. јавио се у 2. чету 2. пука 1. српске 
добровољачке дивизије. Борио се у Добруџи, где 
је одликован, касније у солунским борбама, затим 
у Албанији и Црној Гори“ (Вукашиновић, 2013).

Иако различитих националности, соко-
ли су били верни истој соколској идеји – идеји 
заједништва, братства и ослобођења, и спремни 
да заложе свој живот за уједињење и стварање 
нове државе Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца. Ратна збивања десетковала су и соколско 
чланство које није ратовало. Због отвореног па-
триотизма прогањани су и депортовани у зло-
гласне логоре и казамате, суђено им је у Загре-
бу, Бања Луци и Сарајеву током 1915. и 1916. го-
дине у „велеиздајничким процесима“, на којима 
су етикетирани као носиоци „великосрпске про-
паганде“, или „учесници српске војске“. Мно-
ги соколи тада су интернирани у логоре у Ара-
ду и Јиндриховицама и због исцрпљујућег рада, 
мучења, болести и гладовања тамо су умирали 
(Вукашиновић, 2013). На Видовдан 1914. атен-
тат Гаврила Принципа на Франца Фердинан-
да у Сарајеву затекао је карловачке соколе и 
њихове госте на Видовданском слету код Равани-
це. Полиција је већину растерала, поједине одмах 
ухапсила, а вође из „Српског Сокола“ касније ин-
тернирала. Неколико предњака било је стрељано. 
И у Сарајеву, после атентата, аустроугарске вла-
сти су обесиле тројицу сокола, међу којима и на-
челника прибојског соколског друштва Вељка 
Чубриловића. Под оптужбом је било још 50 со-
кола за велеиздају. И др Лаза Поповић је ухап-
шен са још четири истакнута сокола и оптужен 
за велеиздају, што је повлачило смртну казну. На 
краћем суђењу у Загребу, где Поповић није бра-
нио себе већ соколску идеју и српско соколство, 
одустало се од оптужбе, па је осуђен (1915) на 14 
месеци затвора (Петровић, 1987). 

Не треба заборавити да су српска војска и 
српски добровољци, међу којима је много сокол-
ских припадника и бивших заробљеника, оди-

Године 1912. одржан је величанствени масов-
ни Шести свесловенски слет у Прагу. На њему 
су представници свих српских соколова, из 
Краљевине Србије и земаља под Аустро-Угарском, 
наступали у великом броју представљајући 
јединствено Српско соколство. На њему се по-
казала и решеност за уједињавањем свих соко-
ла јужнословенских народа. Али, ова усхићеност 
кратко је потрајала због бурних догађаја на Бал-
кану. Соколи су, већ навикнути на истрајан и 
нимало лак рад, спремни дочекали Балканске и 
Први светски рат. У овим ратовима соколство је 
дало много спремних и пожртвованих бораца и 
поднело велике жртве за своје националне иде-
але и ослобођење. У Краљевини Србији у сокол-
ским друштвима углавном је прекинут рад или је 
утихнуо, јер су соколи међу првима регрутовани 
због својих уверења и способности, а српским со-
колима под Монархијом аустро-угарске власти 
забрањују рад. Повод да генерал Поћорек објави 
забрану соколима у Босни и Херцеговини 1913, а 
соколима у Загребу 1914. је одушевљена реакција 
српског становништва на успехе српске војске у 
Балканским ратовима. Соколска друштва су рас-
пуштана, а имовина пљачкана, растурана и униш-
тавана од стране власти (Димић, 2014).

Чим је букнуо „Велики рат“ соколи су окупљали 
и организовали југословенске добровољачке 
јединице на разним фронтовима, а они који су 
на силу регрутовани дезертирали су из аустро-
угарске војске и прелазили на српску или ру-
ску страну. Соколи су чинили и велику снагу у 
пробоју Солунског фронта. У овим годинама, ве-
роватно најтежим у српској историји, у времену 
несреће, погрома и немаштине, соколска идеја је 
соколима уливала наду у боље дане, као што их је 
и васпитавала и калила за југословенство, носи-
ла их је у најтежим тренуцима ратних операција, 
голготе преко Проклетија и у победоносном по-
ходу који је протутњао Солунским фронтом. У 
соколским гласницима су по завршетку рата, у 
рубрици „Соколи Југословенски добровољци“, 
исписиване њихове животне приче које су ратни 
вихор, а можда и судбина, режирали:

„Стево Ковачевић, из Билеће у Херцеговини, 
Србин, земљоделац, соко од 1913. у Бјут Монта-
ни (Америка). Као добровољац, 1915. дошао из 
Америке. Учествовао у борбама на Солунском 
фронту. Рањен у ногу код Битоља 1918.“; „Дани-
ло Шкауца, из Шибеника, Хрват, виноградар, од 
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грали одлучујућу улогу у одбрани Далмације 
и утврђивању северних и западних граница 
данашње Словеније (1918). Приликом продирања 
Италијана ка Љубљани, Истри и Далмацији, који 
су Лондонским уговором обећани Риму, Народ-
но вијеће из Загреба тражило је помоћ реген-
та Александра Карађорђевића и српске Врхов-
не команде (Ћоровић, 2010). Србија је због од-
бране и ослобађања послала своје пукове, којима 
је командовао војвода Степа Степановић, у За-
греб, Љубљану, Сушак и Сплит. Такође, одмах по 
формирању нове државе, хрватски соколи су уз 
одреде далматинских морнара разбили покушај 
1200 бораца из чета два бивша аустријска пука да 
на загребачком тргу Јелачића прогласе републику 
(Ћоровић, 2010).

Одмах после проглашења новостворе-
не Кра љевине Срба, Хрвата и Словенаца (Бео-
град, 1. децембра 1918), почело је припремање 
обједињавања „племенских“ (националних) со-
колстава у јединствену соколску организацију. 
Тиме се и остварио сан и давна жеља соко-
ла јужнословенских народа за уједињењем у 
једну државу и једну соколску организацију. 
Династија Карађорђевић видела је у овом 
јединству могућност јачања државе и одбране од 
територијалних претензија великих сила, а у Со-
колству снажан кохезиони фактор уједињења 
и сложности народа. Тако се, на Првом сокол-
ском сабору (на Видовдан, 28. јуна 1919. у Новом 
Саду), војвода Живојин Мишић, врховни коман-
дант армије и изасланик регента Александра I 
Карађорђевића („Ујединитеља“), обраћа соколи-
ма: „Врховни командант наше војске убеђен је да 
ће Соколи бити пионири, са чијом ће сарадњом 
наша лепа и пространа краљевина сазидати гра-
нитни бедем о којега ће се ломити сви таласи на-
ших непријатеља“. Да се озбиљно рачунало на со-
колску организацију у функционисању нове држа-
ве потврдиће и обраћање соколима министра 
просвете и соколског првака Љубе Давидовића: 
„Рад школе и Соколства мора се прожимати... Со-
коли ће да спремају учитеље и где има школе биће 
и Соколства“ (Вукашиновић, 2013). 

Том приликом, на овом сабору проглашен је 
уједињени „Соколски савез Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца“ и прокламован идеолошки 
кредо „Једна држава, један народ, једно соколство“. 
Већ следеће године назив Савеза је промењен у 
„Југословенски соколски савез“ (1920). Од 1922. 

године настава физичког васпитања у школама 
је организована по соколском систему вежбања, 
а прихватиће га исте године и војска (Мијатовић, 
2006). 

Неколико послератних година је било потреб-
но да поједина соколска друштва обнове рад. Иако 
је било проблема због покушаја издвајања из са-
веза једног дела хрватског соколства, захваљујући 
јакој хијерархији у савезној организацији и со-
колским жупама успостављан је снажан утицај 
на соколска друштва у планирању и остваривању 
њихових обавезних активности. Настојало се 
да се настави, чак и појача утицај соколства на 
васпитање деце и омладине, као и развијање па-
триотских, династичких и државотворних особи-
на сваког појединца. Соколска штампа коришћена 
је као средство Савеза да руководи, информи-
ше и комуницира са друштвима. Између Првог и 
Другог светског рата било је више листова преко 
којих је Савез утицао на рад друштава и чланство. 
У периодичким листовима „Соколски гласник“ 
(орган Савеза Сокола Краљевине Југославије, 
1919-1941) или нпр. „Соко Душана Силног“ (глас-
ник Београдске соколске жупе, од 1925) аутори 
обрађују теме из образовања, васпитања, култу-
ре, информисања, соколства. Тако је, 1927. годи-
не, постојао обавезан списак 25 узорних говора. 
За писање једне од ових тема била је задужена по 
једна жупа у Краљевини Југославији. По изради 
ових различитих тема, свако друштво је добило 
свих 25 говора. За зимски период 1926/27. године 
Југословенски соколски савез прописао је брат-
ским жупама “минималан програм предавања“ од 
девет тема. Аутори чланака су били најугледнији 
припадници соколства и стручно најобразованији 
за поједине теме. Уз „Соколски гласник“ издаван 
је као прилог и стручни лист „Предњак“. Напори 
соколске организације у просвећивању чланова 
били су изузетно озбиљни, о томе сведочи само 
летимични преглед наслова чланака у поменутим 
гласилима.

У општем просвећивању и ширењу идеологије 
нарочито место имале су приредбе, свечаности 
поводом празника, гимнастичке академије, јавни 
часови, тематски приређиване соколске вечери уз 
певање, свирање и декламовање, концерти сокол-
ског оркестра или соколског хора, соколске био-
скопске пројекције, врло популарне игранке и 
посела. На часовима вежбања у соколанама од-
ржавана су и кратка предавања вежбачима, тзв. 
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„наговори“. У културно-просветном раду доми-
нирала је национална – југословенска и словен-
ска идеја, а у јавним наступима провејавао је дух 
родољубља.

После завођења Шестојануарске диктатуре 
(1929), када је успостављења унитарна монархија 
и проглашена Краљевина Југославија (3. окто-
бра 1929), крајем исте године донет је Закон о 
оснивању Сокола Краљевине Југославије (5. де-
цембра 1929). Соколство је, због оданости држа-
ви и идеологији југословенства, имало подршку 
краља и династије Карађорђевић. Пошто је со-
колска организација етатизована и централизо-
вана, културно-просветна делатност сокола била 
је сложенија и разгранатија. Обавезе преузете од 
државе биле су огромне (Димић, 1997). Када је за-
коном Соко Краљевине Југославије проглашен 
државном институцијом (1929), имао је велики 
утицај на креирање наставе у војсци и школству.

Соколској штампи и даље се придаје велики 
значај. Претплата на „Соколски гласник“ и „Око 
соколово“ (Гласник Београдске соколске жупе, 
Београд 1936-1941) није била висока. Тада су и 
дневни листови у земљи објављивали редовно ве-
сти из соколства. У текстовима ових гласила про-
мовишу се дух југословенства и заједништва и 
изворна начела соколства. Од нових пројеката у 
културно-пропагандном раду су оснивање жуп-
ских и друштвених књижница, такође и позо-
ришних и луткарских секција и ансамбала. Пес-
ма „Ој Словени“ била је изабрана за свесокол-
ску словенску химну. У програмима локалних и 
централних свечаности родољубиви програмски 
садржаји увек су имали своје место. Овим свеча-
ностима присуствовале су најугледније личности 
округа и соколских представника. Соколи су при-
сутни и учествују у организовању приредби на 
велике верске празнике, за Ускрс, Божић, или Ви-
довдан, и то им је доносило популарност јер су у 
таквим приликама била већа окупљања грађана. 
„Соколска Петрова петољетка“ је била важан 
просветно-културни и пропагандни пројекат со-
кола Краљевине Југославије, који је симболизо-
вао приврженост и љубав према краљу и његовом 
наследнику. На овој свечаности југословенско со-
колство се морално обавезивало – заветовало 
да ће у петогодишњем периоду радити за добро 
своје домовине и народа испуњавањем корисних 
задатака.

Просветни утицај био је у првом реду ори-
јентисан на млађе соколско чланство, са идејом 
да се васпитавају у духу југословенства и свес-
ловенства, једнакости, братства, верске и идео-
лошке толеранције. Често се организују течајеви 
на којима се предаје велики број тема, а које су 
биле основа за свестрано образовање. У идео-
лошком образовању соколске деце и нараштаја 
поклањала се нарочита пажња познавању 
појмова: о идеји, идеји соколства, идеологији, 
соколској идеологији, о народу, народности, до-
мовини, матерњем језику, о појму слободе и са-
мосталности појединца и народа, о сврси, задаци-
ма и циљевима соколства. Теме су излагане и на 
„зидним новинама“.

Кроз васпитни рад развијане су врлине као 
што су скромност, одговорност, истрајност, а по-
себно и солидарност и хуманост према другима. 
У разним приликама соколи су помагали кроз 
хуманитарне акције: помоћ сиротињи у новцу, 
одећи, храни и поклонима, помоћ поплављенима 
и пострадалима од земљотреса, суше, помоћ 
„слабуњавој“ деци (организовање часова веж-
бања), помоћ слабим ђацима (подучавање, кур-
севи), помоћ избеглим Чехословацима, скупљање 
прилога за што бољи дочек браће Бугара на жуп-
ском слету, соколска кухиња за избегле Србе из 
Бановине Хрватске, сакупљање новца за помоћ 
другим друштвима у изградњи соколских до-
мова, бесплатан улаз на посела за сиромаш-
не (Вукашиновић, 2013). Поклањана је пажња и 
васпитању и понашању чланова – да се поштују 
верска уверења и осећања других људи у скла-
ду са личним прихватањем православног духа. 
Поштовање одраслих, родитеља, учитеља и цркве-
них лица било је обавезно. Српски соколи инси-
стирали су и на унапређењу Светосавског духа 
српског народа (Шешум, 2014). Васпитни циљеви 
и задаци решавани су у доброј сарадњи са школа-
ма, захваљујући учитељима и професорима који 
су и сами били активни у соколским друштвима, 
као и ђачким соколским огранцима.

После убиства краља Александра Карађорђе-
вића (1934) завршен је успон Сокола, ова ор-
га низација почиње да се занемарује због не-
прихватљивости соколске идеологије, али и 
толерисања и обнављања „племенских“ сокол-
ских посебности у Хрватској и Словенији. У вре-
ме владе Милана Стојадиновића соколству је само 
још у Србији придавана пуна пажња приликом 
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националних свечаности, на којима су идеологију 
југословенства подржавали и Српска православ-
на црква и део војних кругова и жандармерије. 
Православно свештенство, за разлику од като-
личког, одазивало се радо приликом освећења со-
колских застава и домова, што се претварало у 
манифестације оданости династији, отаџбини и 
соколству (Жутић, 1991).

Марсејски атентат на југословенског Уједи-
нитеља и соколског покровитеља краља Алексан-
дра I Карађорђевића наговештавао је да присти-
жу суморна времена, не само за соколство, већ и 
егзистенцију државе и сваког њеног појединца. 
Друштвене прилике су се усложњавале, идеја 
свесловенства већ се и раније преиспитивала, 
услови за делатност соколства су се стално погор-
шавали. Појави унутрашњих сепаратизама и на-
ционализама погодовале су и међунационалне 
тензије у Краљевини Југославији, посебно под-
стакнуте стварањем Бановине Хрватске (1939). 
После окупације Чехословачке и Пољске (септем-
бар 1939), нарастала је опасност и од спољашњег 
непријатеља. 

Соко је у дужем временском периоду имао ве-
лики утицај, али га није злоупотребљавао, како 
би се избегли сукоби унутар и између народа. 
Уочи проглашења и у време диктатуре на васпит-
ном и културном пољу (и у физичкој култури) 
настају сукоби између доминантних идеологија. 
Југословенски оријентисано Соколство конфро-
тирало се са бројним организацијама Католич-
ке акције: „Орловима“ (у Словенији и Хрватској), 
„Крижарима“ (папина војска), „Заштитарима“ 
(Мачекови батинаши, прогонили су и пребијали 
југословенске соколе), Хрватским соколима“ 
(потенцијална устаничка Павелићева војска, има-
ли су заједничке акције са бугарским «Јунацима»), 
„Словеначким клерикалним фантијима“ (от-
ворили су фронтални сукоб до крвавих разме-
ра са соколима у Дравској бановини 1935). Со-
коли су, као покрет који се залагао за интеграл-
но југословенство и либерализам, из разних по-
литичких кругова нападан и као део масонерије, 
тражена је и забрана рада попут забрана рада ма-
сона (Жутић, 1991). Противници сокола били су 
и комунисти који су соколску организацију, по-
што је била државна, називали „фашистичком, 
полицијском, милитаристичком, ненародном“. 
Ове квалификације почеле су да изостају од 1935. 
године због народнофронтовске опредељености 

и антифашистичке оријентације сокола, Поме-
нута опредељеност била је додирна тачка која је 
у извесном смислу зближила соколство и Кому-
нистичку партију после окупације Чехословачке 
и Пољске. 

Упркос свему, Соко је снагом духа и вере својих 
чланова у соколску идеју чврсто опстајао на својим 
позицијама, одржавајући кохезију у организацији 
и подижући морал у народу, због чега је трпео и 
последице. До априлског слома државе и доласка 
окупатора (1941), Соколство је показало своју већ 
толико пута потврђену идеолошку доследност, 
бригу за државу и становништво. У прогласима 
који су се редовно упућивали соколском чланству 
и грађанима у соколским гласилима, представ-
ници врховног соколског начелништва давали су 
пример моралне чврстине и прибраности, што ће 
у тексту који следи илустровати аутентични при-
лози (сви прилози су у: Вукашиновић, 2013): 

„Делегати из читаве земље дошли су ове годи-
не у престоницу да са главне годишње скупштине 
Савеза понесу и у најудаљеније крајеве мушку од-
луку непоколебљиве вере у будућност Југославије 
и стопроцентне решености, да се пре жртвује све, 
него ли да се и за трен попусти у чувању народ-
не части, државне независности и интегритета 
државне заједнице“.

О солидарности сокола сведочи и следећа вест 
из 1939. године, објављена у „Политици“:

„У време окупације Чехословачке у Праг су 
стигли амерички соколи, спремни да бране Че-
хословачку. У групи 410 сокола било је и чехосло-
вачких легионара са француског и руског фрон-
та и чехословачких бораца енглеске и америчке 
војске. Сви су били под једном, соколском заста-
вом“.

У Соколским гласницима и дневној штампи 
насловне стране су препуне текстова у којима се 
наводе примери мучких напада на југословенство 
и соколство. Соколска организација је водила бес-
кромпромисну борбу у виду полемика, сталних 
критика и јавних осуда све чешћих сепаратистич-
ких и профашистичких појава и клерикалних 
франковачких прогона соколске организације 
у Хрватској. Поменути удари на соколство, па и 
интегритет Краљевине, током 1940. године били 
су свакодневна појава. Као илустрација наводи 
се неколико аутентичних извода из само једног 
броја „Соколског гласника“ (1940):
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„Седам месеци иза оснивања Бановине Хрват-
ске имамо читав низ соколских домова, који се 
протузаконито, и управо анархистички, налазе 
у рукама, не ‹лица, чији се идентитет није могао 
утврдити›, већ организација, којима се дао полу-
званични карактер, а да власт још увек нема снаге 
да тој отимачини стане на крај“, такав је случај са 
соколским домовима у Цриквеници, Делницама, 
Вараждину, Пагу, Кустошији, Загребу итд“.

„Пишу нам из Цавтата: „Среско начелство у 
Дубровнику је, 6. марта, казнило са по 120 дина-
ра чланове овдашњег Соколског друштва“... (њих 
шесторо, сви су били Хрвати, прим. аут.), „зато 
што су на празник 1. децембра, када им је била 
забрањена прослава Дана уједињења, излазећи 
из соколане певали песме „Југославија“, „Полети 
сиви соколе“ и „Хеј трубачу“.

У тексту „Политичка отпуштања“ пише се о 
отпуштању из службе Здравка Самарџића, чи-
новника Окружног уреда у Дубровнику „пошто 
је одбио да, на пливачкој утакмици у Сплиту, као 
члан дубровачког „Југа“, наступи у дресу са пле-
менским ознакама, већ је тражио да буде означен 
државним бојама“. 

На истој страни у опширном чланку „Има ли 
прогона у Бановини Хрватској?“, док у једном тек-
сту ССКЈ апелује на своје жупе и чланство да се 
широм Краљевине Југославије поведе најшира 
акција за збрињавање пострадалих од поплаве, на-
води се мноштво примера вређања и угрожавања 
сокола - високе цене коју су соколи плаћали због 
родољубља и привржености соколској идеји:

 „Дне 1. априла отпуштени су из државне ер-
геле „Александрово“ у Биограду на мору, сви 
намјештеници: ...Ракић Фабијан, пољар, са 9 го-
дина службе, има 4-ро дјеце; Марчић Вујо, пољар, 
са 12 година службе, има 5-ро дјеце, солунски 
добровољац!“... (и тако редом, имена свих 12 от-
пуштених службеника из тога краја, прим. аут.) 
„отпуштени су из службе, коју су увијек без 
замјерке вршили, само зато што су Југословени, 
или Соколи“.

Ставови Начелништва Савезног сокола били 
су непоколебљиви:

„Браћо и сестре! У последње време се често 
чује: „Тешка су времена, немогуће је радити!“ – 
Зар је нама Соколима икада било лако у нашем 
раду? Историја Соколства преплетена је бор-
бама и искушењима, а и сам соколски рад није 
ништа друго но вечита борба, борба за напредак 

појединца и целине. Зато на страну са кукањем, 
на страну са малодушјем! Чврстом вољом и креп-
ким мишићима треба да пребродимо све препре-
ке и да радимо неуморно, без престанка – до ко-
начне победе! Начелништво ССКЈ“.

Савезно соколство је у мају 1940. одржа-
ло велику смотру Југословенског соколства ши-
ром Југославије, као прву јавну манифестацију 
“Стања соколске приправности“. Смотра је 
оцењена као величанствена манифестација по 
броју одазваних учесника и по духу који је том 
смотром владао,. На овој смотри соколство је из-
разило спремност да у судбоносним времени-
ма, одмах иза војске учествује у одбрани, посеб-
но у стварању унутрашњег фронта, да буде језгро 
и предводник у заштити народа. Огроман број 
дописа и телеграфских извештаја пристизао је 
из 2000 соколских јединица. Одазвало се преко 
150.000 одраслих сокола и соколица. Одзив је био 
одличан и у великим градовима, од Скопља, пре-
ко Бања Луке, до Марибора. Чланови су увежба-
вали задатке у војно-одбрамбеним обукама, ве-
лосипедским патролама, лекарској помоћи, из-
летима и пешачењима од 5 до 20 км. Био је то и 
повод да се соколима придружи и становништ-
во, а многи су тада затражили да се упишу у Соко 
(Вукашиновић, 2013).

Током 1940. године соколска друштва су орга-
низовала предвојничке и војне активности. Веж-
бачке активности замењене су одбрамбеном обу-
ком. Одржавали су се течајеви за лако сналажење 
на терену, за службу везе – телеграфску, телефон-
ску и самарићанску и течај за заштиту од бојних 
отрова, обучавања у руковању и гађању из пуш-
ке, из прве помоћи и превијања, и бициклизма. 
Приликом мобилизације (априла 1940), сокол-
ска организација издала је документ „О соколској 
приправности“ у коме се соколима дају упутства 
како треба бранити и чувати своју земљу. 

Југословенско соколство било је прва друшт-
вена организација која је безрезервно све своје 
снаге мобилисала у одбрани земље. Соколство је 
почетком 1940. имало око 350.000 чланова и на 
ову армију вежбача рачунало се озбиљно у одбра-
ни земље. Занимљиво је, да је повезаност Соко-
ла са војском условила конструкцију тзв. „Сокол-
ске пушке“, намењене обуци соколских јединица, 
коју је пред рат израђивала крагујевачка фабрика 
оружја (Тимотијевић, 2006).



173

Вукашиновић В., и сар., Патриотизам сокола – „једна држава..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (2): 163-175

Соколско чланство последњи пут се масов-
но окупљало на мартовским демонстрацијама, 
а затим и митинзима, када је извршен пуч и по-
ништен, одлуком Владе Краљевине Југославије 
два дана раније потписан, Тројни пакт (25-27. 
марта). Било је то последње пролеће за сокол-
ство Краљевине Југославије, у последњој години 
његовог постојања (1941). У време демонстрација 
соколи су подржали протесте (руководство Соко-
ла није организовало те протесте) изражавајући 
непокорност будућим непријатељима.

Већина Сокола избегла је пред окупатором или 
мобилисана, соколској организацији је забрањен 
рад, па су се соколане затварале једна за другом. У 
време окупације било је опасно бити сокол, није 
било лако ни онима који су имали било какве везе 
са соколима. Соколи, као и у Првом светском рату, 
били су прогањани и хапшени због своје свесло-
венске оријентације као опасан елемент по гер-
мански „Нови поредак“ у Европи. По завршетку 
Другог светског рата соколство није обновљено 
упркос чињеници да се формирање новог фи-
скултурног покрета и фискултурних друшта-
ва у ослобођеној Југославији ослањало на иску-
ство соколских предњака Краљевине Југославије 
(Вукашиновић, и Коцић, 2013). 

Са ове временске дистанце може се рећи да је 
визија краља Александра I Карађорђевића била за-
снована на идеализму и нереалним очекивањима 
да ће временом, у добро уређеној краљевини за-
живети јужнословенска слога и братство, ојачати 
југословенска држава и осигурати се од суседа и 
њихових територијалних претензија. Ови сно-
ви били су оличени и у соколском покрету, да 
се досегну виши домети културе, образовања, 
васпитавања, здравља кроз организован систем 
дружења, вежбања, слетских приредби, свеча-
ности и утакмица. Нажалост, последње утак-
мице које су соколи играли биле су на бранику 
отаџбине. Последњи соколски задатак био је да 

соколство буде кохезиони и мобилишући фак-
тор у становништву и „други ешалон“ одбране 
Краљевине Југославије. 

ЗАКЉУЧАК

Феномен патриотизма Сокола до сада није 
посебно истраживан и није га било могуће са-
гледати без основних сазнања из историје 
југословенског соколства Краљевине Србије, а 
потом и Краљевине Југославије. 

Прилике у Краљевини Србији, а затим и 
Краљевини Југославији, у периоду с краја 19. века 
па до окупације почетком Другог светског рата 
(1882-1941) условљене друштвеним, економским, 
културним, и пре свега политичким догађајима 
и односима, утицале су на карактер деловања 
соколске организације. Соколство је због своје 
идеологије увек тежило високим циљевима држа-
ве, учествујући у друштвено-историјским и по-
литичким догађајима. Поред телесног вежбања 
Соко је стремио високим циљевима: моралном и 
културном препороду народа, националној сло-
боди, заједништву народа. Просвећивањем со-
кола развијана је снажна и свестрана личност, 
са осећајем националне припадности, слободе, 
социјалне једнакости. Демократичност сокола, па-
триотизам, човекољубље, веровање у идеале, до-
принели су угледу сокола у становништву, што је 
значајно утицало на остварење једног од главних 
циљева соколског покрета - стварање заједничке 
државе. Претпоставка, да ће се утврдити патри-
отска улога и деловање предратног соколског по-
крета и њених припадника током полувековног 
раздобља, је потврђена, јер бројни веродостојни 
извори сведоче о томе. У бурној прошлости било 
је пуно прилика када је теловежбена организација 
Соко делила судбину своје државе и свог народа и 
у судбоносним данима оправдавала, између оста-
лих, и патриотске атрибуте покрета.
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PATRIOTISMUS DER TURNBEWEGUNG SOKOL MIT IHREM MOTTO - 
„EIN STAAT, EIN VOLK, EINE SOKOLBEWEGUNG“

Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung dargelegt, deren Ziel es war, Daten über die patriotische Rolle der 
Sokolbewegung und ihrer Mitglieder zu fi nden, zu systematisieren und sie kritisch zu erörtern, wobei die Refl exe der gesamten sozial-
geschichtlichen Geschehnisse von der Entstehungszeit der Sokolbewegung bis Ende des Zweiten Weltkriegs im Auge behalten wurden. 
Gesellschaft liche, wirtschaft liche, kulturelle und vor allem politische Verhältnisse hatten großen Einfl uss auf den Charakter und das 
Wirken der Sokolorganisation. In der Vergangenheit teilte Sokol, auch in turbulenten Zeiten, das Schicksal seines Staates und seines Volkes, 
weswegen sich diese Organisation für körperliche Ertüchtigung mit der Zeit zur Sokolbewegung entwickelte. Sokol war nicht nur an 
Leibesübungen interessiert, man strebte auch nach höheren Zielen: Wiedergeburt moralischer und kultureller Werte, nationale Freiheit und 
Volksgemeinschaft . Bei den Mitgliedern der Sokolbewegung wurde durch eine Art Aufk lärung eine starke und vielseitige Persönlichkeit 
gefördert, die von dem Gefühl der nationalen Angehörigkeit, der Freiheit und der sozialen Gleichheit geprägt war. Demokratischer Geist, 
Patriotismus, Menschenliebe, der Glaube an Ideale trugen zum Ansehen der Sokol in der Bevölkerung bei, was großen Einfl uss auf die 
Erreichung eines der Hauptziele der Sokolbewegung hatte – Schaff ung eines gemeinsamen Staates und bessere Leistungen auf militärischer, 
wirtschaft licher und sozial-kultureller Ebene. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass während des Ersten Weltkriegs Sokol die 
Vereinigung des Volkes zu einem einheitlichen Staat unterstützte. Aus diesem Grunde wurden die Sokol-Mitglieder in Gerichtsprozessen 
wegen „Hochverrats“ zu Gefängnisstrafen verurteilt, sie wurden verfolgt und interniert, erschossen und erhängt. Der Geist des Patriotismus 
und ein ausgeprägtes nationales und allgemein-jugoslawisches Gefühl begleiteten die Sokol auch später, während des kompromisslosen 
Kampfes gegen Separatisten und profaschistische Kräft e bei den immer häufi geren Erschütterungen der Staatsintegrität. In den ersten 
Tagen der Besetzung stellte die Sokolbewegung einen kohäsiven und treibenden Faktor in der Bevölkerung dar. Zu Beginn des Jahres 1940 
hatte Sokol ca. 350.000 Mitglieder und wurde als „zweite Staff el“ der Verteidigung des Königreiches Jugoslawien betrachtet.
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