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Соколство је, сасвим сигурно, оставило један од најдубљих
трагова у политичкој, спортској и културној историји готово
свих словенских народа у другој половини 19. и почетком 20.
века. Борба за национално ослобођење, повезана са идеологијом
словенства, на начелима либерализма и идеалима склада телесног
и духовног развоја човека, условила је разгранату делатност на
многим пољима. Због масовног карактера целе организације, која
је приређивала велике јавне свечаности, и јасних националнореволуционарних тежњи за ослобођењем словенских народа,
истраживање ове теме привлачило је велики број публициста, а,
са друге стране, знатно мањи број професионалних историчара.
Иако се појавио велики број текстова, углавном у периодици,
права и целокупна историја целе организације још увек није
написана.
Ова чињеница представља основно ограничење, али и
подстицај да се истражи тема која је још увек непозната, посебно
на локалном нивоу. Иако су Соколи били превасходно спортска
организација, због своје идеологије увек су били уско везани за
политичке догађаје, а нарочито за војску и њене тежње и потребе.
На нивоу микроцелине ове теме немају приоритет у раду Сокола,
јер је њихов разгранат рад био више оријентисан на просветну,
пропагандну и културну делатност, те се историографска и музеолошка истраживања више усмеравају на друштвену историју.
Културни преображај многих паланки, међу којима се
налазио и Чачак, на много начина био је условљен и делатношћу
соколских организација. Академије, комеморативне свечаности,
увођење нових спортова, слетови, параде, концерти и јавне
приредбе најразличитијег садржаја испуњавали су свакодневицу
оних места где су основана соколска друштва, што је оставило
снажан утисак на савременике. Соколске организације оставиле
су иза себе своје униформе, опрему за вежбање, заставе, а у

борбе. Соколи су тако упамћени као национална, патриотска, па
и милитаристичка организација уско повезана са војском.
Због своје политичке оријентације, Соколи су од стране
комуниста у Југославији означени као противници, што ће им у
будућности донети етикету фашистичке организације, која је и
забрањена након Другог светског рата. Овај смишљени стереотип,
настао из политичких потреба једне партије, за дужи низ деценија
одложио је историографска истраживања ове теме.3
Обнављање парламентаризма у СФР Југославији и самој
Србији 1990. године, условило је и поновно оснивање соколских
друштава, а иницијативу су покренули Срби из Сарајева 1990.
године, да би се у Србији 1992. године образовао и савез. Политичка реалност донела је нове погледе на соколство, који су се
кретали од националних до партијских злоупотреба овог имена.4
Отуда се у јавности није изгубило интересовање за Соколе
и њихов историјат, али је смисао целог покрета сужен на војну
компоненту организације која је постојала пре Другог светског
рата. Углавном је вршена хероизација прошлости, употпуњавана
сентименталним освртима на историјат целог покрета.
Досадашња истраживања соколске организације била су
углавном парцијална, ограничавала су се на поједине историјске
периоде, са уопштеним освртима на почетке организације.
Локална дешавања унутар соколских друштава није могуће
разумети без елементарних знања о историји целе организације,
што је условило истраживање и писање о Соколима Чачка. На
основу расположиве литературе и периодике најпре је било
неопходно направити малу синтезу историје целе организације.
У историји соколства у Србији постоје три јасно разграничена
периода (од оснивања до 1914; 1918-1929; 1930-1941), тако да и
овај уводни текст прати исту хронолошку поделу.
Општа историја физичке културе, односно соколства у
Европи и Србији до 1914. године, за сада је најбоље истражена у
радовима Стефана Илића и Светлане Мијатовић (Стефан Илић,
Историја физичке културе, II део. Нови век и савремено доба,
Београд, 1994; Стефан Илић – Слађана Мијатовић, Историја
3
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приватним колекцијама многобројне фотографије разних
догађаја који су у животу тадашњих генерација имали велику
емотивну вредност. Овај утисак никако није био пролазног
карактера, јер су Соколи у својим редовима углавном имали
средњошколску омладину, у најважнијем узрасту када се од деце
развијају одрасли људи.
Заправо, игра и спорт за децу у индустријским друштвима
представљају посебно искуство. Како у неформалној игри, тако
и у формално организованом спорту, дете учи да размишља о
себи посматрајући туђе реакције на сопствену личност, увиђајући
шта други цене, а шта не, у његовим идејама и способностима.
Бављење спортом ствара одређене навике, обучава и социјализује
децу у одређеном правцу, при чему се фаворизују: дисциплина,
издржљивост, агресивност, одлучност, контрола над осећањима
и усмереност ка постизању циља. Слободно време, доколица,
као простор у животу људи у индустријској ери, требало је да се
испуни новим врстама забаве. За разлику од сеоских друштава
у којима традиционалне забаве имају за циљ опуштање људи
који се забављају уз коришћење опијата, у индустријским
друштвима се величају забаве и организације које за свој циљ
имају самоусавршавање, самодисциплиновање и одгађање
задовољства.1
Соколи су били управо таква организација, али која се у
исто време, од самог почетка, темељила на утапању појединца у
колектив, од основних вежбања у локалном друштву, до великих
јавних слетова. Масовна окупљања представљала су важне делове
индивидуалног и колективног живота, у којима је стицано искуство
„другости”, одвајања од свакодневног битисања „урањањем” у
колектив. Искуство припадања групи, васпитавало је појединце у
духу заједништва, а све се темељило на познатом осећају утапања
сопственог „ја” у мноштвено „ми”, када је све у у функцији бројности, јавности, временске и просторне згуснутости.2
Планска пропаганда соколских организација темељила се
на васпитању омладине у свесловенском и либералном духу, на
принципима дисциплинованог урањања појединца у колектив,
који му даје снагу за извршење великих националних задатака,
превасходно ослобођења у коме се није бежало и од отворене

покретање планова за масовну културно-просветну петољетку
покренуту 1936. године, посвећену краљу Петру Другом Карађорђевићу, што у постојећој литератури није проучавано.
Истраживање соколства у Чачку до сада није вршено.
Љубодраг Поповић је један од ретких истраживача који се бавио
историјом физичке културе у оквиру просветних установа у
Чачку и околини до Првог светског рата, кроз преглед законске
регулативе и њене примене на терену, са освртом на телесно
стање ученика (Љубодраг Поповић, Прилози за историју
физичке културе у чачанском крају, ЗРНМ XXII/XXIII, Чачак,
1992/1993, стр. 127-135), што представља полазну основу за
истраживање како соколства, тако и целокупног спорта у Чачку.
Највреднија и најпотпунија изворна грађа везана за соколски
покрет чува се у Народном музеју у Чачку. Најзначајнија је „Књига
записника Соколског друштва у Чачку”, вођена од јануара 1924.
до јануара 1936. године, затим „ Деловодни протоколи” за период
од јануара 1938. до априла 1941. године, вођени у две књиге једна за друштво у граду, а друга за соколске чете по селима. У
чачанском Музеју чува се и низ посебних докумената и предмета
који су припадали соколској организацији, као и начелнику
Друштва Славољубу Секованићу, а веома су значајне и сачуване
униформе, заставе, оригиналне и репродуковане фотографије.
Многи догађаји које је могуће пратити кроз историјске изворе,
истовремено се појављују и на сачуваним фотографијама, верно
ухваћеним исечцима прошлости.
Историјски архив у Чачку поседује само једну кутију
архивске грађе о Соколима, а ни остали архивски фондови
немају значајнија документа о овој организацији. Посебан извор
представљају штампани извештаји Сокола из Србије пре Првог
светског рата, као и извештаји Крагујевачке соколске жупе (којој
је припадало и друштво у Чачку од 1920. године), из којих је
могуће сазнати низ статистичких података о раду Друштва, али
тек након 1936. године.
Очувана грађа не покрива све периоде, посебно пре 1914,
али ни време од 1918. до краја 1923. године. Поједине детаље из
овог доба могуће је сазнати из соколске штампе, али је, заправо,
најважнији извор рачунска књига Стевана Матића, штампара из
Чачка, који је бележио све поруџбине које је радио. Он је у Чачку
био једини штампар од 1899. до 1924, али и до 1936. године његови
записи имају важност, иако у граду има још штампара.5 Листови
5

Марија Орбовић, Културна дешавања у Чачку у деловоднику штампарије Стевана
Матића, ЗРНМ XXVII, Чачак, 1997, стр. 261-264.
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физичке културе, III део. Кнежевине и краљевине Србије,
Београд, 1994). Посебне појединости из овог периода могуће
је сазнати из Правила, Статута и Извештаја, које је штампала
соколска организација, што доприноси прецизнијој хронологији
целог покрета, а посебно расветљавању замршених догађаја
везаних за стварање јединствене соколске организације у Србији
пред Први светски рат. Ова грађа осликава и, до сада слабо
проучену, повезаност Сокола и војних кругова, што је и условило
развој соколства у Србији.
Период од 1918. до 1929. године добро је обрађен кроз енциклопедијске прегледе соколства, док периодика и остали штампани
материјал из тог раздобља дају само најнеопходније статистичке
податке и хронологију основних дешавања. Низ мањих чланака
употпуњује знања о такмичењима у соколству тога доба.
Период од 1929. до 1941. године представља најбоље
проучено раздобље у историји соколства Србије и Југославије. По
свом свеукупном значају истичу се рад Николе Жутића (Соколи
- идеологија у физичкој култури Краљевине Југославије 19291941, Београд, 1991) и тротомна студија Љубодрага Димића
(Културна политика Краљевине Југославије 1-3, Београд, 1997)
у којој значајан део заузима анализа културног и просветног
рада Сокола. Мада оба рада углавном приказују време диктатуре,
постоје и осврти на период пре 1929. године, али истраживања
су усмерена на политичку, законску, идеолошку, пропагандну
и просветну компоненту соколства, док је спортски део целе
организације занемарен.
Пролазне соколске свечаности, организоване приликом
многобројних такмичења или одржавања помена, годишњица и
разних других јавних свечаности, са освртом на ликовну културу
која се неговала на најразноврсније начине, до сада су мало
проучени. Једина расположива студија представља дипломски
рад историчара уметности Марије Благојевић (Визуелна култура
Сокола, Београд, 2003), али она је рађена из перспективе
соколских манифестација у Београду. Публицистичко дело
Драгише Цветковића (Соколи и соколски слетови, Београд, 1998)
доноси основни преглед великих спортских свечаности, али
се, пре свега, ограничава на Београд. Неколико мањих чланака
употпуњују знања о соколским такмичењима, као и везаности за
војску, а штампани извештаји, правила и стручне књиге за војну
обуку дају детаљнији преглед разгранатих активности Сокола.
Прегледом штампе и званичних извештаја за овај период,
посвећених oпштој историји соколства од 1929. до 1941. године,
употпуњена су и проширена сазнања о великим манифестацијама
Сокола, као што је организовање ношења прве штафете и

Приликом обраде ове теме није постојао одређени модел
који би усмеравао истраживање и композицију текста, већ је
аутор на основу расположиве грађе и података, по сопственом
виђењу, конципирао основну структуру излагања. При томе је
више простора дато анализирању одређених појава, посебно
финансијског пословања, као кључа за разумевање многих других
активности, него приповедању догађаја. Наративни приступ
је примењиван ако су то историјски извори допуштали својом
садржином, при чему је пажња усмеравана на најзначајније
догађаје из историје Сокола у Чачку, као и на историјат предмета
који се чувају у чачанском Музеју.
11
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који су излазили у Чачку доносили су извештаје о соколству, али
они су спорадични и углавном стереотипног садржаја. Соколска
штампа у Југославији ретко је доносила вести из Чачка.
Приказ развоја и рада соколске организације у Чачку прати
хронологију развоја соколства у Србији, односно Краљевини СХС/
Југославији. Период пре Првог светског рата, због недостатка
историјских извора, није могуће истражити и анализирати као у
случају каснијих раздобља, те су у овом одељку углавном подаци
о оснивању Друштва и почетку изградње Соколане, првог објекта
те намене у Србији. Сви датуми из овог периода дати су по
јулијанском календару, ако у тексту није другачије назначено.
За раздобље од 1918. до 1929. године постоји много више
историјских извора, тако да је грађа у тексту распоређена
према врстама делатности којима су се Соколи бавили. Најпре
је приказана обнова Друштва, а затим и анализа рада целе
организације кроз објашњење многобројних делатности (унутрашња организација и рад Друштва, финансијско пословање,
обнова Соколане, набавка справа, слетови, приређивање свечаности, концерата, игранки).
Исти методолошки поступак примењен је и на раздобље
од 1930. до 1941. године, имајући у виду да је у том периоду
делатност Сокола постала сложенија и разгранатија (просветни и
пропагандни рад, делатност соколских чета на селу, повезивање
са војском, однос према организацији која је постала етатизована
и централизована).
Целокупно истраживање је уједно кроз приказ рада
Сокола осликало и својеврсну друштвену историју Чачка у периоду од 1910. до 1941. године, будући да су су Соколи били
организација која је значајно утицала на васпитање омладине,
развијање патриотских, династичких и државотворних особина
код свих житеља вароши, као и модернизацију кроз посебан вид
организације и увођења нових спортова у град, а затим и најближу
околину. Отуда и детаљни описи многих јавних свечаности на
којима су учествовали Соколи, а који су оставили значајан траг у
менталној мапи прошлости Чачка.
На крају текста дат је и шематизам управе Соколског
друштва у Чачку. Подаци за раздобље пре Првог светског рата
ограничавају се на прву управу. После завршетка рата, податке о
управи могуће је сазнати тек од 1922, а детаљни подаци су дати
за период од 1924. до краја 1935. године. Раздобље од 1936. до
почетка 1941. године није обрађено због недостатка извора. Мада
је овај шематизам непотпун, он даје значајне податке о учешћу
људи из једне локалне средине у организацији која је имала
изузетно сложену делатност.

Физичка култура у 19. веку и настанак
соколства
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Развој модерне гимнастике и физичке културе уопште
тесно је везан за националне покрете у 19. веку, потребе војних
кругова за здравим и способним регрутима, као и за потражњу
радног и дисциплинованог пролетаријата, који је, услед
индустријализације, постајао све бројнији. Скраћивање војне
обавезе, уз истовремено стварање националних армија, условило
је интензивнију физичку припрему војника. Разни гимнастички
системи имали су важну улогу у припреми омладине за остварење
војних циљева. Посебно интересовање изазивала је гимнастика,
помоћу које се развијала самодисциплина и истрајност. Требало
је створити здраву, снажну и морално чврсту омладину, пред коју
су поставаљени национални циљеви.6
Француска револуција и бројни ратови који су уследили
појачали су интересовање за примену гимнастике у спремању
мушке омладине за рат. Француска је 1794. у школе увела војничко
вежбање условљено ратним потребама, а наставу су изводили
официри националне гарде. Ова пракса је за дуги низ година
изменила карактер физичког васпитања, јер је настава постала
део војничких потреба друштва. Ученици у средњим школама су
током одмора изводили читаве маневре, па је, чак, због потреба
војске прекидана и настава. Од 1811. систем војничког вежбања,
поред средњих, почео је да се примењује и у осталим школама,
које су постале прави војни логори. И после пропасти Наполеона,
у Француској је физичко вежбање примењивано уз песму, свечане
приредбе, а све у циљу формирања војника-атлете. Током 19.
века било је успона и падова у повезаности физичког васпитања
и војних потреба, али, после пораза Француске у сукобу са

Пруском 1870, настава гимнастике је потпуно милитаризована.7
Гимнастика је коришћена за развијање републиканских осећаја
у процесу „ковања политичког тела” нације, при чему су јавне
параде биле, заправо, најзначајнији део целокупних активности.
Коришћење гимнастике као оруђа за развијање самодисциплине
и oдржавање кондиције тела, неопходних у индустрији која се
развијала, били су од другоразредног значаја у Француској.8
Први организовани систем гимнастичког вежбања, у
потпуности окренут остварењу националних циљева, осмислио
је Фридрих Лудвиг Јан (1778-1852). Иако је његово порекло
највероватније словенско, Јан је био велики немачки националиста, а временом је његов идејни систем прерастао у расизам.
Био је отворени противник вредности Француске револуције
и залагао се за васпитање немачке омладине у духу отпора
према туђину, пре свега Французима. Забранио је употребу
речи „гимнастика” и увео појам „турнкуст” са истим значењем,
верујући да је назив изворно немачки, мада је, заправо, и реч
„турн” грчког порекла (означава турнир, а у немачки је дошла
преко латинског и француског језика). Све је било у функцији
стварања посебне немачке терминологије која би пратила
гимнастичка вежбања. Читав покрет назван је турнерским и
брзо је стекао велику популарност одушевљених националиста.
Приликом заједничких вежбања која почињу да се организују
1810. године, морала је владати општа хармонија, радост,
пријатељство. Уведена је обавеза ношења истих одела - униформи
током вежбања, а неговане су и народне песме. Турнери су
имали и посебан графички знак на својој униформи, посвећен
великим историјским датумима немачке нације. За Фридриха
Јана гимнастика је била васпитно средство које је уклањало
верске, сталешке и друштвене разлике и стварало предуслове за
национално уједињење. Дотадашњи циљ гимнастике, која је већ
почела да се развија у Немачкој, било је хармонично развијање
људског тела. У турнерској организацији гимнастике превагу
је имала припрема омладине за велике националне задатке,
пре свега одбрану земље.9 Поред бриге за телесни развој своје
нације, Јан је један од првих који је пропагирао јавно и масовно
слављење великих историјских догађаја из сопствене историје,
7

Стефан Илић, н.д., стр. 98, 102, 107.
8

6

Стефан Илић, Историја физичке културе, II део. Нови век и савремено доба,
Београд, 1994, стр. 48-49.

Pjer Šamba, Da li je gimnastika sport Treće republike?, Treći program, br. 7/III, Beograd,
leto 1987, str. 310-323.
9

Стефан Илић, н.д., стр. 52-58.
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Михаел Митераурер, Миленијуми и друге јубиларне године. Зашто прослављамо
историју?, Београд, 2003, стр. 114-115.
11

Nikola Žutić, n.d., str. 5.
12

Poreklo naziva Soko (Sokolske organizacije), Zbornik za istoriju ﬁzičke kulture Srbije 8,
Beograd, septembar-decembar 1972, str. 83.

Родоначелник покрета, Мирослав Тирш, највероватније
је немачког порекла, а право име му је било Фридрих, што му у
зрелом животном добу није сметало да постане један од највећих
поборника словенства. Полазећи од поставке да је основни
циљ физичког вежбања јачање физичких способности народа,
неопходних у коначној борби за национално ослобођење,
Тирш је, као добар познавалац античке гимнастике и идеала
склада духа и тела, схватио неопходност развоја и моралновољних способности вежбача. Оснивајући гимнастичко друштво
са циљем подизања националне свести и развијања снаге и
морала, потребних за националну слободу, Тирш није остварио
оригиналну идеју, већ се ослонио на немачко турнерство и
њихову праксу. Ипак, разлика је постојала, јер је Тирш следио
начела либерализма, која је ускладио са идеалима националног
ослобођења поробљених Словена. Са друге стране, Тирш је
створио идејни систем соколства и под утицајем дарвинизма
и схватања да у вечитој борби за опстанак побеђују само јаки
и снажни појединци. Зато је лако и прихваћен назив по птици
соко, као идеалу снаге, лепоте и борбености. Први Соколски савез
Чешке основан је 1879. године, а први соколски слет у Прагу
организован је 1882. Сви чланови Сокола носили су истоветне
униформе, са црвеним кошуљама по узору на гарибалдинце,
најславније националне револуционаре у другој половини 19.
века. Слетови су касније редовно организовани (II - 1891, III 1895, IV - 1901, V - 1907, VI - 1912, VII - 1920, VIII - 1926, IX - 1932,
X - 1938, XI - 1948), а на њима су готово редовно приказиване
сцене из историје Чешке и античког доба.14
Соколски начин вежбања осмишљен је на искуствима
турнерског система. Међутим, Тирш је увео ритмичке и симболичке вежбе, као и масовне слетове. Политички потлачена
мањина је кроз симболе покрета тела изражавала јавно
забрањене поруке. Употребљавали су разне реквизите како
би симболика постала јаснија: ланци - ропство; ослобођење –
збацивање ланаца; борба за слободу – приказ историјских борби
са мачевима, буздованима; ослобођење и остварена победа развијене заставе.
Код извођења покрета и вежби више се пажње поклањало
начину извођења и облику изведене вежбе, а више се тражила и
увежбаност са истовременим извођењем геометријских фигура у
масовним слетовима, него што се водило рачуна о физиолошким
утицајима ових вежби на тело. Ускраћивана је могућност вежбања

13

D. Ulaga, Tyrš, Miroslav, u: „Enciklopedija ﬁzičke kulture 2”, Zagreb, 1977, str. 429;
Душан Цветковић, Соколи и соколски слетови, Београд, 1998, стр. 9, 17.

14

Стефан Илић, н.д., стр. 116-117, 119-120; Душан Цветковић, н.д., стр. 9-13.
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стварајући свеобухватни програм прославе спомен-дана у
функцији остварења националних политичких циљева.10
Као реакција на германизацију, у Чешкој је настао посебан
гимнастички систем – соколство, са нескривеном националном
мисијом. Соколство се директно ослањало на турнерски систем
вежбања, подижући борбени дух отпора према германизацији.
Политизација физичке културе међу словенским народима
у Аустрији може се пратити од времена укидања Баховог
апсолутизма 1860. године, што је омогућило веће и слободније
организовање на нивоу разних удружења. Од самог почетка свог
постојања соколство је везано за политичке борбе и национално
ослобођење словенских народа у оквиру Аустријске царевине.11
Прашко теловежбено друштво, из којег је израстао соколски
покрет, основано је 1862. године, као реакција на активности
немачких турнера. Најзначајнији утицај на развој покрета
имао је Мирослав Тирш (1832-1885), који је подржавао витешке
(ратничке) особине народа, у настојању да се нација припреми
за акцију национално-политичког карактера на начелима
либерализма и паролама Француске револуције (слобода,
братство, једнакост). Мирослав Тирш припадао је организацији
„Младочеха”, која се залагала за национално буђење и отпор
према германизацији, уз пропагирање моралног и телесног
препорода народа, у смислу националне слободе, културне
свести, демократије, братства и јединства и словенске заједнице.
На предлог Емануела Тонера Друштво је 1864. године добило
име „Сокол”, под утицајем симболике ове птице чијим именом се
означава јунак код свих Словена, а нарочито у јужнословенској и
српској традицији. Усвојени назив је тако повезивао све Словене,
што је било корисно решење у циљу избегавања сукоба око
имена узетог по некој историјској личности или покрету.12 За
начелника Прашког теловежбеног друштва, маја 1863. године,
изабран је Мирослав Тирш, а следеће године одржана је прва
јавна вежба. Утврђена је соколска терминологија и покренут
часопис „Сокол”.13

са истим ентузијазмом као спорт. На континенту масовни
гимнастички покрети имали су превагу, а Соколи су у Чешкој
1913. године бројали 1.276 друштава са 116.000 чланова. Са друге
стране, у Чешкој, као и у другим индустријализованим областима
Европе, постојала су и радничка гимнастичка друштва, надахнута
марксизмом и потребом удруживања радника. Ова друштва уочи
Првог светског рата имала су у Чешкој преко 80.000 чланова.18
Заправо, спорт у модерном значењу тек је у 20. веку
досегао општу популарност и раширеност. У 19. веку гимнастика
је израз политичке модернизације, а гимнастички спорт са
својим мобилизаторским способностима основно је средство за
тај подухват. Он није једноставна народна забава у „слободном
времену”, нити само инструмент идеолошке манипулације
власти, или неког посебног националног покрета. Он је
политичка вежба, приредба на којој се образују грађани. На
самом почетку развоја, гимнастички спорт се огледа у дубоком
прожимању вежбе и спектакла, правилима утврђеним физичким
вежбама и патриотским и републиканским (или династичким)
симболима. За разлику од других спортова, код гимнастике је
приредба централно место. Врбујући младиће из различитих
социјалних група, пре свега из градова, гимнастика дозвољава
различите залоге у игри, најпре политичке, а онда и друге
садржаје, првенствено дисциплину, а на крају утемељује
политику у свакодневни живот. Спектакл који се приређује је
пожељна, идеална слика грађана, а гимнастичка такмичења
имају педагошки циљ, настављајући делатност школе у много
широј средини, са циљем „ковања политичког тела”, како међу
младим гимнастичарима, тако и у широј јавности. Униформа
изједначава и брише класне и верске разлике, а спортска
борба претпоставља јединствену дефиницију вежбе која брише
разлике у језицима. Слетови су огледало потребе за правилом
које се заснива на колективној припадности, јер оно доводи до
подређивања личног успеха, успеху целог колектива.19
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Стефан Илић, н.д., стр. 121.
16

Nikola Žutić, n.d., str. 5-7.
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Стефан Илић, н.д., стр. 70-74, 89, 95-96, 123.

Živko Radan, Pregled historije tjelesnog vježbanja i sporta, Zagreb, 1973, str. 126-129;
Душан Цветковић, н.д., стр. 23.
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природним покретима, што је смањивало позитиван учинак на
тело човека.15
Соколска идеја се брзо ширила. Већ 1863. године оснива се
„Јужни сокол” у Љубљани, али га аустријске власти распуштају
1867. године, да би 1868. био основан „Љубљански соко”, а 1905.
Словеначки соколски савез. Хрватско соколство настало је 1874,
са тежњом за ослобођењем и уједињењем свих Хрвата. Одлуку о
оснивању Сокола у Хрватској убрзала је акција Немаца, који су
у Загребу основали своје гимнастичко друштво. Циљ хрватског
„Сокола” било је окупљање целокупног народа и васпитање у
духу обрачуна са Хабзбурговцима. У то време хрватско соколство
није било уско национално, већ је било повезано са словеначким
и српским „Соколом”. Заједно са Хрватима у „Хрватском соколу”
вежбали су и Срби, све до оснивања „Српског Сокола”, у Загребу,
14. маја 1905. године.16
Заправо, српско соколство је као посебна организација
основано у Сремским Карловцима 1905, јер је претходне године
у Сушаку основан „Савез хрватских соколских друштава”. Иако је
традиција гимнастичких друштава у Војводини датирала још од
1872. године, а 1874. у Новом Саду оснива се соколско друштво
под називом „Српски Соко”, тек од 1905. почиње прави рад, а од
1906. сваке године код манастира Раваница у Срему одигравају се
слетови српских Соколова.17
Поред гимнастичких система који су настојали да физичко
васпитање употребе за националне или неке друге политичке
циљеве, у Европи 19. века развио се и посебан систем гимнастике
који је водио рачуна, пре свега, о здравственим потребама човека.
Био је то шведски систем, настао под утицајем Пер Хенриха
Линдга (1776-1839). Циљ вежби темељио се на потреби за
правилним развојем људског тела. Овај систем оставио је дубоке
трагове у развоју гимнастике, па се и данас многе справе називају
„шведске”. Физичко васпитање развијано је на рационалистичким
основама, а основни принцип био је хармонијски развој тела. Са
друге стране, у Енглеској је развијан другачији систем телесних
вежби. Пре свега, развио се спорт, чије су основе биле у народним
облицима надметања, као и надметању племства. Гимнастика која
је 1895. постала обавезна у школама Енглеске, није прихваћена
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Основни подстицај за развој соколства у словенским
крајевима Аустро-Угарске била је борба за националну
еманципацију и отпор однарођивању. Србија је, као слободна и
независна држава, кроз званичне државне институције развијала
националну идеју код својих грађана, тако да није имала потребе
за посебим удружењима која би радила државни посао. Тек са
повећавањем опасности од ратних сукоба пред Први светски
рат, оснивају се посебне недржавне организације, као Народна
одбрана поводом Анексионе кризе 1908. године, које су развијале
националну и свесловенску свест. До тада, соколство је више
посматрано као гимнастички покрет, без јасне националне
мисије. Народна одбрана је уживала подршку и непосредну
помоћ најутицајнијих страначких вођа и интелектуалаца, а
телесна кондиција војних обвезника постала је битна компонента националног интереса, усмереног ка уједињењу свих
јужнословенских народа. Покренути су многи нови листови
који су пропагирали милитаризацију насупрот демократији.
Реактуелизована је идеја „народне војске”, а у вези са тим, пред
Скупштином се појавио и законски предлог којим се тражило
увођење обавезне „војне наставе у грађанским школама”. Војска
је преко свога листа „Пијемонт” пропагирала милитаристичке
вредности, али и гимнастичка друштва, која би требало да се
употребе ради остварења националних задатака, при чему је
војсци намењена водећа улога. „Испод њезиног чекића испадају
моделисане карактеристике општег - ред и послушност, а не
неред и револт”.20
Независно од потреба војске, свест о потреби правилног и
хармоничног телесног развоја код младих људи није изостајала
у јавном мњењу тадашње Србије. Веома значајну улогу у
популарисању физичке културе у Београду, административном
и културном центру Србије, имао је сликар Стева Тодоровић
(1832-1925). Он је после школовања у Сегедину, Бечу и Минхену
и краћег боравка у Новом Саду, дошао у Београд 1857. године.
Поред сликарске школе, у лето исте године основао је „Прво
српско друштво за гимнастику и борење”, у коме су се окупили
ученици гимназије и Лицеја, претежно деца угледних родитеља.
Тодоровићев рад на популаризацији гимнастике и мачевања
наишао је на отпор патријархалне средине, јер је, по речима

забринутих родитеља, „завео такву игру, где деца могу сломити
ноге и руке”. Тодоровић је 1864. године напустио Београд, што је
условило и прекид рада Друштва у следећих 18 година. Друштво
које је основао Тодоровић било је без културно-политичког
програма, попут сличних удружења која су се оснивала у
Средњој Европи у тадашње време.21 Као својеврстан наставак
Тодоровићевог рада, у Београду је 3. децембра 1863. године
школу гимнастике отворио Немац Аксаниус Седлмајер, који је
ускоро држао часове и свим ученицима београдских основних и
средњих школа.22
Гимнастика је 1871. године постала обавезан предмет у
основним школама Кнежевине Србије. Проблем законских
одредби решен је административним путем, али, са друге стране,
недостајали су кадрови потребни за рад у школама, као и справе,
вежбаонице, што се није поправило до краја века. Далеко већу
подршку гимнастика и фискултура добиле су у војсци, у оквиру
редовне обуке, поготову после 1871. године, када је успех Пруске
у рату са Француском изазвао огромно интересовање војних
кругова у целој Европи, па и Кнежевини Србији. Сазнања о начину
обуке пруске армије, у коме је физичка култура заузимала важно
место, подстакла је увођење ове наставе у војне школе у Србији.
Оваква пракса довела је и до милитаризације наставе у редовним
школама, па је као предмет уведена „гимнастика и војничко
вежбање”. Наставу је обезбеђивала војска са својим кадровима.
На основу законске регулативе од ученика се тражило да сврше
„сву регрутну обуку”.23
Са друге стране, приватна иницијатива за организовање
гимнастичких друштава није престајала. Један од вежбача који
је активно радио уз Стевана Тодоровића био је Владан Ђорђевић
(1844-1930). Он је министру Милутину Гарашанину предложио
да се оснује једно велико гимнастичко друштво, са циљем да
21

Srbislav Todorović, Steva Todorović (1832-1925) i „Prvo srpsko društvo za gimnastiku
i borenje” u Beogradu, Zbornik za istoriju ﬁzičke kulture Srbije 2-3, Beograd, decembar
1967-mart 1968, str. 7-12; Радивоје Марковић, Развитак физичке културе и спорта
у Београду до 1914, у: „Историја Београда 2”, Београд, 1974, стр. 806; D. Stepišnik,
Sokolstvo, u: „Enciklopedija ﬁzičke kulture 2”, Zagreb, 1977, str. 281.
22

Nikodije Trujić, „Škola gimnastike” u Beogradu i njen prvi učitelj Aksanijus Sedlmajer,
Zbornik za istoriju ﬁzičke kulture Srbije 2-3, Beograd, decembar 1967-mart 1968, str. 1525.
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Nikola Žutić, n.d., str. 8; Олга Поповић-Обрадовић, Парламентаризам у Србији од
1903. до 1914. године, Београд, 1998, стр. 117.
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Тиршов систем, а они који су му се супротстављали вежбали су и
даље по шведском и немачком систему.26
Постојала су и лична ривалства која се нису могла превазићи. Све се завршило оснивањем нове, паралелне гимнастичке
организације под називом „Грађанско гимнастичко друштво
Душан Силни”, на скупштини у Београду 22. новембра 1892.
године. Друштво је формирано са основном идејом да не треба
преузети чешки гимнастички систем, јер су Чеси створили посебну
свесловенску идеологију у условима изложености германизацији,
док су Срби имали своју независну државу, па је самим тим
постојала потреба за сопственим гимнастичким системом и
удружењем на српским националним основама. Тражено је да
се доведу учитељи гимнастике из Шведске или Енглеске, који
су гимнастику третирали у функцији развоја човека и његовог
здравља. Друштво је 1907. променило име у „Витешко друштво
Душан Силни”. Од самог оснивања, Друштво је због свог имена
почело да привлачи пажњу шире публике. Поред државних, и
црквене власти у Србији подржавале су „душановце”, тако да се
друштво све више развијало. Само у Београду 1907. године било
је око 1.000 чланова ове организације.27 Друштво „Душан Силни”
било је бројније од Сокола, а међусобни ривалитет и јавне
оптужбе подривали су функционисање обе организације, што је
успоравало рад и смањивало број активних чланова оба друштва,
како у Београду, тако и у унутрашњости земље.28
У оквиру Сокола јављају се и прве спортске организације,
што је било регулисано и статутом Друштва о постојању
више клубова: за борење (мачевање), за вожњу на точковима
(велосипедски клуб), за стрељаштво, за јахачки спорт, весларскопливачки спорт, као и „одељење за лоптање” (фудбал). Сви ти
клубови носили су заједничко име „Соко” и они су ширином
акције пресудно утицали на развој спорта, нарочито после
обнављања организације Олимпијских игара 1896. године. Томе
је допринела и посета краља Александра Обреновића отварању
Олимпијских игара у Атини, што је био политички чин, али и
26
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Статути Београдског гимнастичког друштва Соко које стоји под највишом
заштитом Његовог величанства краља Александра Првог, Београд, 1902, стр. 1;
Душан Цветковић, н.д., стр. 16.
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Радивоје Марковић, Развитак физичке културе и спорта у Београду до 1914, стр.
809-810.

D. Stepišnik, n.d., str. 281; Душан Цветковић, н.д., стр. 18.
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скупштини која је одржана на дан 14-ог фебруара 1893. год. и Правила са изменама
и допунама, Београд, 1893, стр. 3-27; Стефан Илић – Слађана Мијатовић, Историја
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припрема децу и омладину за будући живот у коме треба да буде
правилно и добро телесно развијено. Централно друштво требало
је да буде у Београду, са неколико стотина чланова, док би се у
свим већим местима у Србији основали огранци. Оснивачка
скупштина одржана је 3. јануара 1882, када је формирано
„Београдско друштво за гимнастику и борење”. Ова организација
је у свој назив касније унела и реч „Прво”, услед потребе да се
нагласи престиж. Већ од 1882. године „Београдско друштво за
гимнастику и борење” било је под „Високом Заштитом Његовог
Величанства Краљевића Александра”, од 1889. под „највишом”
заштитом исте личности, али са краљевском титулом.24 Покровитељство чланова владајуће династије остало је манир који је
примењиван и у наредним деценијама.
Владан Ђорђевић се придржавао постојећег немачког турнерског гимнастичког система, а не Тиршовог. За стручни рад у
Друштву дошао је по позиву 1883. године Немац Ледермајер, како
би направио један школски програм. Пошто је у југословенским
земљама све више ширен утицај соколства и Тиршов систем
вежби, као и идеја братства међу Словенима, Друштво је после
девет година постојања, 7. априла 1891. године, променило име
у „Београдско гимнастичко друштво Соко”, прихватило Тиршов
систем вежби, а назив је унет и у Статут марта 1892. године.
Иначе, слава Сокола у овом периоду била је Ђурђевдан, што је
било одређено Статутом Друштва.25
Предлог за промену имена Друштва потекао је од Војислава
Рашића (1869-1943), секретара Друштва, тада још студента
Правног факултета у Београду. Овом одлуком и Срби у Краљевини
Србији директно се укључују у соколски покрет, мада још увек
вежбају по различитим гимнастичким системима, од којих је
шведски постао доминантан. Један део вежбача није прихватио
одлуку да се Друштво веже за соколски покрет, подстакнут мишљу
да треба створити једну више националну, српску организацију и
не поводити се за утицајима који су долазили из Аустро-Угарске.
Подела је постојала и у начину вежбања, јер су Соколи уводили

панталона и тако опремио „Београдско гимнастичко друштво
Соко”.32
Читава замисао о организовању слета у Београду темељила
се на претпоставци да ће се тако побољшати рад соколства које
је замирало. Као посебан подстицај организоване су „Словенске
соколске вечери” у Београду крајем 1907. и почетком 1908.
године. Програм је био забавног карактера, а завршавао се
песмом: „Ој, Словени, јоште живи...”33 Са друге стране, покренута
је иницијатива за повезивање са војним круговима, који су
требали да у свако дивизијско место у Србији поставе по једног
учитеља из редова соколства. Унутрашње поделе Сокола ометале
су даљи рад. Личне размирице између Рашића и Тодоровића
унутар Сокола спречиле су долазак српске делегације у Загреб 5.
јануара 1908. године, на скуп свих соколских удружења поводом
одржавања слета у Београду. Иако су сви подржавали слет, нису
имали могућности да на њему и присуствују, па је одлучено да се у
Београду организује само Српски слет, уз учешће чланова осталих
соколских савеза. У намери да се повежу постојећа друштва, на
иницијативу Рашића, у Крагујевцу је 16. марта 1908. основан
Савез Српких Соколова, а од Владе Краљевине Србије тражено
је да се из Чешке ангажују учитељи за рад у соколству. Са друге
стране, Тодоровић је 25. марта 1908. изабран за председника
„Београдског гимнастичког друштва Соко”.34
Велику сметњу развоју соколства представљало је ривалство
са друштвом „Душан Силни”, које је деловало на сличним
принципима. Процес спајања „душановаца” и Сокола покушан је
већ 1904. на предлог „душановаца”, али до споразума није дошло.
У пролеће 1908. улагани су велики напори ка уједињењу, посебно
залагањем Ђорђа Карађорђевића, покровитеља оба друштва.
Први састанак одржан је 31. марта 1908. године, али ни на њему
није дошло до уједињења. После доласка Јосипа Штајнера из
Чешке, који је допутовао поводом организовања слета, уприличен
је нови састанак на Цвети, 21. априла 1908, када је коначно
потписано уједињење два друштва. Униформа је требало да буде
соколска, као практичнија, али са капом „душановаца”.35
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повод за живљу пропаганду спорта и физичке културе. Са друге
стране, све већи број младића и девојака се школовао ван Србије,
одакле су преносили нова искуства у своју земљу.29
Поред ривалитета са друштвом „Душан Силни”, Соколи су
почетком деведесетих година 19. века имали и великих финансијских тешкоћа, што је ометало њихов рад. Од свесловенске
идеологије није се одустајало, тако да је 1895. донет нов статут
Друштва који је имао за циљ пансловенску сарадњу и уједињење.
Након 1901. наступио је период слабог интересовања за соколство.
Један број друштава престао је са радом, док су се, са друге стране,
друштва „Душан Силни” ширила. Пошто је 1906. било свега шест
активних вежбача, постојала је опасност од потпуног замирања
соколства.30 Чланови друштва „Душан Силни” имали су већи број
чланова, а у оквиру своје организације и они су, попут Сокола,
оснивали разне клубове („борачко одељење хладним оружјем,
одељење за вожњу на точковима, за клизање, за пуцање, за
дизање терета, за веслање и пливање”).31
Пошто је „Београдско гимнастичко друштво Соко” продужило рад „Првог београдског друштва за гимнастику и борење”,
одлучено је да се 1907. обележи 25 година рада, као и 50 година
од формирања друштва које је основао Стева Тодоровић. Планирано је да се поводом годишњице организује велика свечаност,
свесловенски соколски слет у Београду. Јосип Штајнер, старешина „Прашког сокола”, предложио је да у Београд дође 1.000
чешких Сокола, али услед њихових обавеза на сопственом
слету, као и српских Сокола из Војводине, који су планирали
своју свечаност код манастира Раванице у Срему, замишљена
манифестација у Београду је одложена за 1908. годину. Како би
добило потпору са стране за свој рад у Србији који је замирао,
„Београдско гимнастичко друштво Соко” настојало је да уђе
у Савез Словенског Соколства, основан априла 1905. године.
Соколи из Србије примљени су у овај савез 1907, а том приликом
Рашић је примио одело чешких Сокола, које је носио у Србији и
пропагирао његову употребу и једнообразно облачење за време
вежбања. Рашић је набавио и 300 пари соколских кошуља и

Душан Силни” била је Видовдан, а на Ђурђевдан сва друштва
приређивала су уранак, као српски народни обичај.40
Као подстицај целом подухвату послужила је и представка
групе посланика у Народној скупштини, од 11. априла 1909. године, која је подсећала на лоше стање у физичкој припреми
мушког становништва, што подрива војну способност државе.41
Влада Србије придавала је велики значај соколском покрету,
нарочито у време када је министар просвете био Љуба Јовановић,
који је био члан Сокола и обезбеђивао велика материјална
средства за развој соколства.42
Прва скупштина уједињеног Друштва одржана је у Београду
2. фебруара 1910. године, мада добар део друштава „Душан Силни” није прихватио споразум, а ни Рашић није уврштен у управу,
па је и он оспоравао уједињење. На седници од 2. фебруара
истовремено је извршено и уједињење свих српских соколских
друштава, како из Краљевине Србије тако и оних из АустроУгарске. Без обзира на оспоравања, „Савез Соколских Друштава
Душан Силни” примљен је 27. априла 1910. у Савез словенског
соколства.43
Национални задаци у физичкој култури превазилазили су
могућности тадашње соколске организације. За развој спорта
у Србији нарочито је значајно оснивање Српског олимпијског
клуба 14. фебруара 1910. године. Иницијатори су били официри,
претежно школовани у иностранству; они су чинили прву управу,
а касније су у њу ушли и истакнути спортисти. Заправо, у прво
време, клуб је био полувојничка организација, са националним
и патриотским циљевима, што је потврђено и његовим уласком у
Народну одбрану 1912. године. Олимпијски клуб (од 1912. године
Комитет) је неко време имао подружнице у целој Србији, укупно
чак 38, па је битно утицао на развитак спорта, мада је у друштву
„Душан Силни” наилазио на велику опозицију.44
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Потписани споразум требало је да се оствари до августа
1908. године. Међутим, „душановци” су 12. јула 1908. одбацили
споразум. Са друге стране и планирани слет у Београду је одложен,
а датум заказивања требало је да се дефинитивно одреди до 1.
августа исте године. Наиме, Први српски соколски слет требало
је да се организује 28. јуна 1908. године, али је због неискуства,
малог броја чланова и ривалитета са „душановцима”, датум
заказивања непрекидно одлаган. Било је очигледно да, и поред
великог залагања краља и његове породице, Владе, Академије,
Универзитета и шире јавности, од слета неће бити ништа.36
На другој страни, повезаност Сокола са војском доносила
је резултате. На предлог потпуковника Воје Живковића, 1.
септембра 1908, године соколски курс уведен је у Војну академију,
а месец дана касније и у остале војне школе.37 Током Анексионе
кризе, октобра 1908. године, у Београду су организоване велике
демонстрације које су на улици, у заједничком националном циљу,
ујединиле Соколе и „душановце”. Али, поделе унутар Сокола су
настављене. Рашић је са својим истомишљеницима 14. октобра
1908. године основао друштво „Београдски Соко”. Међутим,
на Скупштини од 28. фебруара 1909. Рашића су искључили из
званичног „Сокола”. Неколико дана раније, 21. фебруара 1909,
Рашић је формирао „Савез Српских Витезова” који у чланство није
хтео да прими Тодоровићево „Београдско гимнастичко друштво
Соко”, а које је оспоравало постојање „Савеза Српских Витезова”.
Тодоровић је одбио да оде и у Крагујевац 25. октобра 1909. године,
на свечану седницу „Савеза Српских Витезова”, на коју су позвана
сва витешка друштва ради уједињења, па је испословао да на тај
састанак не дођу ни „душановци”. Без обзира на несугласице,
у Крагујевцу је дошло до споразума о уједињењу „соколаца”
и „душановаца” под називом „Савез Соколских Друштава
Душан Силни”.38 Уједињено друштво је на Аранђеловдан, 8.
новембра 1909. године, установило и своја правила. Задатак
Друштва био је да „телесним и умним развијањем и моралним
васпитањем својих чланова у народном духу ствара Отаџбини
добре и исправне грађане”.39 Слава свих „Соколских Друштава

војском је напредовала, тако да је на редовној седници Савеза
соколских друштава у Србији, одржаној 26. фебруара 1912.
године, одлучено да се по дивизијским областима у земљи бирају
надзорници, чија је дужност била да упућују и спремају сва
друштва у својој дивизији, чиме је соколство све више постајало
део војне обуке. Међу овим надзорницима било је пуно Чеха, који
су у Србију послати да шире соколство.47
Заправо, Соколи Краљевине Србије стајали су под надзором Народне одбране, а имали су задатак да окупљају соколске
чланове и да их спремају за рат против Аустро-Угарске. На
Првом свесрпском соколском састанку, одржаном у Београду
7. новембра 1910. године, спроведено је уједињење целокупног
српског соколства у границама, као и ван граница Краљевине
Србије. Први покушај уједињења свих соколских организација
јужнословенских земаља одиграо се 18. јуна 1914. године
у Загребу. Тајној седници присуствовали су представници
хрватских, словеначких, српских и крајишких друштава.
Састављена је програмска декларација, која је требало да буде
објављена на предстојећем Трећем словеначком свесоколском
слету, августа 1914. године у Љубљани. Због учешћа Сокола из
Србије и опште тадашње политичке ситуације, тај слет аустријске
власти су забраниле већ 20. јуна 1914. године, а образовани савез,
под називом Југословенски соколски савез, престаје да делује са
почетком Првог светског рата.48 Соколство је у Србији пред Први
светски рат било прилично раширено. Постојала су 122 друштва,
са 7.940 чланова, 465 чланица и 2.998 нараштајаца. Соколство
је пропагирано као посебан вид патриотизма, заснован на
национално-револуционарним идејама, сагласним са политиком
државе, што је условило и помоћ која је давана соколским
друштвима.49
Досадашња истраживања потврђују закључак да су
југословенска идеологија и југословенска национална свест били
доминантни у политичком деловању соколских организација пре
Првог светског рата. У величању националног интереса скривао
се разлог стварања и деловања соколских друштава. Српско
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Велики подстицај развоју соколства дао је и Меморандум о
физичком стању нације, који су саставили припадници Народне
одбране почетком 1910. године. Да би се нација што боље
припремила за рат и национално ослобођење, унутар Народне
одбране образована је и витешка секција. Меморандум из
1910. био је директно условљен чињеницом да војска није била
задовољна физичким стањем младића које су позивали под
оружје.45 Војни кругови су подсећали на неопходност потребе за
снажним и младим регрутима. Постојали су планови о законској
регулативи која би смањивала телесне деформитете и изнемоглост
омладине, у циљу стварања „здраве омладине, крепких грађана
и непобедиве војске”. На пример, предлагано је да се законом
забрани женидба пре 22 године, јер су малолетнички бракови
били раширени на селу, али и да се ограничи рад по фабрикама,
као и ноћни рад уопште, који исцрпљује радништво.46
Соколска друштва пре 1910. нису била много раширена
у Краљевини Србији, и било их је свега десет. Међутим, током
1910. године дошло је до великог замаха у формирању соколских
друштава широм земље. Од фебруара 1910. до фебруара 1911.
основано је чак 10 друштава: Пожега 12. фебруара; Свилајнац 7.
марта; Пожаревац 21. марта; Крушевац 24. јуна; Бела Паланка 10.
августа; Ћуприја 1. септембра; село Крушар 20. септембра; Чачак
30. септембра; Лесковац 1. новембра; Књажевац 30. јануара
1911. године (сви датуми су означени по старом, јулијанском
календару). Званична статистика припадника Сокола у Србији
забележила је почетком 1911. године укупно 1.472 члана старијих
од 18 година, али од којих је само 487 активно вежбало. Подмладак
од 14 до 18 година бројао је 669 чланова; мушке деце од 5 до 14
година било је 990, чланица одбора 98, од којих је вежбало 84, а
било је учлањено и 218 женске деце. Повећање броја друштава
истовремено је значило и смањење утицаја завађених појединаца
из престонице на даљи напредак друштва, јер је чланство из
унутрашњости било све бројније, неоптерећено размирицама
из прошлости. Велики подстицај за развој соколства у Србији
представљао је и долазак соколских екипа у Београд, 7. и 8. јула
1910. године, приликом њиховог путовања за Бугарску, на слет
„Јунака”, организације која се базирала на начелима сличним
соколству. Свечаностима и вежбама присуствовала је цела
краљевска породица, са војним и политичким врхом. Веза са

Соколство у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца 1918-1929.
Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра
1918. године није био само резултат војне победе српске војске
у Првом светском рату, већ и дуготрајне припреме српске
политичке елите за ту акцију. Самосвест о српској држави
негована је упоредо са развијањем потребе живљења у широј
50
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заједници, што је била егзистенцијална нужност, јер је било јасно
да мале државе нису у стању да самостално опстану.53 Остварено
уједињење представљало је реализацију вишегодишњих тежњи
Сокола, који су свој рад започели у новој држави, у сасвим новим
условима.
Уједињење соколства у Краљевини СХС - Расправа о
јединству југословенског Сокола први пут је вођена на Шестом
свесловенском слету у Прагу 1912. године. Заступници српског,
хрватског и словеначког Сокола били су у принципу сагласни
да треба да се уједине у један југословенски савез. Идеја о
уједињењу била је близу реализације када је 18. јуна 1914. у
просторијама Хрватског Соколског савеза одржана седница на
којој су заступници словеначког, хрватског и српског Сокола
дали своје изјаве о заједничком раду, терминологији, заставама,
наређењима. Одређена су и заједничка правила. Детаљније
уредбе остављене су за даље усаглашавање и одређивање на
Свесоколском слету у Љубљани, али аустријска влада је забранила
тај слет због учешћа Сокола из Краљевине Србије.54
Први светски рат потпуно је прекинуо деловање соколства
у свим југословенским земљама. Због своје свесловенске и
ослободилачке идеологије повезаности са истом организацијом
у Краљевини Србији, дошло је до распуштања организација
унутар Аустро-Угарске, политичких хапшења, позивања чланства
у рат. Забележени су многи случајеви прелажења чланова Сокола
из Аустро-Угарске војске на страну противника. У окупираној
Србији соколска организација је потпуно уништена. Са
настанком нове државе, Краљевине СХС, отвориле су се сасвим
нове могућности за организацију Сокола, а идеја за оснивањем
заједничке, југословенске организације могла је након 1918.
године да постане реалност. Главни мотиви из предратног
раздобља - културно-политички рад који би створио могућности
за уједињење, борба против однарођивања и за слободу, у
сасвим новим околностима и заједничкој држави нису били
више актуелни. Соколство је морало наћи нове задатке који ће
оправдати његов даљи опстанак и развитак. Акција оснивања
југословенског соколства није се састојала само од обичног
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соколство, које је поред уске националне пропаганде истицало
и потребу југословенског уједињења, као главни циљ зацртало
је сједињавање српских земаља из Аустро-Угарске монархије са
Краљевином Србијом. Тај став српских Сокола према питању
уједињења пре Првог светског рата и током њега, временом се
развија у правцу потребе југословенског уједињења.50
Учвршћење целе организације праћено је и доношењем
одговарајућих прописа, од којих је веома важан „Пропис о ношњи
одела”, донет 21. децембра 1910. године.51 Соколска униформа
имала је сложен пут и прошла је кроз разне промене. У фази
Витешких дружина „Душан Силни”, она се састојала од шајкаче
или калпака, копорана оперваженог црвеним гајтаном око јаке и
пешева, панталона и чизама (спреда засеченим), пратећи одело
народне војске по пропису из 1890, и стајаће војске из 1896.
године. Борбеном духу ових родољубивих дружина, спремних да
се жртвују на олтару отаџбине, одговарало је одело инспирисано
националном и војничком одећом. Нарочито је занимљиво
означавање капа разних категорија чланова - грб, трака, тробојна
кокарда. Ангажовањем Војислава Рашића набављена су прва
соколска одела из Чешке: округле капе (шајкаче) са пером,
блузе (сурке) са гајтанима (шујташима) и панталоне у светло и
кошуље у тамносмеђој, или, највероватније, црвеној боји, што
постаје свечана одећа сокола у Србији. Тако се она придружују
већ распрострањеним и општеприхваћеним облицима соколских
одела у другим словенским земљама.52

је прокламована идеја југословенства и народног јединства. У
присуству 650 делегата, представника чешког Сокола, заступника
краља, Владе, усвојен је „Соколски устав”. Према овом документу,
улога и задатак соколства у Краљевини СХС била је „стварање
физички здраве, крепке, морално и интелектуално развијене,
националном свешћу прожете, духом словенске солидарности
надахнуте и великим и општим идеалима човечанства задојене
омладине, која ће чувати тековине тадашње генерације уједињење и независност”. На сабору у Новом Саду приказано
је и јавно вежбање. Југословенски Соко имао је тада 16 жупа, 254
друштва и 40.000 чланова.58
Створена је јединствена организација, на принципу да
у једној држави живи један народ. Одлучено је да се распусте
дотадашње националне организације и успостави нови савез
са друштвима распоређеним у жупе. Друштва која су пре рата
носила национална имена сада је требало да их изоставе. Упркос
начелном порицању, жупе су се ипак образовале на националним
принципима. Вођство соколства пренето је у Љубљану, а појачана
је веза и са чехословачким соколством. Укидање националних
друштава одвијало се несметано, осим у Босни и Херцеговини,
где су три народа имала посебне организације, па је у новим
условима долазило до сукоба. Сам систем вежбања на Сабору
у Новом Саду није био у првом плану, али се расправљало о
увођењу шведског, немачког, па и енглеског спортског система,
док је Тиршов систем као основа чешког соколства заобилажен.
Телесно и морално васпитање требало је да се одвија на два
колосека: телесни, према искуствима словенског соколства, а
морални на начелима „Побратимства”, трезвењачког покрета
пре Првог светског рата у Босни и Херцеговини.59
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Соколство у Краљевини СХС 1920-1929. - На сабору
у Новом Саду, из политичких разлога, одустало се од назива
„Југословенски” за соколску организацију у Краљевини СХС, али
је због приговора многих друштава, посебно из Далмације, ова
одлука убрзо промењена.60 На главној скупштини у Марибору,
одржаној 30. августа 1920. године, извршена је промена назива
„Соколског савеза СХС” у „Југословенски соколски савез” (ЈСС),
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настављања и остварења предратних замисли, већ и од битних
допуна и нових идеолошких формулација, поготову у погледу
решавања националног питања. Нарочито је наглашавана идеја
да југословенско соколство у оквиру словенске заједнице наступа
као једна етничка скупина.55
После стварања југословенске државе соколски покрет
је ширио идеје југословенства које су биле неопходне за
опстанак младе, нестабилне и неконсолидоване државе. У
новоформираним словенским државама (Краљевина СХС,
Пољска, Чехословачка) соколство добија улогу браниоца
новоуспостављеног покрета пред налетима револуционарног
бољшевичког таласа. У Чехословачкој, од припадника Сокола
основана је прва национална војска.56
Соколство, као либерално удружење, било је на супротној
страни од комунизма. У циљу придобијања пролетерских
омладинских маса за своје циљеве, комунистичко вођство у
Југославији настојало је да се супротстави осталим доминантим
идеологијама у Краљевини СХС (буржоаском либерализму и
римокатоличком клерикализму). Омладинско комунистичко
вођство је, због појачавања негативног става према политичким
противицима, све југословенске организације које су у својој
идеолошкој суштини биле либералне, проглашавало за фашистичке, па је и соколство у вишедеценијској пропаганди носило
тај епитет.57
Тежња соколских друштава ка југословенској националној
интеграцији довела је већ 26. јануара 1919. године до састанка
управе Српског, Хрватског и Словеначког савеза у Загребу.
Формиран је нови савез под називом „Соколски савез СХС”. Стари
савези престали су да функционишу. Прихваћена Декларација,
састављена у Тиршовом либералном романтичарском и космополитском духу, садржи одредницу да у јединственој земљи треба да
постоји јединствени соколски савез. Посебну активност у време
уједињења имао је Савез соколских друштава „Душан Силни”.
За Видовдан, 28. јуна 1919. године одређен је састанак великог
соколског сабора у Београду, где је требало јавно манифестовати
јединство. Овај скуп се због техничких проблема није могао
одржати у престоници, па је организован у Новом Саду. На сабору
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оквиру Сокола формиран и Војни одбор. Задатак Одбора био је
да припреми и поднесе предлог закључака о увођењу војничке
обуке у соколство. Рад на овом предлогу није завршен, па је
тек 1922. године, на предлог загребачке жупе и председника
Војног одбора, поднет предлог да се законом одреди скраћење
војног рока за припаднике Сокола. Навођено је да мирнодопска
обука обезбеђује снажне и издржљиве регруте, добре стрелце
и дисциплиноване војнике. Истицани су и сви економски и
финансијски ефекти оваквог рада за војску. Овај предлог држава
је усвојила тек 1931. године.66
Према одлуци Соколског савеза СХС, и четништво је спојено
са соколством, а правац вежбања четника постао је саставни део
соколског система, па се због тога нису могла оснивати засебна
одељења четника у школама и код цивилних лица. Надзор
и управљање над соколским нараштајем (нов назив спојене
соколске деце, подмлатка и четника), спадали су у делокруг
соколских друштава и Соколског савеза СХС. Било је предвиђено
да чланови нараштаја имају соколске вежбе у соколанама, а
наставу у „четничким становима”. Ова сарадња била је разграната
у циљу остваривања предвојничке обуке, али се иницијативама
за стварање назива „соколски четник” није удовољило. Учитељи
су били задужени за спровођење соколског система, те им је
због тога налагано да се што боље стручно спреме за соколски
правац рада и васпитања у основним и средњим школама и у
сеоским соколским друштвима. О примени соколског система у
образовању ученика донет је низ наређења и расписа министра
просвете, али је тек Законом о народним школама од 5. децембра
1929. године уведен наставни предмет „телесно васпитање”, које
се спроводило по соколском систему.67
Поред изражене југословенске идеје у соколству, сукоби
између националних савеза никако нису били занемарљиви. У
делу хрватског соколства, нарочито у Загребу, организована је
акција одвајања хрватског соколства од ЈСС. Хрватска соколска
жупа из Загреба изјаснила се већ 23. фебруара 1919. године
против уједињења у југословенску организацију. Сукоби су
настављени, те је део хрватског соколства иступио из јединствене
организације на скупштини ЈСС у Осијеку, 18. јануара 1922.
године. Након тога, основали су сопствену организацију. Учешће
66
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33
Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.

32

што је потврдио и Други соколски сабор одржан у Загребу 18.
марта 1924. године. На скупштини у Марибору донет је закључак о
потреби оснивања Чехословачко-југословенског соколског савеза,
као претече свесловенског соколства. Усвојено је и опредељење
ка искључивању сваке политичке акције у соколству.61 На овом
сабору уведени су и соколски знак, и легитимација са сликом,
као обавеза за све чланове.62
Чеси су 1921. године поново покренули идеју о стварању
„Словенског соколског савеза”. Вођство југословенског Савеза
сматрало је то преурањеном идејом, јер је постојао спор између
чешког и пољског Сокола, као и српских Соколова и бугарских
„Јунака”. Предлагали су да се, за почетак, оснује Чехословачкојугословенски соколски савез са седиштем у Прагу.63
Соколски савез је, поред ОРЈУНА-е (Организације југословенских националиста), једна од првих организација у
Краљевини СХС са југословенском идеологијом и, међу првима, са
југословенским именом у називу. При томе, Соколи су спроводили
либералну идеологију, као и чешко соколство, засновану на
верском индиферентизму, националној и сталешкој једнакости,
са главним циљем стварања „културног типа југословенског
човека, као средства ка уједињењу човечанства”. Замишљена
је и социјална интеграција становништва. Овакав југословенски
национални унитаризам настао је самостално у соколској
организацији. Он извире из бити соколства пре Првог светског
рата, али је послужио Влади и Краљу у њиховој политици.64
На Трећој главној скупштини, одржаној у Загребу 22.
октобра 1922. године, одређене су савезна и жупска правила
ЈСС. Према овим правилима, Савез је врховна и главна јединица
у ЈСС, док су жупе и друштва делови те организације и били су
потпуно зависни од Савеза. Оштро је забрањен сваки покушај
странчарења у ЈСС. Послата је петиција Влади да се члановима
ЈСС омогући скраћење војног рока.65 Ова идеја се појавила већ
на Првом соколском сабору у Новом Саду 1919. године, када је у

Слетови и такмичења - У соколству је било више врста
такмичења, али у поређењу са модерним временом, заправо их
је било мало. Прво такмичарско „крштење” нови члан Друштва
доживљавао је приликом доласка у вежбаоницу. То је, обично,
био почетак школске године, када је спровођена нека врста
теста, како би предњак (тренер) знао у коју категорију да сврста
вежбача. Најбољи су одлазили у одељење за „справаше”, док
су остали сврставани у ниже групе. Вежбач се по други пут
сусретао са такмичењем приликом преласка из нижег у виши
разред или приликом такмичења „за првака у одељењу-врсти”.
Значајније такмичење било је на нивоу Друштва, а такмичења
за првенство жупе организована су приликом жупских слетова.
Трајала су по цео дан или два дана. Скоро истог ранга била су
и обласна такмичења између неколико жупа, а међуслетска
такмичења одржавана су обично између два слета, ако би
се померио датум одржавања већег слета. Велика слетска
такмичења одржавана су приликом савезног слета, са неколико
хиљада учесника. Такмичења су одржавана два или три дана
пре велике јавне вежбе, и била су подељена по нараштајима.
Да би се отишло на савезно такмичење било је потребно да се
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као у спорту, који је у то време у соколству негиран као средство
васпитавања. Изузетак су биле вежбе на справама и делимично
одбојка и скијање. Временом ЈСС је растао и повећавао број својих
чланова. Подаци из 1929. године говоре да је ЈСС тада имао 22
жупе са 443 друштва. Покрет је имао око 70.000 припадника,
од тога 36.000 чланова, 9.600 вежбача, 8.300 чланица са 2.660
вежбачица, 7.000 мушког и 4.000 женског нараштаја, као и 9.000
мушке и 8.000 женске деце.70 Прва деценија рада у уједињеној
земљи соколском покрету није донела повећање броја чланства,
иако је уложен приличан труд да се организација развије.
Потпора државних власти ЈСС у периоду 1918-1929. године
била је недовољна. Помоћ није систематски спровођена, већ
кампањски усмеравана на периодичне слетове и бригу око
увођења соколства у школе. Закон који је примењиван као помоћ
Соколима био је застарео. Народна скупштина Краљевине Србије
донела је 3. марта 1882. године Закон о помагању стрељачких
и гимнастичких друштава, и та одредба била је на снази и у
Краљевини СХС.71
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хрватских Сокола у великој манифестацији хрватских друштава
у Загребу, 11. јуна 1922. године, послужило је као повод краљевом
намеснику Ј. Деметровићу да распусти „Хрватски сокол”, јер су
у поворци узвикиване пароле против Краљевине и династије.
„Хрватски сокол” је ипак наставио са радом, па су 1925. припремили „Хрватски соколски слет” у славу 1000-годишњице оснивања
Хрватског краљевства.68
Упркос несугласицама, соколски покрет се и даље развијао.
Први југословенски свесоколски слет одржан је 1922. године
у Љубљани, када је организована и међународна гимнастичка
смотра. Покренут је низ часописа, а од 1923. године у Љубљани
излази „Соколски гласник”. Други југословенски соколски сабор
организован је у Загребу 1924. године. Тада је донет нови југословенски соколски устав. Број чланова је растао, тако да је ЈСС
почетком 1924. имао укупно 26 жупа, 417 активних друштава, са
37.342 члана и 9.968 чланица, укупно 47.310, а са нараштајем
укупно 74.473 чланова или 6,2% од укупног становништва СХС.
Свој соколски дом имало је 38 друштава.69
Оснивање Чехословачко-југословенског соколског савеза
1920. године усталило је југословенски соколски покрет и
уклопило га у ширу међународну политику соколства. Постигнута је сагласност са соколима из Чехословачке да Савез
треба да буде носилац одбрамбене политике на начелима
грађанског либерализма, што је у то време значило и одбрану од
револуционарних покрета који су долазили из Совјетске Русије.
Таква политика потврђена је 1925. и 1926. године, када је у Прагу
коначно обновљен „Савез словенског соколства”, након решавања
спорова који су постојали између Чеха и Пољака, односно Срба
и Бугара. У Југославији соколство је подупирало политику
југословенства, либерализма и борило се против сепаратизма.
Противили су се клерикализму, нарочито у Словенији, као
и утицају комуниста. На плану телесног васпитања, Савезна
управа се залагала за Тиршов систем телесних вежби. Овај
систем није свуда уведен, како због помањкања материјалних
услова и кадрова, тако и услед отпора против крутости и чврсто
постављеног програма (стројеве вежбе, просте вежбе, вежбе на
справама, а знатно мање друге вежбе, приступачне ширем кругу
људи, иако их Тиршов систем није искључивао). Отпор је постојао
и због чињенице да Тиршове вежбе нису омогућавале слободу

Први Југословенски Свесоколски слет одржан је у Љубљани
од 17. јула до 17. августа 1922. године. Поред соколских, у Љубљани
је приређено и међународно гимнастичко такмичење. На слету
су учествовали и Соколи из Чешке, а јавним такмичењима
присуствовао је и краљ Александар Карађорђевић. У Београду је
1925. године, у краљеву част организовано и посебно такмичење „Мач краља Александра”. Соколи из Краљевине СХС учествовали
су и на Осмом свесловенском слету у Прагу 13. јуна 1926, са 1.400
чланова и 150 чланица. На слету у Прагу први пут је вежбала
југословенска војска и морнарица. Поред учешћа на словенским
соколским такмичењима, ЈСС после Првог светског рата учланио
се и у Светску гимнастичку федерацију, а у то време постигнути
су и велики успеси на међународним такмичењима. Вежбачи су
освајали наслове првака, и то на међународном гимнастичком
првенству у Љубљани (1922), Лиону (1926), Луксембургу (1930).
Медаље су освајане и на Олимпијским играма у Паризу (1924)
и Амстердаму (1928). На овим такмичењима доминантну улогу
имали су вежбачи из Словеније и, делимично, из Хрватске.74
Поред југословенских и свесловенских, организовани су и
покрајински слетови. Први у Марибору (1920), Други у Осијеку
(1921), Трећи у Сарајеву (1924), Четврти у Загребу (1924), Пети у
Љубљани (1927), Шести у Скопљу (1928). Покрајински слетови
су, поред такмичарског дела, имали и државну и националнопропагандну улогу, па је, тако, у Скопљу прослављена десетогодишњица уједињења, а организован је и поход Сокола на Косово
Поље.75 Слетови су се одржавали и по жупама, али су били знатно
нижег ранга. Први жупски слет у Крагујевцу одржан је 1923.
године. Други жупски слет Крагујевачке соколске жупе одржан је
такође у Крагујевцу 1927. године, а трећи у Ћуприји 1929. године.76
Иако су жупски слетови били нижег ранга, њихова организација
је имала свечарски карактер. Приликом организовања Прв0г
жупског слета у Крагујевцу 1923. године, сви гости су у поворци
ишли кроз варош, а на неколико места били су подигнути и
славолуци окићени цвећем и државним заставама.77
74
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такмичари претходно квалификују на такмичењима нижег
ранга. Такмичило се понекад и у 18 дисциплина. У соколству су
се вршила и такмичења за кандидовање за неку међународну
смотру („изборна такмичења”). Соколски савез био је учлањен у
Међународну гимнастичку федерацију, па су Соколи одлазили
и на олимпијаде и гимнастичка такмичења, а посебне смотре
биле су „Словенска првенства”. Такмичења су била подељена по
узрастима: дечја (од 7 до 14 година), нараштајска (од 14 до 18)
и чланство (од навршених 18 година па на даље). Понекад су
организована такмичења и за старију „браћу” (од навршених 35
година па надаље). Такмичења су се организовала по разредима
за сваки узраст, а за пролаз у виши разред био је нопходан већи
број бодова на савезном такмичењу. На свим такмичењима
потпуну бригу о свим вежбачима водио је водник, који је био,
заправо, тренер екипе. Он је са екипом био на такмичењима,
обилазио град, показивао знаменитости, бринуо се о гардероби,
исхрани, смештају. Водник је имао право и да „асистира”,
односно помогне такмичару при извођењу неког тежег елемента.
У том случају такмичар је добијао мање бодова. Извесно време
„асистенција” је била забрањена, али након погибије Антона
Малеја у Луксембургу и Божидара Аџије у Загребу, закључено је
да је живот човека важнији од постигнутих бодова. За постигнуте
резултате такмичари су добијали дипломе (мала, средња и велика
диплома), а, ређе, дипломе са венцем. Дипломе и признања
додељиване су на самом такмичењу за прва три такмичара,
односно прве три екипе, док су остала признања слата поштом,
да се на свечан начин предају победницима на друштвеним
годишњим скупштинама или академијама.72
Већ на Првом, оснивачком Видовданском сабору 1919. године
у Новом Саду, приређен је велики слет, да би убрзо на Седмом
свесоколском слету у Прагу, 13. јуна 1920. године, присуствовао и
југословенски „Соко”. Том приликом тела сарајевских атентатора
пренета су из Терезина у Сарајево. У Прагу је, за време слета, закључен савез чехословачког и југословенског „Сокола”. На слету
у Прагу присуствовала је југословенска делегација која је бројала
преко 200 чланова. Месец дана касније, 29-30. јула, у Марибору
је одржан Први покрајински слет Соколског Савеза СХС.73
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Укидање парламентарне демократије и диктатура, заведена
манифестом краља Александара Карађорђевића од 6. јануара
1929. године, успоставили су нови државни и идеолошки
поредак, заснован на идеологији интегралног југословенства.
Таква политичка платформа природно је тражила ослонац у
свим друштвеним и политичким чиниоцима који су веровали у
могућност националне нивелације Југославије и били носиоци
југословенске унитарне мисли.78 Пошто је соколство било на
таквим политичким и идеолошким поставкама још од уједињења
1918. године, уследило је повезивање са државом, што је донело
нови полет целе организације Сокола, али и многобројна
ограничења која нису постојала док је друштво било самостално.
Оснивање Сокола Краљевине Југославије и
законска регулатива - Подстакнуте уверењем да је након
1918. наступило ново доба, соколске организације настојале су,
ношене идеализмом, да својим културним радом промовишу
идеју уједињења, југословенства, словенства. Међутим, соколској
организацији се стално наметало питање како најуспешније
сарађивати са државом. Све недоумице разрешене су када је
„декретом” 6. јанауара 1929. заведена диктатура.79
Питање потпуног подржављења соколства посебно је
занимало краља Александра током 1929. године. Краљ је лично, 19.
марта 1929. године, примио делегацију Југословенског Соколског
Савеза и наредио старешини ЈСС да му предложи све што би
требало урадити да се рад југословенског Сокола не спречава,
у циљу подупирања идеологије интегралног југословенства. Са
друге стране, рад „племенских” соколских и скаутских друштава
се чак појачао у 1929. години, због забране рада политичких
странака, па су деловале илегално, кроз соколска друштва. Због
такве ситуације, приступило се изради Закона о оснивању Сокола
Краљевине Југославије (СКЈ), који је верификован 5. децембра
1929. године.80
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Све племенске организације Сокола укинуте су уредбом од 5.
јануара 1930. године, а на Видовдан 1930. године краљ Александар
је подарио заставу Савезу Сокола Краљевине Југославије и
одредио свога сина Петра за старешину организације. Аутономни
положај соколства укинут је, а право да именује чланове прве
управе имао је и краљ. Управу Савеза Сокола Краљевине
Југославије именовао је и разрешавао министар просвете и
министар војске и морнарице, у сагласности са председником
Министарског савета.81
Подизањем телесно здравих, морално јаких и национално
свесних држављана, Соко Краљевине Југославије примио је
на себе један од веома важних задатака саме државе. Тиме је
преузео и део васпитних и просветних функција и уградио свој
рад у културну и просветну политику интегралног југословенства
коју је режим настојао да оживотвори. Васпитни национални
рад спровођен је у циљу стварања „вишег културног типа
југословенског човека”, без обазирања на нацију, религију и
социјални положај у друштву.82
Од стране државе Соко Краљевине Југославије није представљен као део државне администрације, већ као сарадник на
завршавању крупних националних задатака, тако да је и даље
третиран као део недржавних организација. Мада је савезну
управу именовала држава, постојала је аутономија у постављању и
бирању управа жупских и локалних друштава. Систематски уплив
идеологије у област физичке културе уследио је тек доношењем
Устава од 3. септембра 1931. године, којим је прописан начин и
сврха удруживања организација физичке културе, већ раније
истакнутих у Закону о оснивању Сокола Краљевине Југославије.
Следећи одредбе овог Устава, 3. децембра 1931. године основано
је и Министарство физичког васпитања народа, чиме је
извршена потпуна етатизација у области физичке културе. Пре
оснивања јединственог ресора за физичко васпитање, бригу око
организовања и спровођења васпитања водили су Министарство
народног здравља, Министарство војске и морнарице и
Министарство просвете.83
Ипак, од сарадње соколства са државом било је краткорочне
обостране користи. Од 1929. године и државне интервенције,
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Соколство у Краљевини Југославији 1929-1941.

Соколство и село - Соколска идеологија је остала страна
селу, осим у појединачним случајевима. Након 1929. године
почиње велики продор соколства на сеоско подручје, где се

оснивају чете. Због карактера сеоског живота и рада, соколство је
настојало да на селу свој рад усмери на културно просвећивање,
са задатком здравствено-хигијенског васпитања и економског
подизања. Телесно вежбање, као главни вид соколског васпитања,
на селу је запостављено.87
Идеолошке поставке соколства остале су исте, само је
подручје деловања проширено и на село, коме је требало
приближити „народну интелигенцију”, а село ће за узврат донети
соколству „нове животне сокове и нови дух”. Од Сокола се тражило
да, ношени идеализмом, економски и културно преобразе село.
Соколске чете требало је да буду „градитељке” људи и карактера.
Њихова дужност била је да организују пољопривредне изложбе,
да приређују јавне наступе својих вежбача, као и спортске
утакмице, да организују забаве и манифестације за државне
празнике.88
Основни принцип при формирању соколских чета на
селу било је окупљање око школа и учитеља – носилаца прогреса, културе и просвете на селу. Чета није била самостална
организација, већ само одсек појединих соколских друштава.
Због успешнијег „буђења села”, „народног препорода”, због
јачања и популарисања ситног рада, заснованог на приватној
иницијативи у народу, свака три месеца су организовани
састанци са свим члановима соколских чета. На њима су присуствовали представници политичких и војних власти, просветних
и културних установа, свештеници, учитељи, привредни и
просветни радници.89 Пошто је соколство почивало на дарвинистичким поставкама о вечитој борби у којој само најјачи
опстају, али као део колектива, деловање на селу је приказивано
као брига о целини народног бића, које се мора непрестано
усавршавати.90
Повезивање Сокола Краљевине Југославије са Обавезним
телесним васпитањем извршено је са циљем проширења
соколског рада на селу. Радило се на томе да се оснивају сеоске
соколске чете у средиштима школа, како би се комплетна настава
87
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почиње нагли пораст броја чланова соколских друштава и тај
процес траје све до 1934. године, када наступа стагнација. Број
жупа је у 1930. години порастао за око 30%, број чланова за 54%,
чланица за 35%, а нараштаја за чак 300% у односу на ранији
период. Од 72.806 припадника Сокола у 1929. њихов број је за
годину дана нарастао на 114.506 чланова.84 У питању је била
„добровољна обавезност” која је од државе наметнута за одређене
категорије становништва (ученици, учитељи, чиновници).
Соколом се постајало „потписом приступне изјаве”, а не из личних
уверења. Све је то утицало да соколство у годинама диктатуре
престаје да буде самосталан покрет, претварајући се у државну
установу која је свој национализам схватала као несебично,
стварно и трајно деловање за народну целину.85
Питање васпитања омладине у Краљевини Југославији
поставило се као доминантно, не само са здравствено-физичког,
већ, највише, са национално-политичког становишта. Проблем
омасовљења физичке културе и обавезности за све категорије
омладине покушао се решити 2. фебруара 1934. године, када је
донет Закон о обавезном телесном васпитању (ОТВ). Врховни
надзор над ОТВ имао је министар физичког васпитања народа
преко општинских управних власти, којима су, по потреби,
додељивани стручни референти преко банских и среских
начелстава. Телесно вежбање, као саставни део васпитања,
требало је да заузме доминантно место у васпитном школском
систему. О примени соколског система на образовање ученика
донет је низ наређења и расписа министра просвете, али је тек
Законом о народним школама од 5. децембра 1929. године уведен
наставни предмет „телесно васпитање”, које се спроводило по
соколском систему. Соколски систем једини је био легитиман,
јер је Законом о средњим школама ученицима било забрањено
да буду чланови спортских организација.86
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Соколство и војска - Политичка ситуација у свету, а
нарочито у Европи између два светска рата, приморала је државе
да питању наоружања и војне оспособљености становништва
посвете пуну пажњу. У погледу милитаризације физичке културе
Краљевина Југославија није заостајала за другим земљама, већ
је на неки начин и предњачила. План се темељио на сазнању да
физичка спрема регрута није завидна, и да се тај недостатак мора
систематским радом поправити.92 Повезивање са Соколима било
је сасвим природно, посебно због искустава пре 1914. године.
Предлози да се члановима Сокола пруже бенефиције
у војсци покренуте су још 1919. године, али је тек Законом о
устројству војске и морнарице од 1931. године (члан 42 и 49)
Соколима признато скраћено служење војске у кадру за три
месеца. Они који су били регрутовани на скраћен рок имали су 45
дана мање служења војске. Ове погодности Соколи су могли да
имају ако су пре војске били најмање три године чланови Сокола
и да су за то време непрекидно вежбали. Постојала је могућност
и да се Соколима омогући одсуство из војске како би учествовали
на утакмицама.93
Соколство је због свог карактера пре Првог светског рата
представљало идеално средство за спровођење војничког васпитања омладине. Соколски рад на пољу телесног васпитања
обухватао је разне гране телесног вежбања, а посебно су се
неговале вежбе са елементима војне обуке. Главни циљ Сокола,
поред пропаганде идеологије интегралног југословенства,
садржан је у пароли „војничко васпитање сокола и соколско
васпитање војника”.94
Милитаризација соколства најбоље се може сагледати из
брошуре „Борбена обука у Соколству”, коју је издао Савез Сокола
Краљевине Југославије у Београду 1940. године, а која је требало
да послужи у обуци Сокола у правој предвојничкој обуци,
91
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спремајући их за испите којима им је омогућавано скраћење
војног рока. Предвиђена војничка обука била је разноврсна
и може се на неки начин разумети као припрема за вежбу
специјалних јединица (борба ножем, опис и употреба ручних
бомби, правила службе везе, телефонске службе и сигнализације,
телефонска служба, сигнализација, правила утврђивања, правила
рушења, правила оријентације са читањем карата, јединачна и
десетинска борбена обука, кратак упут за решавање задатака из
борбене обуке, одбрана од падобранаца и ваздушне пешадије,
четничко ратовање).95
Повезивање Сокола са војском условило је и конструкцију
новог типа наоружања. Непосредно пред рат, крагујевачка
фабрика оружја је развила специјално оружје, намењено обуци
соколских јединица, под називом „Соколска пушка”, која је
по већини детаља наликовала на јуришну (четничку) пушку
М.1924ČK. У Крагујевцу је 1934. конструисано и специјално
малокалибарско оружје (цев са затварачем која се убацивала у
стандардну пушку 7,9 mm), за чију се примену заинтересовао
Савез Сокола Краљевине Југославије већ 1937. године, а следеће
сезоне почела је и обука. Цена је била минимална и износила је
260 динара пo комаду. Рат је прекинуо ову производњу.96
Просветна делатност - Период пре 1929. године
карактеришу многобројна спорења и контроверзе по питању
просветног рада Сокола, као и о циљевима, границама, средствима и методама деловања. Тек са завођењем диктатуре
просветни рад Сокола почео је да добија место у културној
политици државе. Соколи су добили задатак, који је схватан
као дужност, да успоставе и одржавају везе са већ постојећим
просветним организацијама и установама, дају иницијативе
за повезивање и рационалну поделу рада око народног
просвећивања. Статут Сокола Краљевине Југославије одређивао
је задатак целе организације: „Соко Краљевине Југославије има
за циљ да подиже телесно здраве, морално јаке и национално
свесне држављане Краљевине Југославије”.97
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телесног васпитања обављала преко Сокола. Сеоске соколске чете,
уз ОТВ, требало је да организују цео сеоски подмладак у једну
националну организацију и да га васпитају у чисто националном
духу.91
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имале су и соколске чете по селима, са додатном активношћу да у
зимским данима организују „соколске седељке”.100
Све соколске јeдинице свечано су 1. децембра 1936. године
објавиле почетак свога рада: „Та ће петољетка трајати до
6. септембра 1941. године, до дана ступања на престо нашег
народног и соколског Краља. За тих пет година мора Соколство
да упре свим снагама да подигне и ојача нашу организацију, и
да чим више уради за свој народ и своју државу у смислу и духу
соколског учења. Ова петогодишњица треба да покаже што
Соколи могу и морају да створе. Сваки на посао!”.101 Међутим,
на почетку ове кампање акције нису биле смишљене и плански
организоване. Ни у каснијим годинама акција није добила на
замаху „услед нередовних прилика у свету”.102
Оживљавање политичког живота и отварања питања
унутрашњег уређења државе 1932. године утицало је и на
соколски просветни рад. У соколској просветној организацији
установљени су одсеци: за соколску пропаганду путем радија,
културна и социјална питања, статистику, соколско васпитање
деце, позориште, позориште лутака, хигијену, техничка питања.
Иако је замишљен широк и разгранат рад, постојала је јасна
диспропорција између материјалних могућности соколског
просветног рада и мегаломанског просветно-културног задатка
који је соколство пред себе поставило и обавезе које је тиме од
државе добило и преузело.103
Пропагандна делатност - Повезивање са државом и
разграната просветна делатност условила је и појачану пропаганду коју је спроводила соколска организација. Посебно се
умножио број предавања, говора пред врстом, при чему су
историјске и идеолошке теме имале доминантно место. Како
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Просветна организација Сокола постојала је на неколико
нивоа – соколски савез, соколска жупа и соколско друштво.
Целокупан рад био је централизован. Просветне организације
у жупама и друштвима биле су подређене Савезној просветној
организацији и дужне да спроводе њене директиве, упутства
и закључке. Савезни просветни одбор, основан 14. децембра
1930. године, имао је многе секторе деловања (књижничарски,
соколска штампа, народно просвећивање, трезвеност, штедња,
таборовање, излети, васпитање соколског нараштаја, музика и
ауторско право).98
Од 1936. покреће се велика акција „Петрове петогодишњице”, која је имала за циљ да до 1941. и пунолетства Петра
Другог Карађорђевића, који је био и старешина Сокола,
великим просветним радом у свим областима препороди
друштво Краљевине Југославије. На Шестој главној скупштини
Савеза Сокола Краљевине Југославије (ССКЈ), одржаној 7. јуна
1936. године, одлучено је да соколство у наредних пет година
по посебном програму рада изврши значајан материјални и
културни напредак у народу. Све приредбе од тада почињу са
поздравом државној застави, а сва друштва била су у обавези да
у наредних пет година изврше неки крупан задатак. Круна свих
напора требало је да буде велики слет у Београду, организован за
Краљев рођендан 1941. године.99
Постојао је и читав план рада, достављан из централе,
поводом петољетке у част Петра Другог Карађорђевића. Друштва
су имала многобројне делатности, од којих је просветна била
најзначајнија. Требало је организовати просветне течајеве,
формирати књижнице, увести претплату на соколске листове.
Планирано је и отварање „идејних школа” сваке године, а сви полазници требало је да положе и завет по окончању течаја. Требало
је редовно држати предавања, говоре пред врстом, припремати
се за соколске свечаности. Нарочита пажња посвећена је раду
са децом и нараштајем (излети, села, академије, растурање
штампе, повећање броја чланова). У оквиру пропаганднопросветне делатости требало је организовати приказивање
филмова, дијапозитива, заједничко слушање радио емисија,
као и систематско сакупљање фотографија. Истоветне задатке
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словенску химну, а од 1931. организују се и соколске музичке
утакмице.108
Посебна пропагандна свечаност у корист династије Карађорђевић у оквиру Сокола у Краљевини Југославији организована је
у лето 1934. године. Било је то прво ношење штафете, односно
„зубље захвалности”, како се она тада називала. Соколска жупа у
Сарајеву покренула је идеју да се из њиховог града понесе „зубља
захвалности”, која би се однела до Опленца, где би се запалило
кандило над гробом краља Петра Првог Ослободиоца. Штафета
је требало да повеже Сарајево, као град где је Гаврило Принцип
извшио атентат који је покренуо рат и ослобођење, са Опленцом,
местом где је сахрањен краљ који је донео ослобођење. Из тих
разлога, штафета је и названа „зубља захвалности”, којом би
се „запалио вечни пламен” над гробом човека који има највеће
заслуге са ослобођење јужнословенских народа. Свечаност
у Сарајеву почела је у 19 часова 2. јуна 1934. године, када је
запаљен пламен на штафети. У присуству званичника соколске
организације, представника цивилне власти и војске, први
носилац штафете био је Хајрудин Ћурић. Штафета је прешла
355 километара за 17 сати и 35 минута, а носило ју је укупно
1720 припадника Сокола. Ова штафета описана је као једна од
највећих икад организованих у Европи. На Опленцу штафету
је дочекао заступник краља Александра, пуковник Павловић, а
кандило је упалио старешина Мостарске соколске жупе.109
Зубља захвалности требало је да посведочи „државни и
национални чин” захвалности народа Босне и Херцеговине
краљу Петру Првом Карађорђевићу на ослобођењу. Посебну
симболику представљала је чињеница да је краљ у младости
учествовао у Невесињском устанку, па је и ватра за зубљу
запаљена од дрва донетих из шуме Ћорковаче, места где је
Петар Први Карађорђевић четовао. После Другог светског рата,
иницијатива за ношење штафете Јосипу Брозу Титу потекла је
из Крагујевца, места које је већ имало искуства са ношењем
штафете владарима. Циљ ових акција било је јачање веза између
појединца и владара (идентификацију са вођом), односно државе
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је продор соколства на село добијао све чвршће организационе
облике, уводе се и нова предавања – практична упутства из
пољопривреде, сточарства, воћарства, пчеларства, хигијене.104
У општем просвећивању и ширењу идеологије нарочито
место имале су приредбе, концерти, позориште, забаве, изложбе,
излети и друго. Веома популарна и привлачна форма рада биле су
игранке, свечане прославе, биоскопи, посела и други облици који
су имали за задатак да привуку масе соколства. У просветном раду
доминирала је национална (југословенска) и словенска идеја. У
оквиру „духовних припрема” за словенске слетове штампане су
књиге са словенском проблематиком, приказивани филмови,
дијапозитиви, штампани расписи и чланци.105
Библиотеке, књижнице и читаонице издвајале су се међу
активним облицима соколског просветног рада, нарочито на
селу. У соколским књижницама, налазиле су се само књиге које су
претходно биле прегледане, повољним мишљењем пропраћене и
препоручене. Жупске књижнице формиране су тек у 1930. години,
а систематска набавка књига је започета у децембру 1930. године.
Сваке наредне године број читалаца и књижница се повећавао,
а у неким годинама и дуплирао.106 Примера ради, Крагујевачка
соколска жупа регистровала је почетком 1941. године књижнице
у свега 10 друштава. Пописана је 2.521 књига, од којих је 1.543
било соколског, а 978 забавног садржаја.107
Од завођења диктатуре приметно је настојање да се побољша рад на подизању, развијању и ширењу соколске штампе,
али претплата никада није била висока. Са друге стране, након
диктатуре, готово сви дневни листови у земљи доносили су вести
из соколства као никада раније. Поред штампе, пропаганда је
вршена и путем филма, нарочито након 1931. године. Рад на
пољу вокалне и инструменталне музике Савезни просветни
одбор почео је тек 1932. године. Настојало се да се оснују већи
ансамбли. Песма „Ој Словени” била је изабрана за свесоколску
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Слетови, такмичења, свечаности - Соколи су и пре
1929. имали значајан број својих такмичења, али, након увођења
диктатуре, она постају далеко значајнија, јер је, поред јавног
приказивања увежбаности, као и самог такмичења друштава или
појединаца, јавно испољавана оданост краљу, династији, држави
и идеологији југословенства.
У ширењу соколске идеологије огромну улогу имале су
соколске јавне свечаности - слетови. Јако се водило рачуна да се на
посебан начин обележе датуми важни за соколство, а те свечаности
су, осим спортског, имале и уметнички садржај. Тако су у оквиру
слетова редовно приређиване изложбе на којима су приказиване
униформе, плакати, бисте и други соколски предмети. Нарочито
је била популарна „соколска музика” која је требало да покрене
масе. Када је у питању садржај програма, соколски слетови су се
састојали из три битне компоненте: соколске свечаности, које су
се одржавале на соколском слетишту и биле у вези са приказима
телесних вежби, соколских такмичења у телесном вежбању и
соколских поворки кроз град, којима су се обично завршавали
соколски слетови. Осим спортских манифестација у току слета,
одржавале су се и изложбе, концерти, позоришне представе и
друге приредбе.112
Соколи у Југославији су, осим савезних, жупских и
првенстава по друштвима, имали и такмичења која су приређивана у част владајуће династије: првенство „За краљев мач”
(Београд, 1925, 1930, Љубљана 1933, Земун 1937, Загреб 1939),
првенство за „Краљичину заставу” (Љубљана 1939). Ова првенства
организована су са по једним одељењем из већих друштава, али
само са такмичарима највишег квалитета.113 Током тридесетих
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организовани су и покрајински слетови. Други покрајински слет
организован је у Сарајеву (1934), Трећи у Загребу (1934), Четврти
у Суботици (1936), Пети у Скопљу (1937), а то је уједно и последњи
слет те врсте који је организован у Краљевини Југославији.114
Соколи из Југославије учествовали су и на међународним
такмичењима, али у екипи су већину чинили појединци са
територија Словеније и Хрватске. Учествовало се на Светском
првенству у гимнастици одржаном у Луксембургу (1930), али је
зато првенство у Будимпешти (1934) бојкотовано из политичких
разлога, да би 1938. године у Прагу поново били такмичари
из Југославије, али тада је учествовало свега осам „нација”.
На Олимпијади у Лос Анђелесу 1932. године Југославија није
учествовала, а у Берлину 1936. из Србије је у екипи био само један
такмичар и четири такмичарке.115
Симболика архитектуре и униформе - Још од настанка
првог соколског друштва поставило се питање простора у коме
би се одржавале вежбе и састанци чланова. У почетку, то су биле
школске фискултурне сале, а лети се вежбало на отвореном
простору. Повећањем броја чланова јавља се потреба за засебним
домовима, који би били намењени искључиво раду Сокола. Осим
задовољења функционалних захтева, веома се водило рачуна и
о естетском изгледу здања. Соколане су у међуратном периоду
представљале архитектонске грађевине које су пропагирале
идеале пансловенског културног и спортског покрета. Преко
150 соколана изграђено је у Краљевини Југославији, а многе
од њих у националном архитектонском стилу. Најзначајнији
архитекта био је Момир Коруновић, председник грађевинскоуметничког одсека Сокола Краљевине Југославије, који је,
поред многих других, пројектовао и соколану у Ужицу, једно од
најрепрезентативнијих његових дела.116
Поред архитектуре, Соколи су и костимом јасно наглашавали
своју идеолошку оријентацију. Свесловенски карактер Сокола
Краљевине Југославије био је наглашен и соколским оделом,
заснованим на народним облицима словенских народа (Чеха).
Постојала су два типа одела: свечана и вежбовна. Разликовала
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коју је он представљао.110 Ношење „Титове” штафете, са масовним
фискултурним вежбама пионира и омладинаца постаће једно од
најсликовитијих обележја периода након 1945. године.111

Соколство после смрти краља Александра Успон Сокола завршен је након убиства краља Александра
Карађорђевића. Формално, и влада Милана Стојадиновића
декларисала се за помагање Сокола Краљевине Југославије,
међутим, због неприхватљивости соколске идеологије за
нову политику, која је толерисала и обнављала „племенске”
посебности. Стојадиновић је све више потпомагао ОТВ и разне
врсте спорта, док је соколство занемаривано. До доношења

Закона о ОТВ, фебруара 1934. године, телесно васпитање, како
школске, тако и ваншколске омладине, спроводило је соколство.
Практично извођење наставе ОТВ почело је 1935. године, али
само у већим градовима. Уредбом Министарства физичког
васпитања народа од 24. марта 1939, одвојени су спорт и физичко
васпитање, из којег је маргинализовано соколство.119
Соколство је за време Милана Стојадиновића више било
присутно у Србији, где му је придавана пуна пажња приликом
националних свечаности. Полагано се стварао фронт чувара
идеологије југословенства у који су улазили ЈНС, Соко, СПЦ, део
војних кругова и део жандармерије. Православно свештенство,
за разлику од католичког, радо је испуњавало обавезу освећења
соколских застава и домова, а ти догађаји су се претварали у
манифестације оданости династији, отаџбини и соколству.120
Политички круг око Драгише Цветковића настојао је
да придобије соколство, али, са новом националном српском
улогом, пре свега у Босни и Херцеговини. Ова српска друштва
деловала су независно од Савеза Сокола Краљевине Југославије.
Министарство је овим друштвима додељивало пушке, како би од
њих створило својеврсну „српску гарду”, која је требало да парира
милитантној Хрватској сељачкој заштити.121
У пролеће 1940. године, у јавном животу Краљевине
Југославије све се више осећа дух притиска фашистичких
земаља. Натписи против Јевреја, масона и либерализма почињу
да се учестано објављују. Соколи су, као покрет који се залагао
за интегрално југословенство и либерализам нападнути као
део масонерије. Тражила се и забрана рада Сокола Краљевине
Југославије, попут забрана рада масона.122
Под ударима са многих страна, ССКЈ је морао да се
„реорганизује” и „очисти” од идеологије либерализма, па су у
јесен 1940. године свим друштвима упутили проглас за „нову”
организацију Савеза. Свим члановима обустављене су плате
и хонорари, а било је предвиђено да се у Соколима могу наћи
само припадници Словена, док су „остали” морали да се избаце
из чланства, тако да је нова организација имала расистичка
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су се по узрасту и полу. Постојала је посебна одећа за чланове,
нараштај, децу, као и посебна одећа за мушкарце и жене. Одело
чланова састојало се из капе, црне шајкаче са црвеним теменом
на којој је соколово перо било заденуто за соколску кокарду
(тробојка са латиничним словом С), црвене кошуље, сиве блузе
(сурке) и панталона и црног кожног појаса. Чланице су добиле
свечану униформу 1932. године. Носиле су црвене шешире са
сивим ободом и кокардом, сив костим, светло жућкасту блузу од
природне свиле са црвеном крагном и манжетнама. Године 1938.
дошло је до промена у оделу чланица, тако што је уместо шешира
уведена капа са црвеним теменом и пером, дворедни капут и
црвена блуза, слична мушком оделу. Нараштај (јуниори) носи,
уз капе без пера, само црвене кошуље и кратке панталоне, а деца
слично, осим девојчица, које имају нарочите драп хаљинице са
црвеним орнаментима. Вежбовна одела су била: беле мајице без
рукава и плаве панталоне за мушкарце а беле мајице са рукавима
и кратке плаве сукње за жене. Црне чарапе и обућа за све. Уочи
рата, уведене су униформе војничког кроја које су одсликавале
прилике на почетку Другог светског рата и прекид соколских
веза са поробљеном Чехословачком и словенским пореклом
соколства уопште.117
Чланови соколских чета на селу нису имали посебне
униформе. При свечаним поворкама или јавним наступима,
чланови соколских чета наступали су у народним оделима каква
су се носила у њиховом крају. Ради потпуне лепоте и складности,
управа чете била је дужна да за чланове осмисли уједначено
народно одело. Капа код свих чланова вежбача била је шајкача,
а обућа опанци. Чланови соколских чета су, као и Соколи из
градова, носили соколске значке и врпце на својим оделима, на
којима је писало име жупе, друштва и чете.118

СОКОЛСТВО У ЧАЧКУ 1910-1941.

обележја. Било је забрањено да се у соколским домовима
организују забаве уз црначку музику и црначко „оргијање”.123
Негативан однос према Соколима имала је и КПЈ, али
са других идеолошких позиција. Соколство, као продукт
либералне идеологије, није било по вољи комунистима, као
ни идеологија интегралног југословенства, па је соколство у
пропаганди комуниста означено као фашистичка организација.
Тек у раздобљу 1938-1939. године, у народнофронтовској фази,
комунисти су са Соколима били на истој политичкој линији, као
борци против антилибералних тенденција у Европи.124
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Нововековни цивилизацијски развој Чачак је започео 1830.
године, након коначног одласка Турака из града, када је насеље
остало са свега 900 житеља. То је била једна од најмањих вароши
у ондашњој Србији. Постепени привредни напредак условио је и
раст града. Број становника се са 2.290 из 1874. године повећао
на 3.869 у 1890. години. Чачак је и даље био мала варош, али,
са бржим растом броја својих житеља него што је то био случај
са многим градовима у Србији тога доба. Раст становништва
настављен је и у наредним деценијама, тако да Чачак 1900.
године има 4.232, а 1910. године 5.671 становника. У односу на
околне вароши у Краљевини Србији, Чачак је још увек био мало
место. Ужице је 1910. године имало 6.239, Крагујевац 18.376,
Крушевац 8.417, Ваљево 8.832 становника. Заправо, само су
Јагодина, Ћуприја и Свилајнац биле мање вароши од Чачка у
Србији тога доба.125
Просветни и културни центар града била је Гимназија, која
је једина могла да на организован начин подигне и ниво физичке
културе. Иако је основана веома рано, 1837. године, у наредним
деценијама њен рад је обележен многим прекидима, а од 1845. до
1869. године није ни постојала. Гимназија у Чачку је 1898. године
сведена на шесторазредну, па је чак било мишљења да је треба
свести на четвороразредну. Број ђака није био велики. Гимназија
је 1898. године имала 266 ученика, да би се њихов број повећао
на 491 у школској 1912/13. години. Са порастом броја ученика,
повећавао се и проценат деце која нису из Чачка и околине, од
14,5 % 1898. на 41,15% 1913. године.126
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потпуно запуштено физичко васпитање, а Чачак је је био једна од
заосталијих средина.129
Чачанска Гимназија је тек 1880. године добила наставника
који је предавао гимнастику, и то је био професор српског језика
Сретен Пашић из Алексинца. Он је у врту лекара Јарослава Кужеља
постављао гимнастичке справе, па су се недељом и празницима ту
окупљали грађани и чиновници, који су проводили време вежбајући на вратилу и разбојима, бацали „камена с рамена” и скакали.
Први наставник гимнастике постављен је 1882. године, и то је био
пешадијски потпоручник Чедомир Пејовић. Девојчице и ђаци који
су путовали били су ослобођени ове наставе. Дечаци до VI разреда
требало је да вежбају са дрвеним, а касније са правим пушкама, али
ове, као ни друге справе, нису набављене. Вежбе су одржаване само у
време лепих дана, док је зими настава прекидана, јер није постојала
сала за рад. Гимнастика је потпуно занемарена у школским
програмима 1890. године, да би осам година касније, 1898. поново
била уведена као предмет, али, нема података да је у Чачку и
практикована. Школски надзорници су редовно извештавали да је
телесна конституција ученика слаба и да се мора нешто учинити.
Тек 1911. године, у чачанску Гимназију упућен је наставник
Љубиша Пурић, који је код ученика подигао интересовање за
фискултуру. Он је своје ученике 1912. године водио у Ужице да
присуствују јавном часу ужичких „Соколаца” на вашаришту код
Ђетиње. Међутим, у школској 1912/13. нема ниједног наставника
фискултуре у чачанској Гимназији, да би школске 1913/14. као
наставник дошао Славољуб Фердо Секованић.130 Његова активност
у граду била је уско везана за Соколе.
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Оснивање и рад Соколског друштва у Чачку
1910-1914.
Соколско друштво „Танаско Рајић” основано је у Чачку
30. септембра, односно 13. октобра 1910. године, по новом
календару. Тада је изабрана и привремена управа, да би за 14,
односно 27. новембар, по новом календару, била заказана Прва
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Традиција развоја физичке културе у чачанском крају је
старија од оснивања Соколског друштва у граду Чачку 1910.
године. Свој организовани облик физичка култура је, најпре,
имала у основним и средњим школама. Гимнастика је у основне
школе уведена као препоручени програм 1868, да би 1871.
године овај предмет био обавезан и законом регулисан. Пошто
није било довољно оспособљених учитеља, школске 1872/73.
године организовани су и специјални курсеви, на којима су
учествовали и учитељи из чачанског краја. Поред свих напора да
се телесно васпитање уведе у основне школе, оно у пракси није
примењивано, о чему сведоче извештаји школских надзорника
у наредним деценијама. Иако је нови наставни програм за
гимнастику у основним школама донет 1891. године, на физичку
културу се и даље мало обраћала пажња. Такво стање није се
битније променило ни до почетка Првог светског рата.127
За разлику од основних, у средњим школама гимнастика је у
наставу уведена 1844. године, али, као предмет није била обавезна.
Ни у следећим деценијама такав приступ није битније промењен,
једино је након 1863. године уочен значај физичке способности
за потребе војске. Како је чачанска Гимназија обновила свој
рад у Чачку 1869. године, ускоро се и у њој поставило питање
наставе физичког васпитања. Прва вест о настави овог предмета
потиче из 1871. године, када је од Министарства просвете
тражено одобрење да ученици похађају наставу гимнастике
коју би бесплатно изводио поручник Светозар Љочић. Он је на
обали Западне Мораве поставио гимнастичке справе за вежбу
својих војника, али је вежбао и са ученицима основне школе
и Гимназије. Министарство није одговорило на ову молбу.
Поручник Љочић је, поред својих војника, бесплатно обучавао
и све заинтересоване грађане, вероватно на основу иницијатива
из 1869. године да се споје гимнастика и војне вежбе, почев од
трећег разреда гимназије. Ова идеја је озакоњена од 1874. године,
када је одлучено да гимнастику предају војна лица. Примeна
закона је почела тек 1881. године, када је гимнастика са војним
вежбама постала обавезан предмет са повећаним бројем часова.
Овај програм је напуштен већ 1890 године.128 Преглед предавача
гимнастике у средњим школама у Србији до 1914. године открива
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Соколи у Чачку свој рад започели једном игранком, која је, у исто
време, требало да послужи за прикупљање новца за рад Друштва.
Следећа приредба организована је у марту 1911. године, за
коју су штампали 500 карата (цена 5 динара ), да би истог месеца
наручили 1.000 „бланко” уписница (цена 7 динара). Осим Сокола,
у Чачку је свој рад организовао и Олимпијски клуб, који је марта
1911. године штампао 50 објава. Соколи су своју активност имали
и у априлу 1911. године, када су штампали 800 позивница и
исто толико објава (цена 12 и 18 динара). Највероватније је да
су истог месеца имали још једну игранку, за коју су штампали
200 улазница (цена 3 динара), и „ред игара” у 100 примерака.
Штампан је и, за сада неименовани, пропагандни материјал,
књига од 100 страна у пет примерака (цена 10 динара).136
Приредба у марту била је, заправо, друго гимнастичко вече,
приређено у корист подизања соколског дома. Уприличене су
уобичајене вежбе (просте вежбе, вежбе са палицама, ђуладима,
заставицама, као и приказ бокса). Грађани који су присуствовали
вечери позвани су да постану чланови Соколског друштва и
својим прилозима обезбеде средства за градњу дома.137
Активност је настављена и у мају 1911. године, када су
Соколи у Чачку штампали 200 плаката (цена 8 динара), 300
плаката „јавни час” (цена 12 динара), а штампано је и 700
улазница (цена 3 динара). У Чачку је маја 1911. године активности
имао и Олимпијски клуб, који је штампао 100 плаката (цена 8
динара). Након овог периода наступа затишје, све до краја 1911.
године. Соколи су једино учествовали на сахрани једног од,
тада угледнијих Чачана, Јована Кривачића, као организована
група.138
Како је изгледао „јавни час” у Чачку те године није за сада
познато, али као аналогија може послужити податак о деловању
Сокола у Крагујевцу, чије је друштво било старије и развијеније.
Цела манифестација је почињала говором председника Друштва.
После њега извођене су „просте вежбе” (мушка деца), а након
њих „витешке игре” које је изводио подмладак (скок у висину
и даљину, бацање кугле, превлачење ужетом, вежбе на столу
и „српско хватање”). Женска деца су, након тога, изводила
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скупштина Друштва, на којој је изабрана, заправо, прва управа.131
Пре оснивачке скупштине, током 1910. године, забележена су
два догађаја, везана за спортска такмичења у Чачку. Најпре је у
априлу Олимпијски клуб организовао трке. За ту акцију штампао
је 70 објава (укупна цена штампе била је 6 динара). Ускоро, маја
1910. године, у Чачку је организована скупштина Велосипедског
друштва, за коју су штампали 50 објава (цена је била 5 динара).132
У јесен, октобра 1910. године, у Чачку је Друштво „Душан Силни”
штампало и послало 100 писама (цена штампе 4 динара), а
следећег месеца, новембра 1910. године, штампали су, за сада
неутврђену брошуру, односно књигу, у десет примерака, која
је имала 200 страна.133 Биле су то прве пропагандне акције за
оснивачку скупштину и њен даљи рад 1910. године.
На оснивачкој скупштини, за председника Друштва у Чачку
изабран је лекар Крста Драгомировић, а за потпредседника адвокат Љубомир Кордић. Члан управе био је тадашњи председник
општине Веселин Милекић, за начелника је постављен Крста
Тачевић. Број чланова Друштва почетком 1911. није био велики,
те је Чачак спадао међу слабија Друштва. У категорији чланства
(особе старије од 18 година), Друштво у Чачку имало је 41 члана,
али од њих нико није вежбао. Подмладак од 14 до 18 година који
је вежбао бројао је 31 члана. Укупно је било 36 мушке деце од 5
до 14 година. Соколско друштво није имало жене у одбору, као
ни чланице које би вежбале, па чак ни женска деца нису била
уписана у друштво 1911. године. Стручни одбор бројао је осам
чланова.134
Соколско друштво „Душан Силни” у Чачку имало је у јануару
1911. године неколико акција. Најпре су штампали 200 улазница
(цена 3 динара), затим 500 позивница (цена 10 динара) и на крају
„ред игара” у 100 примерака (4 динара).135 Највероватније је да су

чачанске Гимназије „нису хтели да заостају иза старијих”.
Они су тражили од директора, а он им је и допустио, да вежбају
руковање оружјем у касарни, под руководством официра. Поред
гимнастике и руковања оружјем, овде су вршена и бојева гађања.
Планирано је да се створи ђачка добровољачка легија.143 Сви ови
догађаји припремили су јавност за акцију оснивања Соколског
друштва у Чачку.
Припреме за подизање Соколског дома у Чачку започеле
су 1911. године. Вођење послова поверено је тада најугледнијим
грађанима Чачка („изабрани су они чији је ауторитет за то
давао довољно гарантија”). Управу Друштва сачињавали су: др
Крста Драгомировић - лекар (зет војводе Степе Степановића),
Веса Милекић – председник општине, Стеван Крен – индустријалац, Љубомир Кордић – адвокат, Влада Војиновић – директор
Гимназије, Милисав Терзић – трговац. Према првом пројекту, у
Дом, првенствено намењен Соколима, требало је да се сместе све
социјалне и просветне установе. Од те идеје се, ипак, одустало.
Новац за подизање Дома добијен је од фонда образованог за
подизање споменика Танаску Рајићу, укупно око 12.000 динара.
Тај новац, са многим другим прилозима, предат је управи, с тим да
Дом носи име „Танаско Рајић”. Чачанска општина дала је велику
количину грађевинског материјала, тако да је темељ првом
Соколском дому у Србији постављен на крају 1912. године.144
На скупштини Савеза соколских друштава „Душан Силни” у
Београду, 10. јуна 1912. године, одлучено је да се Друштву у Чачку
одобри сума од 3.000 динара, како би се помогло подизање Дома.
Новац је требало да се исплати тек онда када се председништво
Савеза преко свог изасланика буде уверило да је зграда толико
подигнута, „да се са одређеном помоћи има само довршење
да изведе”.145 Током градње Дома у Чачку, није изостајао ни
добровољни физички рад. Послови на изградњи нису престајали
ни током Балканских ратова 1912-1913. године.146
Пропаганда Соколског друштва у Чачку била је
најделотворнија кроз организовање забава. Тако су Соколи
Чачка за ту манифестацију, у јануару 1912. године, штампали
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вежбе са појасевима. Вежбе које су код публике изазивале
највише одушевљења извођене су пушкама, уз пратњу музике.
Приказивани су бодови, удари кундаком, одбране, нишањење
из стојећег става. Извођене су и вежбе са заставицама, рад на
справама и разбоју и српске просте вежбе. Приказан је рад на
вратилима као и коњичко одељење.139
Највећи догађај за цело соколство у овом периоду био је
велики слет у Прагу 1912. године, а на слет су путовали и Чачани
(шест чланова у свечаном оделу и два вежбача). Поређења ради,
у Праг је путовало укупно 1.016 српских Сокола, а из суседног
Ужица пошла је једна од бројнијих делегација која је имала 37
лица.140
Већ на првој оснивачкој скупштини Сокола у Чачку одлучено
је да се у вароши подигне соколски дом. Радови су почели крајем
1912. и потрајали су до пролећа 1914. године. Настава гимнастике
и вежбе Сокола до тада су држани у дворишту Гимназије.
Соколана у Чачку је најстарији објекат те врсте у Краљевини
Србији, али, она по својој архитектури не спада у национални
стил који је негован приликом градње оваквих објеката, већ
има основу крста, кровови су двоводни, а фасаде симетрично
обрађене у академском маниру.141 По свом укупном изгледу,
Соколана у Чачку највише подсећа на железничке станице које
су се градиле у то време.
Соколско друштво у Чачку, као и сама зграда Соколане,
носили су име по јунаку из Другог српског устанка, Танаску
Рајићу, што је било условљено како локалном традицијом, тако
и жељама добротвора и финансијера организације, Одбора за
подизање споменика Танаску Рајићу.142 Оснивање Соколског
друштва и градња Соколане у Чачку били су подстакнути
политичким догађајима. Након анексије Босне и Херцеговине
од стране Аустро-Угарске 1908. године, у свим већим местима
Краљевине Србије почео је упис добровољаца. У Чачку је основана
Добровољачка легија „Танаско Рајић”, која је покренула и један
лист, под називом „Рајића топ”. Ученици IV, V, и VI разреда
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комада књига-признаница од по 100 листа (цена 16 динара).
Чачански Соколи нису имали потребе да штампају пропагандни,
нити било који други материјал, све до октобра 1913. године,
када су организовали концерт на који су, са 500 писама (цена 15
динара), позвали грађанство своје вароши на забаву. Истог месеца
било је планирано и штампање 200 плаката, али је та наруџбина
отказана.152 Постојали су и проблеми у организацији Друштва.
Старешина Соколског друштва у Чачку био је војни лекар Крста
Драгомировић. Услед ратова, њега је војска мобилисала 1913.
године, а Соколи из Чачка су молили да он ипак остане у граду
због послова у раду Друштва.153
Прави рад Сокола у Чачку отпочео је тек са доласком
Славољуба Ферда Секованића (1892-1975), који је у јесен 1913.
постављен за учитеља гимнастике и наставника истог предмета у
Гимназији. У исто време Секованић је постао и учитељ чачанског
Соколског друштва „Душан Силни”, с тим да дужност прими
1. децембра 1913. године. Месечна плата била је симболична и
износила је свега 30 динара.154 Славољуб Секованић рођен је у
Бледу (Словенија). Крштено име било му је Фердинанд, али је
по доласку у Србију и преласком у православље, „пословенио”
своје име у Славољуб.155 Основну школу завршио је у родном
месту, а реалку и трговачку школу у Љубљани, где је био и члан
Соколског друштва. Након повратка у родно место, основао је
локално Соколско друштво, а вежбали су у његовој родној кући.
Од 1910. до 1913. године живи у Загребу. Жупски испит за Соколе
положио је 1910, те учествује на Свесоколском слету у Прагу 1912.
године. После позива да се пријави у војску Аустро-Угарске,
одлучио је да пребегне у Србију. Секованић се у Београду најпре
обратио председнику општине Љуби Давидовићу, који га је као
члана Сокола упутио код министра просвете Љубе Јовановића.
Министар је водио политику помагања оснивања соколских
друштава и увођења соколског система вежби у школе, па је тако
Секованић упућен у чачанску Гимназију на дужност учитеља
гимнастике. Као Словенац у Аустро-Угарској, Секованић није
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600 позивница (цена 12 динара) и 50 плаката (цена 3 динара).
Већ следећег месеца организована је игранка најављена са 150
великих плаката (цена 5 динара), за коју је штампан и „ред игара”
у 100 примерака (цена 8 динара).147
Соколско друштво из Чачка, као и Друштво из Ужица, нису
имали своје представнике на Скупштини Савеза, одржаној 26.
фебруара 1912. године у Београду, за разлику од Друштва из
Горњег Милановца, кога су представљали Љуб. Ивковић и Д.
Бранковић, или Друштва из Краљева, кога је заступао Миодраг
Стевановић.148 Једна од већих јавних манифестација где је
показивана увежбаност Сокола у Западној Србији, приређена је у
оближњем Ужицу маја 1912. године, поводом доласка првог воза
у овај град. Многобројни гости, а са њима и Чачани, допутовали
су новим превозним средством, а на станици су их дочекали
Соколи.149
Соколи у Чачку су и даље организовали приредбе. Тако су
јуна 1912. године штампали 300 плаката и 500 улазница (цена 8
и 10 динара), највероватније за јавни час. Већ у августу штампају
700 плаката (цена 30 динара), а нешто касније, истог месеца,
и 400 позивница за забаву (цена 6 динара). Након неколико
месеци паузе, Соколско друштво у Чачку поново је у новембру
1912. године штампало 200 плаката (цена 20 динара).150 У
међувремену, Соколи из Чачка и Краљева организовали су излет
у Врњачку Бању, и том приликом приредили јавно вежбање, на
коме су оба друштва узела учешће.151
Пропаганда Друштва наставила се и у 1913. години. У марту
месецу те године Соколи у Чачку штампају 100 визит-карти
(цена 2 динара). Истог месеца штампано је 200 плаката (цена
6 динара), којима је позивано на упис у Друштво. Плакати су
штампани и у априлу 1913. године, 200 комада (цена 12 динара),
али није позната њихова садржина. За потребе финансијског
пословања, Соколи у Чачку су маја 1913. године штампали 20
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Соколи Чачка 1918-1929.
Чачак је после Првог светског рата полако започео свој
развој. Број становника, према попису из 1921. године, износио
је 5.088, да би 1931. порастао на 9.115, а пред Други светски рат
Чачак је имао око 12.000 житеља. Са стварањем Југославије,
град се нашао дубоко у унутрашњости нове државе. Чачак је
добио електрично осветљење 1921, а исте године и чачанска
Гимназија постала је осморазредна. Број ученика непрекидно
је растао. Током двадесетих година у Гимназији је учило нешто
више од 800 ученика. Са изградњом нове зграде, завршене 1927.
године, услови за рад су се побољшали. Број ученика се повећао,
па је тридесетих година премашио 1.000 ђака, да би пред Други
светски рат Гимназија имала преко 1.500 ученика. Гимназијалци
су имали у својој школи и ђачко „Соколско и лоптачко друштво”.
Ученици који нису били задовољни прописаним бројем часова
вежбали су у Соколском друштву. Захваљујући Славољубу
Секованићу, пред Други светски рат око 16% ђака Гимназије било
је у оквиру соколске организације.159
Обнова рада Соколског друштва у Чачку 19191923. године - Први светски рат и окупација 1915-1918. године
прекинули су рад Соколског друштва у Чачку. Соколану, која је
требало да буде свечано отворена 1914. године, аустроугарски
војници су 1915. претворили у шталу. Током трогодишње окупације Соколана је потпуно демолирана и пропала, па је у врло
лошем стању дочекала ослобођење у јесен 1918. године.160
Већина преживелих мобилисаних мушкараца из чачанског
краја вратила се кући крајем 1918. и почетком 1919. године. По
ослобођењу, Славољуб Секованић је, као наставник гимнастике
у чачанској Гимназији, имао генерације које су закасниле са
школовањем, али су зато биле потпуно физички спремне за гимнастичке вежбе у Соколима. Проблем је био у томе што је зграда
Соколане била неупотребљива, а недостајале су и справе потребне
за гимнастику: “Без икаквих реквизита за вежбање, без крова над
главом, није се могло успешно радити”. Неочекивана помоћ дошла
је од енглеске хуманитарне мисије у Чачку, чији је задатак био
да помаже сиромашно становништво, посебно ратну сирочад.
Енглезе је убрзо заменила америчко-канадска хуманитарна
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знао стројеву обуку српске војске, па је одлазио у касарну Десетог
пука у Чачку и присуствовао вежбама. Секованић је на брзину
организовао и академије Сокола у Чачку, па је приређивао и јавне
наступе у другим местима: Краљеву, Врњачкој Бањи. Опрема са
којом је радио гимнастичке вежбе била је оскудна. У Гимназији је
од справа имао разбој, вратила, „коња” и одскочну даску, као и 60
дрвених пушака са којима су вежбали ученици виших разреда.156
За праве вежбе недостајала је сала. Подизање Соколског дома
у Чачку приведено је крају у пролеће 1914. године, и само је рат
омео свечано отварање. Изградња је коштала око 40.000 динара,
а завршетак радова везан је за помоћ коју су упутили официри
и војници Шумадијске дивизије, која је више месеци провела
на опсади Једрена. Иницијативом Крсте Драгомировића, у овој
дивизији прикупљено је 4.000 динара. Удаљени од својих домова,
официри су желели да из рата оставе успомену завичају.157
Активности Соколског друштва у Чачку до почетка Првог
светског рата, посматране из угла штампања пропагандног и
другог папирног материјала, нису биле бројне. Већ у јануару 1914.
године организована је забава за чије објављивање је штампано 100
плаката (цена 8 динара). Следећег месеца Соколи су организовали,
најпре, нову забаву, за коју су штампали 600 позивница (цена 15
динара), а затим и концерт на који су грађанство позвали са 100
писама (цена 8 динара). Током априла 1914. године, најпре је
организовано једно предавање, најављено са 200 плаката (цена 8
динара), а затим, нови позив за упис, пропагиран са 500 писама
(цена 12 динара).158 Ово су, уједно, и последње набавке које су
Соколи Чачка наручили за штампање пре Првог светског рата.
Укупна сума која је потрошена за пропагандну делатност није
била велика, и износила је тек нешто више од 300 динара за
непуне четири године рада. Већ од друге половине 1914. године
нема података о раду Сокола у Чачку, а окупација из 1915. потпуно
прекида све активности - до 1918. године.

су се први пут упознали са новом спортском дисциплином.
Тако су основали фудбалски клуб „Србија”, а Секованић је био
голман. Утакмице су игране готово сваке недеље са Французима
који су у својим гарнизонима имали фудбалске клубове. Са
таквим знањима, Секованић је у Чачку увежбавао прве играче
на игралишту добијеном од општине на Алваџиници. Како је
запамћено, настало је „бесомучно терање лопте”. Пре сваког
тренинга, Секованић је организовао лаке вежбе из гимнастике и
атлетике, а у дворишту Гимназије постављено је вратило и разбој
на којима су вежбали „справаши”.164
Да би популарисао спорт, Секованић је замолио управника
Соколског дома, адвоката Љубу Кордића, да изда дозволу за
организовање једног „јавног часа”, у коме би била приређена утакмица са ужичким фудбалским клубом. Овај догађај је најављен
плакатима, а, по сећању, одиграо се „једне сунчане недеље 1920.
године”.165 Заправо, прва фудбалска утакмица у Чачку одиграла се
јула 1919. године. Била је најављена са 150 плаката (цена штампе
била је 30 динара), а Соколи у Чачку су претходног месеца, јуна
1919, имали две манифестације, чији садржај данас није познат.
Најпре су штампали 100 плаката (цена 20 динара), а затим и 400
улазница (цена 15 динара).166
Ипак, највећи догађај била је прва званична фудбалска
утакмица. Соколи су најпре око импровизованог игралишта
поставили гимнастичке справе. Утакмица је била веома посећена,
јер је била прво послератно такмичење омладине из вароши,
а као навијачи дошли су и Ужичани, на челу са наставником
гимнастике и вођом Сокола из овог града, Јехличком. Од
железничке станице, где је приређен свечани дочек, па до
игралишта, направљена је свечана поворка. На терену је госте
дочекала управа Соколског дома са циганском музиком. Најпре
су изведене гимнастичке вежбе, а затим је одржана и фудбалска
утакмица, која је завршена нерешеним резултатом 2:2, а судије
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мисија, коју су због језика сврстали у Енглезе. Већ почетком 1919.
године Енглези су напустили варош. Они су на тавану касарне
оставили разне спортске реквизите. Славољуб Секованић је, по
позиву касарнског економа и учитеља Чеде Милошевића, све
справе пренео у Соколски дом како не би пропале. Чланови
мисије су, по Секованићевом сећању, оставили следеће реквизите:
зидно енглеско вратило, кожни козлић, четири велике струњаче,
одскочну даску, мрежу за тенис и четири рекета, два мача и две
маске, два пара рукавица за бокс, 30 „буздована”, 30 бучица, шест
лопти за рагби и једну фудбалску лопту.161
Пре него што је већина домаћег мушког живља била демобилисана, америчка мисија (Serbian Relief Committe of America)
радила је у касарни 10. пешадијског пука у Чачку, где је отворила
главни дом за незбринуту децу, сирочад, па је поред основних
потреба за смештај и исхрану, било предвиђено да се деца баве и
спортом.162 Мисија је бројала 25 чланова и често је организовала
разне приредбе и свечаности, али није забележен ниједан
спортски догађај.163
Сви реквизити из касарне узети су на реверс и однети
у Соколану. Зграда је била у веома лошем стању, због чега је
Секованић у први мах одустао од огранизовања гимнастичких
вежби: „Пошто се у дому још није могло радити, то ми је једино
фудбалска лопта могла да послужи да почнем неки рад. Никад
нисам ни помислио да станем између две стативе као голман
и да браним наше боје. Али мука натера човека на свашта, чак
и на такмичење у фудбалу”. Традиција ове игре није постојала
у Чачку пре Првог светског рата, а није била посебно развијена
ни у Краљевини Србији. Тек по доласку српске војске на Крф,
један део регрута отишао је у Африку, у Бизерту, на обуку. Међу
њима је био и Славољуб Фердо Секованић. Поред организовања
гимнастичких вежби на справама са војницима који су пре рата
били у Соколима, и такмичења са Французима у вежбању, многи
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укупно осам друштава: Чачак, Горњи Милановац, Крагујевац,
Краљево, Крушевац, Свилајнац, Ужице и село Војска.172 Од 1919.
до 1922. Соколско друштво у Ужицу припадало је Шумадијској
соколској жупи, али је, због бројних активности Ужичана, ЈСС
25. октобра 1922. донео одлуку о формирању Ужичке соколске
жупе са центром у Ужицу, и задатком да у околини ствара нова
друштва.173 Оваква одлука Чачанима уопште није одговарала,
тако да су у наредне две деценије непрестано негодовали.
Постојали су планови и за образовање посебне жупе у
Западној Србији. На иницијативу Ужичког соколског друштва
састали су се делегати друштава из Крушевца, Краљева, Горњег
Милановца, Чачка и Ужица, ради договора око оснивања соколске жупе. Сви делегати, осим из Чачка, гласали су да седиште
жупе буде у Ужицу, које је имало најјаче друштво у том делу
Србије. Чачани су наводили аргументе да је њихова варош у
средишту територије и да је најјачи економски центар, те да сви
путеви воде кроз Чачак. Како се није могао постићи споразум, сва
друштва враћена су под окриље Шумадијске жупе, осим Ужица,
које је самостално, без иједног другог друштва, полако почело да
изграђује своју жупу.174
Са друге стране, све до фебруара 1921. године није забележена
ниједна активност Сокола у Чачку. Тада су организовали забаву
за коју су наручили штампање 600 позивница (цена 150 динара).
Интензивнија активност Сокола забележена је тек у априлу,
када су најпре штампали 600 позивница (цена 90 динара) за
предавање „Час о Ускрсу”.175
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Jugoslovenski sokolski koledar za 1923, Ljubljana, 1923, str. 107.
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Миле Чарапић, Соколски дом у Ужицу 1931-1941, Ужички зборник 25-26, Ужице,
1996/97, стр. 217; исти, Соколска жупа Ужице – историјска белешка (1922-1941),
Историјска баштина 10, Ужице, 2000, стр. 9-14.
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Гордана Цвијовић, Милијан Цвијовић, н.д., стр. 441-442.
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У априлу 1921. Соколи су грађанима послали 50 писама (цена 30 динара), чија је садржина
остала непозната. У јулу исте године Соколи у Чачку организују „јавни час”, за који су
штампали 400 улазница (цена штампе била је 30 динара), а догађај је био најављен са
100 плаката - цена 70 динара. Пропагандна активност Сокола у Чачку поново је отпочела
од јануара 1922. године, када су штампали 150 плаката (цена 60 динара). Већ у фебруару
штампали су још 100 плаката (цена 60 динара) непознате садржине. Исти број плаката
(и исте цене) непознате садржине штампан је и у априлу 1922. године, а истог месеца
штампано је и 100 објава за упис (цена 45 динара) у соколску организацију. У лето,
јуна 1922. године, организован је, највероватније, један „јавни час”, за који су Соколи
штампали 200 писама и 500 улазница - цена 100 динара (НМЧ, И-1777, Рачунска књига
Стевана Матића, други део (1910-1924), фебруар 1921, бр. 16; април 1921, бр. 71, 72; јул
1921, бр. 1, 2; јануар 1922, бр. 5; фебруар 1922, бр. 56; април 1922, бр. 25, 38).
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су били наставници гимнастике из два града. Резултат је, по
Секованићевом сећању, био намештен: „Најбоље решење! Иначе
тешко победнику”. Играчи су били обучени у беле гаћице и беле
кошуље са крагнама и црним дугачким машнама. Секованић се
није више бавио фудбалом, а од његових играча ускоро је основан
први фудбалски клуб у Чачку, под називом „Викторија”. На првој
фудбалској утакмици у Чачку нису наплаћиване улазнице, већ
су прикупљани добровољни прилози. По сећању Секованића,
прикупљена је сума од око 20.000 динара, која је послужила да
се обнови Соколски дом.167
Оправка Соколског дома у Чачку трајала је неколико година
и коштала је око 200.000 динара.168 По сећању Славољуба Ферда
Секованића, „успеси друштва су се показали одмах, јер је управа
друштва изабрана од најбољих породица грађанства, водила
је друштво ка напредку. Бринула се свесрдно о свом чланству,
надгледала рад у вежбаоници (...) Стварала је поред теловежбе, и
друге одсеке, као: позоришну групу, оркестар, књижницу, организовала разна предавања, академије, излете, јавне часове (...)”.169
Развој спорта у Чачку после 1918. године није био везан
искључиво за Соколе. Први фудбалски клуб у Чачку основан је
1919. године и носио је име „Викторија”.170 Већ у децембру 1919.
године „лопташки клуб” наручио је штампање 100 чланских
карти. Фудбал је убрзо постао најомиљенији спорт код омладине.
Са друге стране, Соколи су наставили са својим активностима и у
априлу 1920. године, када штампају 150 плаката и 400 улазница
за приредбу коју организују (цена 40 и 50 динара).171
Већ на почетку обнове рада Соколског друштва у Чачку,
искрсли су проблеми са Савезом. Унутрашња организација ЈСС
ослањала се на жупе. Шумадијска соколска жупа, са седиштем
у Крагујевцу, основана је 1920. године и у њен састав улазило је

Организација и рад Друштва - Соколско друштво у
Чачку основано је пре Првог светског рата, као део организоване
државне политике која је имала за циљ патриотско васпитање
народа ради припрема за ослобођења и уједињења српског и
осталих југословенских народа. Након 1918. нестало је основног
подстицаја за помагање соколства, посебно у местима која су
остала у дубокој унутрашњости нове државе. У новим условима
све је било препуштено локалној управи Друштва и њеној
умешности да у сарадњи са општинским властима развија своју
организацију.
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Интервју са г. Николом А. Косићем - официр, књижевник, соко-патриота, „Око
Соколово”, бр. 19-20, Београд, септембар-октобар 2004.
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У мају 1923. штампано је 200 плаката непознате садржине (цена 80 динара), а у јуну 300
плаката и 400 писама (цена 40 динара). Следећа велика манифестација у организацији
Сокола у Чачку одиграла се тек у децембру 1923. године, када су штампали 300 плаката
за концерт - цена штампе била је 120 динара (НМЧ, И-1777, Рачунска књига Стевана
Матића, други део (1910-1924), јануар 1923, бр. 16, 80; март 1923, бр. 7; април 1923, бр.
7, 8; мај 1923, бр. 35; јун 1923, бр. 65; децембар 1923, бр. 10).
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Према досадашњим сазнањима, Соколи у Чачку су прву
редовну годишњу скупштину у новој држави имали тек марта
1923. године, од када и почиње организован рад Друштва. Један
од највећих проблема са којим се сусретала организација Сокола
у Чачку био је избор квалитетних и пожртвованих људи за управу,
која би водила Друштво и омогућила му добар рад и напредак у
будућности.
Избор нове управе одржавао се редовно почетком календарске године на скупштини у Соколани. На састанак су позивани
сви грађани Чачка, који би својим учешћем требало да помогну
Друштво. Одзив Чачана на ове скупштине до 1929. године никада
није био велики. Соколи нису били задовољни, јер је у грађанству
преовладавала равнодушност, посебно када је требало да се Друштво
материјално помогне. Једном приликом је речено и да Чачани
нису „баш тако добра срца”.180 Овај проблем покушавао се решити
тако што је за председника Соколског друштва у Чачку обично
бирана угледна личност, која би својим положајем у друштвеном и
политичком животу вароши допринела развоју соколства.
Није познато ко је био на челу Друштва одмах после
ослобођења, али током 1919. као „управник дома” помиње се
адвокат Љубомир Кордић. Старешина за 1922. годину био је
директор Гимназије и народни посланик Светозар Мојковић,
а за 1923. апотекар и председник општине Радивоје Пантовић.
Почетком 1924. за старешину је изабран први председник Друштва
Крста Драгомировић, али је на ванредној седници исте године
изабрана нова управа, а старешина је постао Милош Недић.
Следеће, 1925. године на челу Друштва је војно лице, потпуковник
Тома Николић, а од 1926. до краја 1929. године старешина је
Драгомир Пурић, професор српског језика у Гимназији. Сарадња
са локалним властима никада није престајала, јер ако на челу
Друштва није био неко из саме структуре власти, онда је биран
у надзорни одбор. Тако је дугогодишњи председник општине
Радивоје Пантовић уједно био и у надзорном одбору Соколског
друштва од 1925. до 1929. године.
Једини континуитет у управи, у готово читавом периоду
постојања Соколског друштва у Чачку, представљао је Славољуб
Секованић, који је редовно биран за начелника. Друштво је од
1926. редовно бирало и начелницу, која се бринула о вежбању
женских чланова Сокола. Због проблема око организовања
културних активности, Соколи у Чачку су од половине 1924.
године редовно бирали и Надзорни одбор. Исте године је

Jugoslovenski sokolski koledar za 1922, Ljubljana, 1922, str. 107.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 9. јануара 1927. године.
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Неколицина Сокола из Чачка, међу којима је највише
било нараштајаца, учествовала је и на Првом југословенском
свесоколском слету, одржаном 1922. године у Љубљани. Међу
њима био је и нараштајац Никола Косић, потоњи истакнути
учесник пуча од 27. марта 1941. године.176
Све до јануара 1923. године нису забележене веће акције.
Соколи су тада, за Божић, штампали 150 писама, а истог месеца
и 150 плаката непознате садржине. Тек у марту 1923. први пут је
забележено да су Соколи у Чачку најавили своју скупштину са
150 штампаних објава (цена штампе била је 50 динара). У априлу
исте године штампали су 500 позивница за концерт, најављен са
200 плаката (цена штампе била је 150 и 80 динара).177
Број чланова Друштва у овом периоду није био велики.
Према званичним извештајима, почетком 1922. године Соколско
друштво у Чачку бројало је 42 члана и 10 чланица; 30 вежбача
и 10 вежбачица; 45 дечака нараштајаца и 29 девојчица из
нараштаја; мушке деце било је 20, и 23 женске.178 Већ 1923. године
број чланова је повећан: 83 члана и 26 чланица, од којих је било
36 мушких и 18 женских вежбача; мушки нараштај бројао је 33, а
женски 28 чланова; мушке деце било је 42, а 37 женске.179

редовно је био Славољуб Секованић, који је, у случају да делегати
не оду, био задужен да у Крагујевац пошаље писмени извештај.187
Жупа у Крагујевцу редовно је критикована, као, на пример,
5. марта 1925. године, када је замерено што жупска управа није
агилна и никада није слала своје делагате на седнице Друштва
у Чачку када се расправља о важним питањима. Чачани су се
трудили да буду што је могуће више заступљени у Управи жупе.
Заправо, нису се слагали са повећањем новчаних улога које је
требало упућивати у Крагујевац, јер је „и овај до сада био велики”.
Жупа, ипак, није одустала од намере да се из сваког Друштва,
на име помоћи, одреди наплата по 20 динара од сваког члана,
као и исплата дуговања за раније године. Планови да се жупа
дели на округе, такође нису одговарали Чачанима, а посебно су
се трудили да се, што је могуће пре, жупска скупштина одржи у
њиховој вароши.188
Дешавало се да Чачани, у знак протеста, и не шаљу делегате
на жупске скупштине. Сметало им је што је без њиховог пристанка
жупа променила име, па се од краја 1927. године није више звала
Шумадијска, већ Крагујевачка соколска жупа. Примедбе на
лошу организацију слетова биле су опште место које се стално
понављало. Почетком 1928. предлагано је и да се иступи из
Крагујевачке жупе и са околним градовима формира нова жупа.
Овај предог није прихваћен, јер би нова жупа била сувише мала.189
Један од начина да се неспоразуми реше, а Чачани добију
што је могуће боље место у својој жупи, било је да се редовна
годишња скупштина одржи у Чачку. Међутим, то је редовно
избегавано, па је Соколско друштво из Чачка на својој седници
од 9. маја 1928. одлучило да се жупи упути протест због места
одржавања Главне жупске скупштине у 1929. години.190
Вишегодишњи притисци су коначно уродили плодом.
Одржавање скупштине Крагујевачке соколске жупе заказано је у
Чачку за 17. фебруар 1929. године, а домаћини су се потрудили да
свим гостима приреде свечани дочек.191
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3, 18. и 27. новембра 1924. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. марта 1924. и 2. фебруара
1927. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. фебруара 1925. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. новембра 1927. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 12. јануара 1929. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. и 10. марта 1925. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. јануара 1928. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 9. маја 1928. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1929. године.
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одлучено и да се изабере личност која би бринула о културнопросветним активностима, а од 1926. на изборним скупштинама
бира се просветар.
Потпуна статистика раста и опадања броја чланова
Соколског друштва у Чачку није сачувана. Повремено су вршене
акције за придобијање новог чланства. Тако је 14. јануара 1924.
године дотадашњи председник Друштва, Радивоје Пантовић,
предложио да се агресивније наступа у придобијању ученика
мушке занатско-трговачке и женске радничке школе за рад у
Соколу.181 Број чланова до краја 1924. није био већи од 40 особа
које су редовно плаћале чланарину.182
Постојала је и жеља да се, по традицији, Соколи у Чачку
повежу и са војском. Будући да је 1925. године на челу Друштва
био официр, потпуковник Тома Николић, од њега је захтевано да
се војници упишу у Соколско друштво. Старешина Друштва је то
и обећао, али тек по доласку нове класе војника, који су требали
да стигну у Чачак.183 Појединачни пријеми у Соколско друштво
нису бележени. Једини масовнији улазак у организацију десио се
22. новембра 1927. године, када су примљена 24 нова члана. Сви
су били одрасли мушкарци.184 Крајем 1928. године у Соколском
друштву у Чачку било је 100 чланова вежбача и 50 помагача.185
Чланство је, углавном, регрутовано из редова ученика. Иако
су професори били заступљени у управи Друштва, комуникација
са школама у вароши није увек била добра. Школе су ограничавале
долазак својих ученика на приредбе које су организовали Соколи,
па је управа Друштва почетком 1929. године протествовала,
будући да су управе школа одобриле својим ученицима да само
два пута месечно могу посећивати соколска села.186
Друштво из Чачка припадало је Крагујевачкој соколској
жупи, са којом су често настајали неспоразуми, поготову због
амбиције да Чачак буде седиште посебне жупе. На готово све
конференције жупе слата су по два делегата, а један од њих

Година Плакати
1919.
250
1920.
450
1921.
100
1922.
350
1923.
1.050
1924.
420
1925.
210
1926.
760
1927.
500
1928.
750
1929.
520

Објаве

100
150
160
50

Писма

Леци

50
200
550

Позивнице

1200

Улазнице
400
400
400
500

500
200
200
50

600
5 књ. приз.
400
200
200

Укупно
650
850
1750
1150
2250
780
860
960
900
1000
720

Прво предавање које је јасно истакнуто и забележено до
1929. припремио је Славољуб Секованић. Он је у октобру 1926.
године говорио о значају рада Штросмајера.194 Забележено је и
једно гостујуће предавање предавача из Ћуприје, који је боравио
у Чачку 27. марта 1926. године.195 Наредне, 1927. године, после
прославе Дана уједињења и заклетве нових чланова, Драгослав
Митровић одржао је говор у помен убијеног генерала Михаила
Ковачевића, настрадалог у Штипу.196 Неименовано предавање
забележено је и маја 1927. године, а цео догађај најављен је са
200 летака.197
Друштво у Чачку основано је 1910. године, али се у свом
раду ограничавало на град. Прва иницијатива да се, поред
чачанског, оснује још неко Друштво у околини забележена је 5.
априла 1928. године, када је од Сокола из села Прељине стигао
допис за оснивање Соколског друштва у њиховом месту. Иако
је Прељина била село, она је била центар Љубићког среза, па је
имала предуслове развоја у будућности. На седници од 31. маја
1928. званично је одлучено да се приступи оснивању соколског
друштва у Прељини. Управа је са вежбачима отишла у Прељину
на први дан Духова и приредила јавни час без прилога.198
Друштво у Прељини није заживело, јер се у извештају послатом
1930. администрацији Дринске бановине у Сарајеву наводи да у
Љубићком срезу нема соколске организације.199
Нових иницијатива за ширење друштава није било до 1929.
године. На основу расписа Крагујевачке жупе, Соколи у Чачку
су на својој седници од 11. априла 1929. године одлучили да се у
Ивањици, Гучи, Прељини и Чачанској основној школи поставе
стручни наставници или поуздана лица за оснивање и рад
Сокола.200 Али, то је било време када је рад соколских друштава
постао део организованог напора државе да прошири идеологију
194

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. октобра 1926. године.
195

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 27. марта 1926. године.
196

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. новембра 1927. године.
197

НМЧ, И-1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), мај 1927, бр.
45.
198

192

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1. јуна 1924. године.
193

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1. марта 1925, 25. фебруара
1928, 20. јуна 1929. и 1. јануара 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. априла и 31. маја 1928. године.
199

ИАЧ, Дринска бановина (копије), К-1, бр. 1.
200

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 11. април 1929. године.
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Проблеми су постојали и унутар рада Друштва у Чачку, као,
на пример, приликом неслагања око организације Ускршњег
концерта 1924. године, што је био разлог оставке дотадашњег
старешине Крсте Драгомировића и сазивања ванредне седнице
за избор нове управе. Тада су расправљали не само о оставци
Драгомировића, већ и о начину рада целог Друштва које се није
придржавало правила. Наиме, било је предвиђено да половину
чланова управе чине вежбачи, што у Чачку није практиковано.192
Пропаганда Сокола и соколска идеја нису биле претерано
раширене. Соколска штампа није редовно купована, а тек 1925.
године одлучено је да се Соколи у Чачку претплате на листове
„Соколић” и „Соколски весник”. Ова одлука није редовно спровођена, већ је 25. фебруара 1928. обновљена претплатом на
лист „Предњак” (10 примерака), и почетком 1929. године, када
је друштво поново донело одлуку о претплати на часописе
„Соколић”, „Соколски гласник”, „Предњак” и „Наша радост”.
Исте године одлучено је да се Друштво претплати на 50 комада
„Видовданског Соколског Гласника”, који је требало да се
распродаје члановима, док је претходне сезоне откупљена
књига „Хрватско приморје” (издата у Цриквеници), за соколску
библиотеку која се налазила у Соколани.193
Пропаганда коју су вршили Соколи у вароши углавном
се сводила на лепљење плаката, штампање летака и слање
позивница, углавном штампаних код Стевана Матића у Чачку,
који је био једини штампар у вароши до 1924. године. Иако је
статистика пропагандног материјала који је штампан код Матића
непотпуна, она даје пресек пропагандне акције Соколског
друштва у Чачку до краја 1929. године.

Финансије - Рад Соколског друштва у Чачку, као, уосталом,
и свих других организација, умногоме је зависио од прилива
новца. Финансирање Сокола није било директно везано за буџет
неке државне установе. Соколи су се издржавали од чланарине,
прилога добротвора, новца који је зарађиван организовањем
разних приредби. Мада је држава била благонаклона према
овој организацији, она никада није у свом буџету, ни на нивоу
општине, директно финансирала Соколе до краја 1929. године.
Соколи су се са своје стране трудили да им држава изађе у
сусрет, као 1925. године, када је од општине у Чачку тражено да се
трошкови Друштва нађу у буџету општине. Иако је члан Сокола
био и тадашњи председник општине Радивоје Пантовић, ова
идеја није усвојена у општини.202 Ипак, прилози који су добијани
од државних органа били су убедљиво највећи. Општина Чачак
је за опремање дома у 1923. години уплатила 6.000 динара.203
Већ августа 1924. године добијено је 5.000 динара од Окружног
одбора, а од општине Чачак 6.000 динара.204 Новац од Обласног
одбора и обласне скупштине добијен је и новембра 1927, као и
новембра 1929. године. Оба пута у висини од 6.000 динара.205
201

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 26. децембра 1929. године.
202

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. марта 1925. године.
203

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. марта 1924. године.
204

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 11. августа 1924. године.
205

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. новембра 1927. и 13.
новембра 1929. године.

Важан део буџета попуњавали су добротвори својим
прилозима. Соколи су још од оснивања у Србији према својим
правилима одредили минималну висину суме која се уплаћивала
друштвима, а за узврат би такве личности добијале звања почасног
члана, добротвора, утемељивача и помагача.206 Соколско друштво
у Чачку је 15. фебруара 1925. године одредило суму од 500 динара
коју је требало уплатити да би се добило звање добротвора, а
250 динара за назив утемељивача Друштва. На истој седници
Друштво у Чачку је решило да штампа дипломе за добротворе
своје организације.207 Пратећи такву праксу, 17. јануара 1926.
одлучено је да Друштво изда захвалницу Љубици Пушељић,
која је свог покојног мужа уписала као добротвора Друштва и
уплатила 500 динара прилога.208 Само два месеца касније, 27.
марта 1926. године, одлучено је да се обезбеди и 40 диплома за
утемељиваче друштва у Чачку.209 Посебна писмена захвалница за
помоћ коју је пружао Соколском друштву упућена је и чачанском
индустријалцу и политичару Светолику Станковићу.210
Начини прикупљања новца били су разноврсни.
Добровољни прилози понекад су прикупљани одласцима на
славе („које су иначе веома честе”), јер се сматрало да ће тада
успех бити већи него „обичним” данима. Прилоге су прикупљали
Соколи обучени у свечане одоре. Све који би уделили прилоге,
Соколско друштво је даривало дипломама. Са друге стране,
чланарина у Соколском друштву није била висока. Невежбачи
су плаћали један, а вежбачи два динара месечно.211 Повећање
чланарине уследило је 15. фебруара 1925, када је повећана за
2 динара за вежбаче и 5 динара за невежбаче, као и 8 динара
соколског пореза.212 Током 1924. године 40 чланова Соколског
206

Статути Београдског гимнастичког друштва Соко које стоји под највишом
заштитом Његовог величанства краља Александра Првог, Београд, 1902, стр. 2;
Правила Савеза Соколских Друштава Душан Силни у Краљевини Србији, Београд,
1910, стр. 6.
207

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1925. године.
208

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1926. године.
209

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 27. марта 1926. године.
210

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 11. априла 1929. године.
211

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1924. године.
212

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1925. године.
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интегралног југословенства, а не унутрашња потреба средине у
којој су се друштва оснивала.
Подржављење соколске организације уследило је након
суспензије парламентаризма 6. јануара 1929. од стране краља
Александра Карађорђевића. Новим условима рада прилагодили
су се и Соколи из Чачка, који су на седници од 26. децембра
1929. прихватили одлуку Југословенског Соколског Савеза од 15.
децембра исте године, да се приступи новом савезу под именом
„Соко Краљевине Југославије”. Приступни говор одржао је
старешина Пурић, изјављујући да је ова одлука добра, јер у њој
„наше соколство гледа остварење својих идеала о јединству
соколског покрета и о служби народу и отаџбини. Предлаже се
да се изабере одбор који ће извршити ликвидацију и спремити
све за предају друштвене имовине новопостављеној управи”.201

Соколском Савезу. Тако је почетком 1924. године ЈСС исплаћено
500 динара од суме која је прикупљена на Дан уједињења 1.
децембра 1923. године.221 Жупски порез 1924. године за 40 чланова
друштва износио је 320 динара.222 Тражења Југословенског
Соколског Савеза била су већа. Они су у пролеће 1925. године
захтевали исплату 20 динара од редовног улога сваког члана
Друштва. У исто време, требало је да се ЈСС исплате и заостали
дугови, укупно 781 динар. Друштво у Чачку је одговорило да није
у стању да од сваког члана прикупи по 20 динара, а заостале
обавезе је требало да се умање за износ који је уплаћиван за
савезни порез током 1924. године.223
Жупски порез је почетком 1925. године износио 8 динара
по члану Друштва. Од те суме 5 динара узимао је ЈСС, а 3 динара
жупа у Крагујевцу.224 Жупи је на име пореза за прво полугође
1927. године послато 120 динара.225 Нова исплата извршена је
након 13. маја 1927. године, када је жупи и савезу на име пореза
и осигуравајућег фонда исплаћен 831 динар.226 На име пореза
у Крагујевачку жупу 27. децембра 1927. године упућена су још
104 динара.227 Иначе, постојала је и одлука да се 5% новца од
прихода оствариваног приређивањем забава, упућује у жупу.228
Соколи из Чачка били су односу на остала друштва у својој жупи
најревноснији у плаћању својих обавеза, тако да су 1929. године
дуговали свега 92 динара.229
Новац је трошен за најразличитије потребе, а једна од
већих инвестиција била је куповина клавира у јесен 1927. године,
кaда је издвојено 11.000 динара. Исплата је извршена новцем
добијеним од банке, која је као залог примила обвезнице ратне

213

221

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3, 18. и 27. новембра 1924. и
12. јануара 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1924. године.

214

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3, 18. и 27. новембра 1924. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 8. децембра 1924. године.

223

215

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1. марта 1925. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. априла 1924. и 5. априла
1928. године.

224

216

225

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1925. и 31. маја 1928.
године.
217

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1924. године.
218

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1924. године.
219

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 20. јуна 1929. године.
220

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1925. године.

222

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1925. године.
НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1927. године.
226

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. маја 1927. године.
227

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 27. децембра 1927. године.
228

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1928. године.
229

Izveštaj za II redovnu glavnu skupštinu SSKJ u Beogradu 10. aprila 1932, Beograd, 1932,
str. 138.
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друштва у Чачку плаћало је чланарину, а 1928. чланарину плаћа
100 вежбача и 50 невежбача.213
Приходи су долазили и од приређивања разноврсних
приредби, мада су трошкови организације понекад премашивали
добит, као у случају прославе Дана уједињења, 1. децембра 1924.
године. Расходи су износили 2.173, а приход свега 1.989 динара.214
Новац је обезбеђиван и организовањем „јавних часова”. Цена
улазница се временом мењала, а у пролеће 1924. одрасле особе
плаћале су 5, а деца 3 динара. Улазница за концерте за „самце”
износила је 15, а за породице 10 динара по особи, али под условом
да дају и добровољни прилог.215 Соколана је изнајмљивана за
приредбе; од 1925. та услуга наплаћивана је 100 динара, а од
1928. изнајмљивана је за 200 динара.216
Соколско друштво у Чачку било је веома штедљиво, што се
нарочито испољило у 1923. години. Друштво је уштедело 12.000
динара у готовом новцу, што је била велика сума у то време.217
Целокупан износ чуван је у каси, па је решено да се 10.000
динара готовине уложи у банку, како би се добијала камата.218
Да би осигурали стабилност финансирања, Соколи у Чачку су
одлучили да у јуну 1929. године упишу једну акцију у Привредну
аграрну банку.219 Укупна сума која је годишње могла да се уштеди
била је променљива, јер је, на пример, у 1924. уштеда износила
само 1.000 динара, или је то био начин да се део новца прикрије
од жупе у Крагујевцу.220
Новац који је прикупљан није у потпуности припадао само
Соколском друштву из Чачка. Постојао је порез који се плаћао
жупи у Крагујевцу, а део новца је исплаћиван и Југословенском
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 18. јуна 1924. године.

школске године Соколану су чистили ђаци, чланови Друштва,
па им је на име награде за Ускрс 1927. требало исплатити по 150
динара.238 Соколи су у јесен 1924. године расписали и позив у
коме су тражили домара чија би плата износила од 100 до 200
динара месечно, са бесплатним станом.239
Непосредно по завршетку Првог светског рата, Соколи у
Чачку су највећи део својих активности усмерили на обнову Дома.
Оправка је коштала око 200.000 динара.240 Поправке су вршене
и у лето 1924, када је за радове утрошено укупно 4.460 динара.241
Једна од скупљих инвестиција било је постављање громобрана, а
за тај „новитет” уплаћено је 6.000 динара у лето 1929. године.242
Куповане су и столице. Тако је благајник Друштва у пролеће 1924.
за потребе разних седница и концерата, купио 12 комада дрвених
столица, по цени од 26 динара по комаду. Управа је одлучила да
се наручи још 60 комада по истој цени.243
Један део трошкова Соколског друштва одлазио је и
за претплату на разне соколске часописе, набавку диплома,
споменица, разгледница, као приликом слета у Сарајеву 1924,
када је за тај материјал плаћено 500 динара.244
Поред прикупљања новца за издржавање своје организације, Чачани су повремено упућивали новчана средства и
другим Друштвима у Краљевини СХС која би им се обратила за
помоћ. Тако је 27. марта 1926. одлучено да се Соколско друштво
из Земуна помогне са 100 динара у акцији позлаћивања заставе
њиховог друштва.245
Суседна друштва имала су својеврсну предност, као на
пример Соколско друштво из Ужица, у чију су корист Чачани
прикупљали прилоге за изградњу њиховог Соколског дома. Из
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 7. априла 1924. године.
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штете.230 Новац је трошен и за куповину справа, неопходних за
одржавање часова гимнастике. У јесен 1925. набављен је нови
разбој који је коштао 5.050 динара, као и „притка” за вратило,
плаћена 520 динара.231 Простор испред Соколане изнајмљиван
је од „Раденичке школе” за потребе вежбања, по цени од 200
динара годишње.232
Соколско друштво у Чачку имало је и велике трошкове
приликом организовања и одлазака на разне слетове. Да би се
уопште отишло на слет, биле су неопходне велике припреме, а
пажња се морала обратити и на ситнице, на пример, прикупљање
новца за слетске значке, као приликом одласка у Сарајево 1923.
године. За овај слет Соколи из Чачка су, „за сваку евентуалност”,
са собом понели 4.000 динара у готовини.233 Укупни трошкови
одласка у Сарајево износили су 4.578 динара. За слет који је
исте године одржаван у Загребу планиран је буџет од 3.000
динара. Превоз учесника у Загреб коштао је 1.080 динара. Вође
пута Секованић и Пурић добили су по 600 динара, а 720 динара
остављено је „за сваку евентуалност”. Од 3.000 које су понели у
Загреб, Соколи су у Чачак вратили 620 динара. 234
Одласке начелника Секованића на слетове, курсеве и
разне скупштине редовно је плаћало Соколско друштво у
Чачку. Секованићу је од 24. јула 1924. одобрена дневница од 50
динара за сваки службени одлазак. Друштво је на истој седници
одлучило и да се Чеди Милошевићу, који је држао часове певања
у Соколском хору, паушално исплати сума од 500 динара.235
Секованић је, као начелник Сокола у Чачку, имао и плату,
која је 9. септембра 1924. године повећана са 200 на 400 динара
месечно.236 Током лета Дом је чистила унајмљена чистачица, а
месечна плата у лето 1924. године износила је 100 динара.237 Током

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Буџет - приходи:
Чланарина 50 чланова помагача по 36 динара – 1.800 динара
Чланова вежбача 100 по 15 динара
– 1.500 динара
Од приређивања забава, сêла и академија
– 5.000 динара
Добровољних прилога и разне помоћи
– 5.000 динара
Приход од купона ратне штете 2 ½ %
–
850 динара
Готовина из прошле године
6.384 динара
Свега
– 20.534 динара

Буџет - расходи:
1. Порез, савезни и жупски, на 50 чланова
помагача по 15 динара
–
2. Порез, савезни и жупски, на 100 чланова
вежбача по 15 динара
–
3. За штампу, канцеларијски материјал и
поштарину
–
4. За соколске часописе
–
5. Хонорар начелнику, 400 динара месечно
–
6. Осветљење за целу годину
–
7. Огрев за целу годину
–
8. Допринос жупи у висини од 5% од приредби –
9. За оправку Дома и справа
–
10. За непредвиђене потребе
–
Свега
–

750 динара
1.500 динара
1.000 динара
650 динара
4.800 динара
2.300 динара
2.500 динара
250 динара
2.700 динара
4.084 динара
20.534 динара

Буџет прихода и расхода су у динар истоветни, тако да се
Друштво, очигледно, трудило да сакрије део новца кроз ставке
које су се тешко могле проверити. У исто време, процењене су
и непокретности Друштва. Соколана је вредела 300.000 динара,
а остале покретности, попут справа и опреме, још 30.000
динара.249
Соколи у Чачку су знатан део буџета, око 33%, попуњавали
сопственим радом и чланарином. Ако се тој суми дода и новац који
се уштедео из претходних година, онда се долази до, отприлике,
50% буџета који Соколи самостално попуњавају. Остатак је
помоћ у добротворним прилозима и помоћ од државних органа.
Највећи део новца трошен је за поправку Дома, огрев, осветљење,
чак 36 % од укупних прихода. Начелник Друштва добијао је за
свој рад око 23% од укупних прихода. Средства за пропаганду,
просветне и културне делатности била су мала, и износила су око
8% од укупног буџета.
Заправо, новчана сума којом су располагали Соколи није
била велика. Поређења ради, председник општине имао је 1925.
годишњу плату 36.000, а 1926. године 48.000 динара. Општински
лекар имао је 1925. године плату 24.000, а 1926. године 30.000
динара.250 Укупна сума коју је Општина Чачак утрошила 1928.
године само за плате својих службеника била је чак 721.400
динара.251
Соколана - Основни предуслов за правилан рад вежбача
било је постојање вежбаонице. Чачани су имали своју Соколану,
а њено одржавање и опремање Управи друштва је одузимало
много времена. Непосредно по ослобођењу, најважнији задатак
било је реновирање целе зграде која је тешко оштећена током
окупације.
Током топлих дана вежбе су се могле изводити и ван
Соколане, а припреме за слетове су управо и изискивале један
већи полигон за припремање групних вежби. Соколско друштво
тражило је 1923. године од општине дозволу за подизање
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 12. јануара 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. октобра 1927. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 20. јуна 1929. године.
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Ужица је добијен блок са признаницама и купонима. За блок је
дато 100 динара.246 Понекад тражена помоћ није давана, као у
случају Сокола из Приштине, који су градили свој дом.247
Слична одлука донета је 13. новембра 1929, поводом
молбе Одбора за подизање споменика – дома војводи Степи
Степановићу. Овај одбор тражио је моралну и материјалну помоћ.
Соколи су одговорили да су у могућности да приреде само сêло у
корист подизања споменика – дома. По питању моралне помоћи,
„друштво ће бити готово увек да је пружи”.248
Висину расхода и прихода за раздобље од краја 1918. до
краја 1929. није могуће тачно утврдити, али пресек стања за 1928.
годину открива структуру расхода и прихода Соколског друштва
у Чачку која се у својој садржини није битније мењала.
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ИАЧ, Општина Чачак, К-13, Ф-1, бр. 247.

и, поред постојеће две, набави и трећа „фуруна” за грејање. 260
Трећа пећ се куповала и почетком 1929. године.261
Проблеми са грејањем носили су и одређене ризике, јер
је увек постојала опасност од пожара у згради препуној дрвета.
Тако је почетком 1924. расправљано и да се Соколана обезбеди
улагањем новца у неко осигуравајуће друштво, као и да се
пропишу тачна правила рада у Дому.262 Ради боље организације,
одлучено је и да се сачини инвентар имовине Друштва, што је
урађено до 31. марта 1924. године.263
Послови на поправци Соколане нису престајали, па је
Друштво одлучило да крајем августа 1924. године препокрије
целу зграду.264 Затим је окречена унутрашњост зграде, извршена
поправка олука, израђени одводни канали, а на прозоре
постављени нови капци. За препокривање и кречење утрошено
је 3.500 динара, за нове олуке 330 динара, а за нове капке
630 динара. Пошто је цела зграда била обновљена, уведена
су дежурства, решено је да се поправе и прозори, набаве дрва.
Расписана је и објава да се тражи домар који би имао плату од 100
до 200 динара месечно и бесплатнан стан. Помоћ је тражена и од
директора Гимназије. Молили су га да им упути послужитеља,
или да за Соколану обезбеди огрев. Постојала су и друга решења.
На позив управе Чачанске трговачко-занатлијске омладине да им
се изда једна соба у Дому за коришћење, одговорено је позитивно,
али под условом да сносе део трошкова одржавања зграде.265
Соколана је коришћена за многобројне концерте, предавања,
састанке, тако да је зграду непрекидно требало одржавати. Вежбе
су морале да се изводе у чистој просторији, која је морала редовно
да се пере и чисти од прашине („опајише”). Пошто је током 1925.
године председник Друштва био потпуковник Тома Николић,
чишћење Дома требало је да врше војници из касарне. Ипак, није
се одустало од идеје да се извесна сума за одржавање вежбаонице
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. марта 1925. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 12. фебруара 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 11. августа 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 9. септембра 1924. године.
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вежбалишта крај Мораве, на простору званом „Врањак”.252 Захтев
није услишен. Расправе о проширењу „плаца” за вежбање око Дома
отпочеле су у пролеће 1924. године.253 За проширење вежбалишта
око Дома Соколи су се обратили Женској подружини у Чачку, са
захтевом да им се уступи земљиште у њиховом власништву, а које
се налазило непосредно испред Соколане.254 На крају је одлучено
да се простор за вежбање закупи од „Раденичке школе”, по цени
200 динара за годину дана.255
Начелник друштва, Славољуб Секованић, становао је у
Соколани све до почетка 1924. године. Он је тако и чувао објекат
и бринуо се о основном одржавању. Међутим, будући да је
Друштво увек имало мањак новца за своје активности, на седници
од 14. јануара 1924. решено је да се Секованић исели, пошто би
му Друштво нашло стан у граду, а да се просторије у Соколани
изнајме Певачком друштву или Грађанској читаоници.256
Један од видова помоћи, по предлогу Радивоја Пантовића,
била је и молба да општина у Соколану упути послужитеља, који
би помагао рад Друштва.257 Општина је одбила овај предлог,
јер су Соколима у Чачку претходно већ помагали. Наводили су
као разлог и суму од 6.000 динара која је уплаћена за опремање
Дома.258 Након исељења Секованића из Соколане и одбијања
општине да обезбеди послужитеља за спремање Дома, решено
је и да се у Соколани током лета запосли једна чистачица, са
месечном платом од 100 динара, јер су ђаци, који су до тада
распремали Дом, били на распусту.259
Соколана у Чачку претрпела је велике штете током Првог
светског рата и окупације. Иако је обновљена 1919-1920. године,
увек је било потребно да се организују поправке. На седници
Друштва од 17. јануара 1924. одлучено је да се префарба столарија
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што пре извршити поправке, а најважнија операција односила
се на промену привремених инсталација, највероватније
електричних.272
Радови на Соколани никада нису престајали, а веће суме
које је Друштво добијало улагане су у грађевинске радове. Тако је
6.000 динара добијених од Рашке области уложено у постављање
громобрана у лето 1929. године.273 Посао око постављања
громобрана поновљен је још два пута до 1935. године, па остаје
нејасно где је, заправо, новац улаган.
Справе и опрема - Соколско друштво је, као основни
вид своје делатности, имало физичку припрему својих чланова,
који би кроз култ здравог и снажног тела изграђивали и високе
моралне особине, дисциплину, патриотизам, слободарство. Да
би се уопште организовале физичке вежбе, пре свега гимнастика,
биле су неопходне справе, као и простор за вежбање.
После завршетка Првог светског рата, Соколана у Чачку
била је демолирана, а прве справе добијене су од енглеске
хуманитарне мисије. Временом је то постало недовољно.
Начелник Сокола у Чачку, Славољуб Секованић, добио је 1923.
године 5.000 динара, како би купио фискултурне справе. Када је
на седници од 22. маја 1924. године поднео исти захтев, Друштво
је одлучило да се, најпре, комплетира једна канцеларија у Дому,
а да се потом, наручи један „кожни коњ” за гимнастику.274
Као и у случају одласка на слетове, Соколи у Чачку су
приређивали „сêла”, а од прикупљеног новца требало је да се
купи један разбој за вежбање. Иначе, Соколи су у августу 1924.
године од некадашњег Дечјег дома у Чачку добили шест комада
боксерских рукавица и једну „кожну душему”. Предмети су
примљени, а одобрење је тражено од Министарства социјалне
политике.275
Опрема за вежбање купована је повремено, али, због сталне
употребе, увек ју је требало обнављати. На седницама Соколског
друштва у Чачку редовно је истицано да гимнастичарима
недостају справе за правилно вежбање. У јесен 1925. године
требало је набавити нови разбој, чија је цена била 5.050 динара.
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тражи и од директора Гимназије, јер су ученици из његове школе
користили Соколану за вежбање.266
Пошто директор Гимназије није одговарао на молбе да
учествује у трошковима одржавања вежбаонице, од њега је
писменим путем требало тражити да пошаље послужитеља који
ће брисати салу. У супротном, требало је забранити ученицима
школе да у Соколани држе часове.267
Највећи проблем одржавања Соколане односио се на њено
електрично осветљење. Чачак је тек 1921. године добио централу
која је напајала варош. Соколско друштво је често имало
дуговања за осветљење, па су молили власнике централе у Чачку
да Соколану осветљавају по „старим” ценама.268
Дуговања су се нагомилавала, па је 18. октобра 1925. године
искрсао велики проблем. Приватна електрична централа у граду
која је до тада осветљавала Дом, отказала је уговор и тражила
наплату дуговања. Управа Соколског друштва је молила општину
да им омогући осветљавање Дома. У случају да их општина одбије,
постојао је предлог да сви чланови издвајају новац за осветљење.
За вежбаче је било предвиђено да уплаћују по динар месечно.
Власници електричне централе у Чачку су били неумољиви, па
су, на име дуговања, Соколи морали да исплате 1.454 динара.269
Пошто је зграда Соколане била на атрактивном месту у
граду, увек су постојала удружења која су желела да се у њу уселе.
Тако је на седници од 31. августа 1926. године дозвољено Колу
српских јахача „Кнез Михаило” у Чачку да имају у Соколани
канцеларију, али, под условом да сами плаћају чишћење и
„електрику”.270 Иначе, на дан када су организоване трке испред
Соколане, организоване су и изложбе млађих коњских грла.271
Иако је Соколана редовно поправљана и одржавана, њено
укупно стање се, по свему судећи, није унапређивало. Тако је
управа Соколског друштва у Чачку 22. новембра 1927. године
закључила да је зграда Соколане „доста искварена”. Требало је

Слетови - Основна активност, око које се Друштво у Чачку
највише ангажовало, били су разни слетови. То је била прилика
да се прикаже увежбано, процени физичка припремљеност
чланова, промовише локално друштво и његов рад, али и
упознају нови крајеви и јавно шири соколска идеја.
На Првом жупском слету у Крагујевцу 1923. године,
Чачани нису постигли запажене резултате. Били су далеко иза
других Друштава по увежбаности својих чланова.283 Одласци
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на слетове били су групни, а њиховој припреми посвећивана је
знатна пажња. Тако је на седници од 7. априла 1924. одлучено
да друштво у Чачку буде што више заступљено на слетовима у
Сарајеву 26-28. јуна 1924. и у Загребу 15-17. августа исте године.
За одлазак на слет у Сарајево требало је написати и пријаву. У
исто време, одлучено је да се по вароши, на видним местима,
поставе плакати за предстојеће слетове. Да би се вест што више
проширила међу грађанством, које није у потпуности било
писмено, општина је замољена да преко свог добошара обавести
становништво о предстојећем догађају. За добошара су из главног
програма „извучене главне тачке”, да би се што јасније објавиле
грађанству.284
Постојала је и пракса да се изабере „слетски одбор”, као у
случају путовања у Сарајево. Услед сталног помањкања новца,
одласци на слетове су били финансијско искушење, па је често
тражена помоћ. За одлазак у Сарајево помоћ су тражили од
Великог жупана, друштва „Феникс”. Постојала је и пракса
самосталног зарађивања новца кроз организовање приредби,
односно приређивање „сијела” за празнике (вечерње седељке
са музиком), на којима су сакупљали новац за сиромашне
вежбаче.285
На слетове се одлазило на најразличитије начине, а за
путовање у Сарајево Соколи из Чачка су закупили четвора кола
на железници и два аутомобила (полазак је био планиран за 25.
јун 1924. године у 12 сати). Значајнији успеси на слету у Сарајеву
нису остварени, али Друштво је било задовољно, осим у случају
двојице нараштајаца, који су због недисциплинованог понашања
уклоњени из Друштва на шест месеци.286
Док су у Сарајево ишли углавном вежбачи, планирано
је да се на слет у Загреб пошаље нешто већа делегација, као и
једна врста од шест чланова и два делегата.287 Чачани су имали
предност на слету у Загребу у односу на друга друштва у својој
жупи, јер је за заменика начелника Крагујевачке жупе на
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Недостајала је и „притка” за вратило, која је коштала 520 динара.
Справе је требало да се набаве код фирме Стана Видмара из
Љубљане.276 У зиму 1926. године одлучено је да се опреме и
атлетичари. Били су потребни: копље, диск и мотка за скок.277 Нова
набавка опреме за атлетске дисциплине извршена је у пролеће
1927. године, када је начелник Друштва задужен да набави: уже,
алке, дискос, копље и пет белих вежбачких панталона.278 Нових
шест панталона за вежбање купљено је у пролеће 1928. године.279
Опрема за атлетске дисциплине је и даље набављана, па је у јесен
1927. године купљено ђуле од 50 килограма, две мотке за скокове,
као и државна застава.280
Свечана униформа коју су Соколи носили на јавним
манифестацијама такође је била део опреме о којој се нарочито
водило рачуна. Набавка штофа за њено шивење, или куповина
целе униформе, није била мали издатак. Сиромашнији чланови
нису били у могућности да је набаве, па је постојала пракса да се
за њих купе униформе, али да оне буду власништво Друштва.281
Понекад су оснивани и фондови у којима се штедело за свечане
униформе, како би сви вежбачи на дефилеима могли да буду
свечано обучени.282
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отишли са 10 вежбача и 20 невежбача.295 Након одржавања овог
слета, по Друштвима је дистрибуиран и филм снимљен у Прагу,
који је од своје жупе, у зиму 1928. године, тражило и Друштво из
Чачка.296
Путовања су увек била скупа, па је, временом, учесницима
скретана пажња да морају сами платити пут и храну, као, на
пример, приликом планирања одласка на „Јавни час” у Кочане.
Са друге стране, на велике слетове пријављивао се знатан број
људи који нису били чланови Соколског друштва, као приликом
одласка на слет у Скопље. Да би се отресли обичних излетника,
донета је одлука да они који нису били чланови Друштва, ако
желе да иду на слет, морају претходно да се учлане и плате
члански улог.297
Када је приређен Трећи слет Шумадијске жупе у Крагујевцу
10. августа 1929. године, Соколи из Чачка имали су плаћене
карте. На слет је послато 40 вежбача и седам чланова управе, а
у Крагујевцу су провели укупно три дана.298 Одласци на велике
слетове увек су били прилика да се промовише Друштво. Тако
су Чачани имали велике припреме за Други свесоколски слет у
Београду, који је одржан 1930. године. Друштво се трудило да се
што више његових чланова кандидује за ово такмичење.299
Поред слетова, Соколи су имали и многобројне „утакмице”
по жупама. Једна од тих жупских утакмица одржана је 8. јуна 1925.
године, а управа Соколског друштва у Чачку се месец дана пре
тога припремала за учешће. Пошто Друштво није имало новац
којим би платило трошкове својих чланова на овом такмичењу,
одлучено је да се 25. маја 1925. године организује једна академија,
како би била прикупљена неопходна финансијска средства.300
У пролеће 1927. године жупска утакмица одржана је у
Крагујевцу. На овом такмичењу Чачани нису имали своје судије.
Осим одласка и учешћа на утакмици, за сва друштва проблем
је представљало и организовање смештаја својих чланова.
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овој манифестацији одређен Славољуб Секованић.288 Са овог
слета Чачани су понели пријатна искуства, мада су својој жупи
замерали да је била прилично неорганизована.289
Одласци на слетове били су за све учеснике истински
догађаји, што је коришћено да би се појачао осећај јединства
чланова друштва са својом организацијом, која им је ширила
цивилизацијске видике. Тако је учесницима слета у Сарајеву
набављено 25 споменица, као и 250 разгледница.290 Са друге
стране, нису заборављани ни добротвори Друштва којима су
издаване дипломе.291
Чачани су учествовали и на Првом жупском соколском
такмичењу у Крагујевцу 1925. године, а Душану Милосављевићу
који је на утакмици заузео четврто место, у Чачку је додељена
и диплома. На исти начин награђена су још четири члана
Друштва.292 Слична свечаност организована је и 22. јуна 1926.
године, када је Главни савез поделио дипломе Соколима који су се
истакли на слету у Београду (дипломе су добили Петар М. Љујић,
Митић, Богољуб Константиновић и Драгољуб Симеуновић).293
Широм Краљевине СХС одржавани су разни соколски
слетови, а Друштво из Чачка омогућавало је путовања својим
члановима. Једини предуслов била је добра воља за учешће
на такмичењима. Тако је свима који су желели да учествују на
Покрајинском слету сокола у Сплиту, организованом 5. септембра
1926. године, материјално помогнуто да отпутују. Са друге стране,
вршене су велике припреме за свесоколски слет који је требало
да се одржи у Прагу 1926. године.294 Чачани су на слет у Прагу

Свечаности - Поред гимнастичких вежби и слетова,
Соколи су редовно учествовали у прослави великих државних
празника, а често су и од својих јубилеја правили масовне
спектакле. Свечаности су биле саставни део рада и друштва у
Чачку, па је тој активности посвећивана велика пажња.
Соколи су у новонасталој држави, Краљевини СХС,
подржавали концепт интегралног југословенства, те су редовно
обележавали важне државне празнике, а посебно Дан уједињења, 1. децембар, који је уједно био и Соколски дан. Овај
празник обележаван је у Чачку сваке године, а припреме су биле
темељне. Соколи су сваког 1. децембра организовали и заклетву
нових чланова, па је читав догађај на омладину остављао снажан
емоционални утисак. Првог дана децембра 1924. године Соколи су
у Чачку, поред заклетве, приредили и академију. Како би свечаност
била потпунија, за ту прилику су купили и југословенску заставу.304
Дан уједињења имао је свечарски карактер, али тада
се пружала и могућност да Соколи зараде новац. То се није
увек дешавало, као у случају прославе 1. децембра 1924, када
су трошкови приређивања академије били виши од прихода
(укупни трошкови организације износили су 2.173, док је приход
био само 1.989 динара).305

Само обележавање Дана уједињења било је готово истоветно
сваке године, што се може видети на примеру прославе из 1926.
године. Соколи су, најпре, ујутро посетили цркву и присуствовали
благодарењу. Из цркве су се вратили у Соколану, где је положена
заклетва нових чланова. После подне одржан је „јавни час”,
а увече академија са игранком у Соколани. Требало је да сви
чланови управе Соколског друштва у Чачку буду присутни на
овој свечаности.306
Поред весеља, и одлазак на сахране је имао велики
значај и посебну симболику. Тако је на седници од 31. октобара
1928. одлучено да се узме значајно учешће на сахрани Крсте
Драгомировића, првог старешине Соколског друштва у Чачку.
Соколи су били обучени у свечане одоре, носили су заставу, а
приложили су и венац са траком.307
Због значаја војводе Степе Степановића, његов погреб био
је, заправо, најважнији догађај у јавном животу Чачка између
два светска рата. У чачанској цркви је поред ковчега држана
непрекидна стража, састављена од Сокола и старих четника.
Сахрани је присуствовао краљ Александар Карађорђевић,
патријарх, министри, генерали, представници многих организација из целе земље. Претпостављало се да је на погребу било и
до 10.000 људи, што је премашивало број становника тадашњег
Чачка. Над поворком, која је читав сат ишла до гробља, летело
је десет авиона. На гробљу је једна батерија испалила почасни
плотун. У целој поворци Соколи су имали истакнуто место.308
Одласци на гробље нису организовани само поводом
сахрана. Тако је готово редовни одлазак у цркву изостао на Дан
уједињења 1929. године, а Соколи, обучени у свечане униформе,
у уређеној колони су се упутили на чачанско гробље. На
гробљу су окитили споменик војводе Степе Степановића, као и
обележја покојника заслужних за рад Друштва у Чачку (Крсте
Драгомировића, Веса Милекића и Стевана Крена). Заклетва је
положена у Соколани, а после говора просветара о соколској
идеологији и значају прославе Дана уједињења организована је
традиционална игранка.309
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Нараштајке из Чачка биле су распоређене по приватним кућама
у Крагујевцу, а нараштајци су имали заједнички стан. Зато је
број такмичара увек био ограничен. Тако су Чачани 1927. године
решили да на слет у Љубљану пошаљу само 10 својих чланова.301
Једна од жупских утакмица одржана је и у Чачку 27. маја
1928. године. Гости из других друштава свечано су дочекани,
као и „часништво”.302 Долазак гостију са стране изискивао је
организационе способности, као приликом проласка бициклиста,
чланова Соколског друштва из Приштине, у лето 1929. године.
Правили су излет, а планирали су да сврате и у Чачак. Тражили
су да им се обезбеди што је могуће јефтиније преноћиште и
храна, тако да су смештени у згради Гимназије, док је исхрана
организована у хотелима. 303
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Крагујевца. Хор је на крају отпевао државну химну, а присутни
су све говорнике поздравили бурним аплаузима. Свечаност је
искоришћена и да старешина Друштва у Чачку подели дипломе
Соколима који су се истакли на слету у Београду, а којима их
је одликовао Главни савез. Затим се пред Соколским домом
формирала поворка Сокола и Соколица, која је са заставама и
музиком на челу прошла кроз варош. После подне у Соколском
дому била је игранка. Програм је настављен и увече, када је у
Соколани приређен јавни час са вежбама спремљеним за слет у
Прагу, после чега је поново организована игранка.313
Једна од већих свечаности које је Соколско друштво из Чачка
приредило у својој вароши био је дочек делегата пристиглих на
жупску скупштину 17. фебруара 1929. године. За организовање
свечаног дочека позвани су сви чланови и чланице Друштва,
да дођу 16. фебруара у 9.30 часова у Соколски дом, одакле су
колективно и са музиком отишли на железничку станицу. Град је
облепљен плакатима, којима су позивани сви грађани, пријатељи
соколства, да узму учешће у свечаности и заставама оките своје
домове. На станици, старешина Друштва поздравио је делегате.
Следећег дана, у недељу, 17. фебруара, приређен је заједнички
ручак у хотелу „Париз”, а за ту сврху из касе је одвојено 400
динара. Пошто је било веома хладно време, начелник Друштва је
предложио да се академија и скупштина не одржавају у Соколани.
Академија је одржана у сали хотела „Крен”, а скупштина делегата
у сали Гимназије. Свечана академија почела је поздравном речју
старешине Пурића, после кога је говорио старешина жупе. Затим
су наступили вежбачи. Вежбе са прутевима извела су женска
деца, а гимнастичку руковет женски нараштај. Сцену „Скупине
на лествицама” приредила су мушка деца, вежбе марамицама
чланице, а вежбе на разбоју чланови Друштва. После вежби
отпочела је игранка, за коју је унапред одређен ред игара.
Улазница за академију није било, већ су прикупљани добровољни
прилози. Гости са стране су распоређени по становима у граду.314
Концерти и игранке - Иако је основни циљ соколства
физичка и духовна припрема чланова, културна и забавна
компонента целе организације била је веома развијена. Сам
систем вежби био је доста крут, а за часове опуштања организоване
су игранке и концерти, који су истовремено били прилика
за прикупљање новца. Временом, соколске игранке у Чачку
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Одлазак на гробље и указивање на значај умрлих чланова
Соколског друштва у Чачку имало је велико симболичко значење.
У складу са таквом праксом, 13. новембра 1929. године одлучено
је да се свим умрлим члановима, утемељивачима и добротворима
одржи годишњи парастос, али и да се набави књига за уписивање
имена таквих особа.310
Организовање свечаности изискивало је и неопходне
реквизите. Заставе су, због своје симболичне улоге и употребне
вредности, увек највидљивији репрезент сваке организације.
Соколи у Чачку нису имали своју заставу, са којом би дефиловали
кроз град, све до 1926. године, када добијају своје обележје, дар
Женске подружине, која је поводом тридесет година постојања
своје организације израдила барјак и поклонила га Соколима
своје вароши. Пошто је то био догађај од великог значаја за
Соколе, на прослави Женске подружине учествовала је и њихова
организација. Уједно, и грађани Чачка позвани су да се на
свечаности појаве у што већем броју.311 Застава коју су Соколи
добили 1926. године сачувана је у Народном музеју у Чачку.
Израђена је од сиво-беле свиле, са извезеним сивим соколом
који држи тег, са једне стране, и грбом Краљевине СХС, са друге
стране.312
Прослава је почела у Соколском дому у 11 сати, 22. јуна
1926. године, када су свечано освећени Дом и застава чачанског
Соколског друштва. На ову свечаност у Чачак је дошао и
старешина Шумадијске жупе из Крагујевца, са неколико чланова
и заставом Крагујевачког соколског друштва. Поред Крагујевчана
на прослави су били и Соколи и Соколице из Ћуприје (са
заставом), Краљева, Јагодине, Ужица: „На свечаности је било
пуно света, нарочито омладине. Обред освећења дома и
заставе извршио је прота Срета Михаиловић [...] При освећењу
застави је кумовала госпођа Ленка Гавровић, председник
женске Подружине, која је освећену заставу са неколико
одабраних речи предала старешини жупе [треба друштва,
прим. аут.] Драгомиру Пурићу, а овај је после патриотског
говора предао заставнику Младену Даријевићу”. Након предаје
заставе, своје говоре одржали су прота Срета Михаиловић и
старешина Шумадијске жупе Милоје Павловић, професор из
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Одбор је био веома бројан и имао је у свом саставу 30 лица,
како би организација била што успешнија. Одређен је и целовит
програм. Улазнице за јавни час за одрасле особе коштале су 5, а
за децу 3 динара. Концерт је својим говором требало да отвори
потпредседник Друштва, Љубо Кордић. Поред њега требало је да
стоје Соколи, а оркестар да свира државну химну. Цена улазнице
зависила је од брачног статуса, јер су „самци” плаћали 15, а
породице 10 динара по особи, али са добротворним прилозима.
После соколске забаве, салу Дома требало је уступити ђацима
Гимназије, за два или три „сијела”.319
Спорења у Соколском друштву у Чачку појачала су се после
одржавања концерта. Председник друштва Крста Драгомировић
замерао је управи, јер концерт није одржан како је планирано.
Наиме, соколски оркестар је напустио свирање у Дому, јер им је
благајник забранио да свирају своју тачку програма. Управа је
покушала да окриви благајника за инцидент, али он се бранио
да је добио овлашћење да по својој вољи организује програм.
Драгомир Пурић је сматрао да је, заправо, узрок целог инцидента
у томе што је било решено да се новац, који је оркестар донео
на забаву, унесе у заједничку касу. Иначе, приходи са соколског
концерта нису били мали. Чист приход износио је 5.448,40
динара, али трошкови електричног осветљења нису били
плаћени. Расправа о финансијама Друштва била је бурна и дошло
је до инцидента између Драгомировића и Пурића, па је седница
прекинута. Одлучено је да се 1. јуна 1924. године сазове ванредна
седница на којој би била изабрана комплетна нова управа.320
Оркестар, који су формирали Соколи у Чачку, распао се
после свађа у Друштву, па га је требало обновити. У исто време,
сала Соколског дома била је атрактивна за игранке, те је често
уступана за разне приредбе, као, на пример, Пожарно-певачком
друштву из Крагујевца, које је одржало концерт крајем маја 1924.
године. Простор је бесплатно уступљен и академском певачком
друштву „Балкан”.321
Сала Соколског дома често је изнајмљивана или бесплатно
уступана и за друге сличне догађаје. Тако су свој концерт у
Соколани у Чачку, у лето 1924. године, одржали и матуранти
из Сарајева. Са друге стране, певачком друштву из Загреба
препоручено је да концерт одрже у сали хотела „Крен”. При

Драгољуб Јовашевић, Забаве у Чачку, ЗРНМ V, Чачак, 1974, стр. 245-426.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 12. фебруара 1924. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. априла 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. марта 1924. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. маја 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 7. априла 1924. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. маја и 3. јуна 1924. године.
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постале су најзначајније место где се окупљала средњошколска
омладина.315
Концерти су организовани обично за велике празнике, као
што су Нова година, Божић, Ускрс. Организовању ове активности
посвећивана је, можда, највећа пажња после припрема за слетове.
Често је долазило до преплитања рада са другим организацијама
или удружењима. Тако је концерт, који је требало да изведу
Соколи у пролеће 1924, одложен за други дан Ускрса те године,
а у исто време је ђачкој дружини „Рајић” из Чачка обећано да ће
им Соколи са својим оркестром помоћи на њиховом концерту.316
Организација јавних догађаја увек изискује ангажовање
више људи, чији интереси некада нису истоветни. Приликом
организовања концерта, заказаног за други дан Ускрса 1924.
године, дошло је до велике кризе у Соколском друштву у Чачку.
Председник Друштва Драгомировић је предлагао да се концерт
одржи у неком локалу у граду, а остали чланови су сматрали да
је за тај догађај најбољи простор у Соколском дому. Незадовољан
одлуком већине, дотадашњи председник Друштва, Крста Драгомировић, дао је оставку на своју дужност. Заправо, корен целог
проблема био је у подели новца од приредби. Соколи су у свом
дому организовали „сијела”, а прикупљени новац није требало
да се уноси у друштвену касу, већ да се искористи за куповину
инструмената за соколски оркестар.317
Пошто је организација овог догађаја поделила Друштво,
најпре је изабран приређивачки одбор, у који су ушли и грађани
који нису Соколи, да би се концерт уопште и организовао,
јер дотадашњи старешина Друштва није желео да учествује у
припремама. На други дан Ускрса, управа Друштва требало је да
изјутра оде најпре у цркву. „После овог, да соколци и соколице
дефилују кроз варош”. Након дефилеа, планиран је јавни час
испред Дома, а увече концерт и игранка. Оркестар је требало да
свира и за време вежби, као и током игранке. Деци је забрањено
да учествују на концерту. Имали су право само да буду присутни
на јавном часу. Продаја пића током концерта требало је да буде у
организацији Друштва, а програм концерта и састав оркестра били
су у надлежности одбора одређеног да организује приредбу.318

завршавале се вечерњом игранком, организоване су и лети, као у
недељу, 7. јула 1929. године.329
Сала Соколског дома уступана је и даље, али не бесплатно.
Тако је 31. маја 1928, А. Бељски закупио салу Соколане за
одржавање курса модерних игара, са обавезом да уступљени
простор плаћа 200 динара месечно.330
Организовање приредби на велике верске празнике
Соколима је доносило већу популарност међу становништвом.
Свечаност са јавним часом организована је и на први дан Божића
1926. године, а увече је приређена игранка.331 Концерт за Божић
уприличен је и 1928. године, а за цео догађај штампане су и
улазнице.332 За Божић 1929. године приређен је „јавни час” у 3
сата по подне, а сат времена касније организован је матине са
игранком.333
Није пропуштано ни обележавање Нове године. Тако су
Соколи Чачка одлучили да се и за православну Нову годину,
13. јануара 1927, организује једно сêло, јер је општинска управа
пред званичну, грегоријанску Нову годину, организовала две
свечаности у корист градске сиротиње.334
За први дан Ускрса, 22. маја 1927, организован је концерт
са редом игара који су одредили старешина и начелник Друштва.
Истог дана, одржан је у послеподневним сатима и „јавни час”.
Улазнице за децу износиле су 3, а за одрасле 5 динара.335 За први
дан Ускрса 1928. године, Соколи су такође организовали „јавни
час”. Улазница за послеподневни програм коштала је 5 динара,
а увече је, на име улазнице, прикупљан добровољни прилог.
За ову прилику, Соколана је окречена. Столице су позајмљене
од Гимназије и Раденичке школе.336 Свечана академија у свеже
329

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 30. јуна 1929. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. јула 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 8. децембра 1924. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1925. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јуна 1926. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. маја 1928. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 30. децембра 1926. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 27. децембра 1927. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1. јануара 1929. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. октобра 1927. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку у јануару 1927. године. (прва
редовна седница без датума)
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. марта 1928. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1927. године.
336

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. априла 1928. године.

97
Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.

96

томе, требало је да се одложи једна представа коју је приређивао
извесни Животић. Планирано је да улазнице за овај концерт
буду добротворни прилог, а продају је организовао благајник
Друштва. На гардероби је требало да раде служитељ Гимназије
са два сиромашна ученика.322
Међутим, Соколи из Чачка имали су проблема приликом
организовања концерата ван свог града. Главна препрека била је
висока цена изнајмљеног простора. Гостовање у Ужицу почетком
децембра 1924. одложено је, јер је само закуп сале основне школе
у Ужицу износио преко 600 динара. Соколана у Чачку и даље је
уступана бесплатно, па је тако заказан и концерт руских певача
за децембар 1924. године.323
Таква пракса није се наставила. На седници управе Друштва,
одржаној 10. маја 1925. године, одлучено је да се за одржавање
концерата других друштава закуп сале Дома наплаћује по 100
динара.324 Ова одлука је проредила гостовања друштава ван
Чачка. Прво гостовање неког друштва са стране забележено је
тек на други дан Духова, јуна 1926. године, када је у Соколани
приредбу организовало Сарајевско певачко друштво.325 Када је у
јесен 1927. године у Чачку требало да се приреди гусларско вече,
одлучено је да се оно одржи у просторијама нове Гимназије, која
је управо те године изграђена.326
Сала је и даље издавана, али, понекад чак и без дозволе
управе. Како би се соколска „сêла” контролисала, на њима је увек
требало да се налази по један члан управе. Једно такво „сêло”
одржано је у недељу, 18. марта 1928. године, у корист Сокола у
Мостару. Дежурао је А. Хаџипоповић.327
Свечана академија уприличена је и увече, пред одржавање
скупштине целе Крагујевачке жупе у Чачку, 17. фебруара
1929. године.328 Приредбе које би почињале „јавним часом”, а

Соколи Чачка 1930-1941.
Рад Соколског друштва у Чачку тридесетих година 20.
века поклопио се са убрзаним развојем града и његове околине.
Повећава се број новоподигнутих основних школа, а већи је
и прилив ученика. У граду је свој убрзан развој имао и Војнотехнички завод, који је, поред великог броја радника, имао
и интернат за ученике који су се обучавали за рад. Број ђака у
Гимназији био је скоро дупло већи пред почетак Другог светског
рата у односу на период пре 1929. године. Гимназија је у школској
1939/40. години имала 1.569 ученика, а у две основне школе

у Чачку већ 1936. године било је уписано 810 ђака.341 Читаво
подручје убрзано се просвећивало, а из редова ученика увек је
регрутован знатан број Сокола који су били активни вежбачи.
Чачак је почетком тридесетих година 20. века добио још једну
касарну, у коју је смештен 19. артиљеријски пук.342 Тиме је још
више повећан број потенцијалних чланова Соколског друштва.
Организација и рад Друштва - Прва седница Соколског
друштва у Чачку, по новим правилима, одржана је 24. јануара
1930. године. Заступник старешине Славољуб Секованић прочитао је акт бр. 5 жупе у Крагујевцу, којим је достављен списак
чланова Старешинства Соколског друштва у Чачку. Старешина
Друштва и даље је остао Драгомир Пурић, али он и цела управа
нису самостално изабрани, већ их је делегирала жупа.343 Већа
унутрашња повезаност Друштва у оквиру жупе која контролише
њихов рад, демонстрирана је и на редовној годишњој скупштини
17. јануара 1932, којој је присуствовао и жупски изасланик
Сава Ђукић, што се раније никада није дешавало.344 Изражена
просветна делатност соколске организације тридесетих година
може се видети и у избору старешине Друштва. У сачуваној
документацији до 1936. године то је, непрекидно, професор
Гимназије Драгослав Митровић.
Управу је и 1931. поставила жупа у Крагујевцу, али на
предлог из Чачка. Пошто је број чланова управе био велики и
прилично гломазан, Друштво у Чачку донело је одлуку да се
оформи један ужи одбор у који су ушли старешина, начелник,
благајник, просветар и тајник, са задатком да решавају хитна
питања. Ужи одбор је формиран и почетком 1933, са задатком
да се бави важним питањима и могућношћу да врши исплате у
висини до 200 динара.345
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Милош Тимотијевић, Чачак у предвечерје Другог светског рата 1938-1941:
социјална, економска и политичка структура, ЗРНМ XXIX, Чачак, 1999, стр. 149161.
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Милош Тимотијевић, Општинска власт у Чачку између два светска рата, ЗРНМ
XXVII, Чачак, 1997, стр. 318.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 26. априла 1929. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. фебруара 1930. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. октобра 1927. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1932. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 27. марта 1926. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. новембра 1929. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1931. и 25.
фебруара 1933. године.
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окреченој сали Соколане одржана је и на први дан Ускрса, 1929.
године. Улазница је била 10 динара по особи. Планирано је и да
се, под условом да буде лепо време, организује Ђурђевдански
уранак до села Бељине.337
За организовање концерата и игранки био је неопходан
оркестар, али и добри инструменти. Питање музике у Друштву
било је веома важно. Тако је на седници од 31. маја 1927. године
одлучено да се купи пијанино „Mignon”, који је коштао 11.000
динара. Плаћање је требало да се изврши тако што би новац био
позајмљен од банке, код које би биле заложене обвезнице ратне
штете у власништву Соколског друштва у Чачку. Давалац зајма је
као награду требало да узме купоне ратне штете од 1928. године.338
Праћени су и модерни трендови, па је 27. марта 1926. године
одлучено да се набави грамофон са потребним плочама.339
На седници од 13. новембра 1929. године одлучено је и да се
склопи споразум са филмским оператером, како би се у Соколани
приказивали „филмски комади”. Соколско друштво је планирало
да се, приликом склапања уговора, води рачуна о материјалној
користи Друштва, али и о садржају филма, који је требало да
допринесе и просвећивању чланства у складу са соколским
идејама.340

Соколи из Чачка од обнове рада 1919. године нису били
задовољни својим статусом у Савезу, и редовно су покушавали да
за своје Друштво испослују бољу позицију, а можда и могућност
да буду центар жупе. Пошто се Чачак од 1930. године по новој
административној подели нашао у Дринској, Горњи Милановац
у Дунавској, а Краљево у Моравској бановини, а да су при томе
соколска друштва из ових вароши припадала жупи у Крагујевцу,
јавили су се предлози о новој реорганизацији соколских жупа.
Предлог о новој подели жупа, које би се поклапале са
бановинама, поздрављен је у Чачку, али са опаском да у том
систему треба избећи тенденцију ка стварању соколских округа,
као споне између друштава и жупа, како се друштва не би
оптеретила са три пореза. По мишљењу Сокола из Чачка, уместо
округа, требало је створити више жупа у једној бановини.350
Иначе, Чачани су и даље остали у Крагујевачкој соколској жупи,
а борба за бољи статус се наставила. Заправо, Чачани никада
нису „прежалили” што нису постали центар жупе, у коју би ушла
друштва из Ужица, Горњег Милановца, Краљева и Крушевца. Као
кривце означавали су Ужичане који су основали своју жупу.351
Са обновом рада Соколског друштва у Ивањици 1932,
поново су покренуте иницијативе да Чачак поново буде центар
жупе у коју ће ући друштва из Крушевца, Трстеника, Краљева,
Горњег Милановца, Гуче и Ивањице, као и неких других места:
„Јер Чачак је спутан жупом у Крагујевцу, те се тако објашњава
оснивање соколских друштава у чачанским крајевима, Гучи
и Ивањици, од стране ужичке жупе”.352 Непрестана трвења са
жупом преносила су се и на поље финансија, у циљу смањења
жупског пореза, као и кроз разна процедурална питања.
Борба Чачана за смањење давања жупи настављена је и
на жупској скупштини, одржаној у Краљеву 28. фебруара 1932,
када је говорено о потреби да се жупски порез смањи, а савезни
потпуно укине.353 Незадовољство радом жупе демонстрирано је и
приликом скупштине у Горњем Милановцу, 25. марта 1934, када
су Чачани били незадовољни донетим дневним редом.354 Једна
350
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. октобра 1930. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1931. године.
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О слету у Прагу и чачанском Соколству, „Чачански глас”, бр. 1, Чачак, 16. јули 1932.

НМЧ, И-1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), март 1933, бр.
23. и јул 1935, бр. 38.
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ИАЧ, ДБ, К-1, бр. 11, 12, 13.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. јануара 1933. године.

Соколство у Ивањици, „Чачански глас”, Чачак, бр. 9, 11. септембар 1932.
НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1932. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. марта и 23. априла 1934. године.
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Подржављење соколске организације након 1929. имало
је за последицу већу бирократизацију. По новим правилима
Сокола Краљевине Југославије, седнице друштава требало је
да се одржавају сваке среде, како би се побољшао рад. Оваква
пракса није дуго спровођена, па је после пар месеци одржавање
седница поново проређено, најпре на 15 дана, а онда и још
ређе. Са друге стране, у Соколе су почели масовно да се уписују
чиновници државних установа, као у случају Првостепеног суда у
Чачку. Почетком 1931. послат је и циркулар свим надлештвима „у
циљу уписа чиновника у Друштво”.346 Чланство је све масовније
уписивано, а Соколи у Чачку штампали су марта 1933. године
1200 чланских карата, да би јула 1935. штампали чак 3000
уписница.347 Број чланова Соколског друштва у Чачку, као и чета
по селима, 1935. године ипак није био тако висок. У извештају
који је прослеђен у Сарајево, седиште Дринске бановине, наводи
се да је у Чачак имао 601 Сокола; у љубићком срезу биле су
две чете (Мрчајевци и Горња Горевница) са 50 до 60 чланова;
трнавски срез имао је такође две чете (Слатина и Заблаће) са
укупно 113 чланова. Гуча је имала своје посебно друштво, али
оно је било потпуно неактивно, а у селима Драгачева није било
соколских чета.348
Годишње скупштине Сокола у Чачку постале су веома
посећене, за разлику од периода пре 1929, када је редовно
негодовано због незаинтересованости грађана. Увођењем
диктатуре, на соколским скупштинама окупљало се пуно
света из „свих друштвених редова”. Учешће уважених чланова
вароши, начелника, судија, тужилаца, управника надлештава и
својеврсна „добровољна обавезност”, привлачила је све оне који
су размишљали о својој каријери. Дисциплина на седницима није
била увек најбоља, као 29. јануара 1933. године, када је на крају
скупштине предложено да сви присутни који су у сали, а нису
чланови Друштва, одмах приступе уписивању. Од опште галаме
и граје овај предлог није ни примећен, па се од њега одустало јер
су сви почели да излазе.349

Славољуб Секованић жалио се 1932. године на лоше стање:„Наш
Соко преживљава тешке дане: младе снаге ме остављају и иду
на службу у Сплит, Краљево итд. Сада сам сам, а свим силама
ћу радити да опстане Соко кога сам ја основао”.361
Соколске чете - Једна од новина у раду соколских
друштава после 1929. било је формирање соколских чета по
селима. Прва таква чета образована је у Прељини крајем 1931.
године.362 Највероватније да је то био само наставак рада од пре
1929, да се у Прељини, као среском месту, утемељи соколски
покрет. Ипак, на оснивање чета по селима није најповољније
гледала управа у Чачку, јер је Секованић у лето 1932. поручивао
да се мора водити рачуна о пропаганди Друштва, „јер оснивање
Друштва у Прељини није што и у Краљеву”. Чачани су планирали
да оснују Соколско друштво и у Ивањици.363 У том настојању
претекли су их Ужичани.
Чета у Прељини није добро радила, па је и укинута крајем
1933. године. Старешину ове чете Соколско друштво из Чачка
гонило је преко среског начелника, како би известио „шта је
урађено са архивом, имовином и готовином чете”.364
Од настојања да се по селима образују чете није се одустало,
па је 6. фебруара 1933. године формирана чета у Слатини.365 У
чланство је уписано око 50 мештана, а за старешину је изабран
М. Перуничић, шеф станице је био С. Николић, начелник
Ц. Бобаревић.366 Управа чете, изабрана 10. маја 1933, поред
председника бројала је и пет чланова. Одређене су и границе
подручја на којима је Соколско друштво у Чачку могло да оснива
своје чете (Трнавски, Драгачевски и Љубићки срез, као и општина
Горња Горевница).367
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940.
356

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. новембра 1934. године.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, 7. април
1938, бр. 56.
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1940 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1941 г. у Јагодини, Крагујевац, 1941, стр. 28.
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној
скупштини жупе 28 марта 1937 г. у Ћуприји, Крагујевац, 1937, (без обележених
страна).
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, 6.
септембра 1940, бр. 213.
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О слету у Прагу и чачанском Соколству, „Чачански глас”, бр. 1, Чачак, 16. јули
1932.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1931. године.
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О слету у Прагу и чачанском Соколству, „Чачански глас”, бр. 1, Чачак, 16. јули
1932.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. новембра 1933. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1933. године.
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Соколска чета у Слатини, „Чачански глас”, бр. 7, Чачак, 12. фебруар 1933.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
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од жупских скупштина одржана је и у Чачку 6. и 7. априла 1940.
године, али тада је блиска опасност од рата смирила локалне
размирице.355
Повећање броја чланова Соколског друштва у Чачку
условила је и разгранатију делатност. Коњички и смучарскопланински одсек формирани су 19. новембра 1934. године.
Коњицу је предводио капетан Марићевић, а смучаре Секованић.
Дозволу за држање коња требало је тражити од команданта
места према решењу жупе.356 Са приближавањем рата у оквиру
Соколског друштва појачава се рад на предвојничкој обуци, па се
у Чачку 7. априла 1938. формира и стрељачки одсек.357 Упоредо
су неговани и остали спортови: одбојка, тенис, хазена. Друштво
у Чачку је 1940. имало и позоришни одсек, али нема података да
су играли представе.358
Број чланова Друштва временом се мењао, а 1936. године,
макар формално, Друштво је било најбројније. Соколи у Чачку
имали су 1.413 одраслих чланова и 75 чланица; мушки нараштај
– 750, женски нараштај – 45; мушка деца – 212, женска деца
57; укупно 2.552 члана.359 Међутим, то је време „добровољне
обавезности”, а стварни број чланова био је далеко мањи, јер,
према извештају од 6. септембра 1940. године, Соколи у Чачку
имају 21 вежбача, 53 невежбача, 14 чланица, невежбајућих
чланица 16, мушки нараштај бројао је 23, а женски нараштај 25
чланица, укупно 152 члана.360
Иако је број чланова Сокола након 1929. године растао,
није се осећао велики напредак Друштва, посебно због одлива
омладине из вароши, која је из Гимназије ишла на даље
школовање или је налазила посао широм земље. Начелник

је на седницама препоручивано да се поступно и обазриво крене
у оснивање сеоских соколских чета. Одлучено је да се 17. марта
1935. оде у Миоковце, где би се проверило стање и могућности
села за формирање чете.374 Није тачно познато када је основана
чета у Миоковцима, али регистровано је да су Миоковчани
јануара 1936. штампали 100 плаката којима су објављивали упис
у Соколе.375 Нешто раније, 10. априла 1935. године, забележена
је и жеља да се у селу Мојсињу оснује чета.376 Соколи у Заблаћу,
штампали су септембра 1935. године 150 плаката у којима су
позивали становништво свога села на упис у чету.377 Када је тачно
основана чета у Заблаћу, није познато.
Нагло ширење соколства на село било је потпуна новина.
Дотадашњи чланови с0колских друштава нису имали искуства у
таквом раду, па је почетком 1935. у Крагујевцу одржан и течај за
обуку и образовање сеоских чета.378 Током маја 1935, старешина и
четни референт обишли су чете у Слатини, Заблаћу, Мрчајевцима,
Љубићу, као и новоосновану чету у Мојсињу. Стање је било добро,
осим у Љубићу, где није било никаквог рада, што је био разлог да
се изнесе предлог о распуштању чете, ако се стање не побољша.
Сви Соколи вежбачи из Љубића позвани су 26. маја у Чачак, где
им је дато упутство о раду у четама. Том приликом, све чете су
позване да учествују на вежбама у Краљеву.379
Чете су се формирале и по осталим селима, па су тако,
најкасније до 1938. године, формиране чете у Прислоници
и Трбушанима, где је 1939. почео да се гради и дом.380 Након
оснивања чета по селима, требало је и обучити њихово чланство,
што је вршено кроз течајеве. Један од таквих скупова, приређених
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.
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Оснивање соколске чете у Горњој Горевници, „Чачански покрет”, бр. 1, Чачак, 16.
април 1933.

НМЧ, И- 1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), јануар 1936,
бр. 28.

369

376

Соколска скупштина, „Чачански глас”, бр. 52, Чачак, 28. децембар 1934.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. априла 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.
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НМЧ, И- 1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), септембар
1935. бр. 26.

М.Тошић, Соколска сеоска чета у Мрчајевцима, „Чачански глас”, бр. 31, Чачак, 30.
јули 1933.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. јануара 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. септембра 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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НМЧ, И-1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), јун 1933, бр.
13, 29.

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940, стр. 34-36.
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Соколска чета у Горњој Горевници формирана је 9. априла
1933. године, а на оснивачкој скупштини присуствовало је преко
100 лица. Изабрана је и управа: старешина - свештеник Небојша
Поповић; заменик старешине – земљорадник Војин Тодоровић;
начелник – студент права Милош Ћировић; секретар – учитељ
Иво Глушчевић; благајник – земљорадник Милутин Крџић;
ревизори – Видосав Видаковић и Слободан Кораксић; референт
за тамбурашки оркестар – земљорадник Љубо Видаковић.368
Следеће године за старешину је изабран Јосиф Стафнер,
благајник рудника магнезита „Емилка”.369
Иницијативе за образовање чета долазиле су из самих
села, као у случају Мрчајеваца, које је на седници у Чачку, 2.
јануара 1934, заступао „брат Тошић” са предлогом да се направи
споразум о оснивању чете.370 Заправо, чета је у овом селу основана
самоиницијативно претходне године, али није имала активности.
Оснивачки одбор од 60 чланова са председником Тошићем
сазвао је оснивачку скупштину за 13. август 1933. године. Већина
чланова ове чете није се бавила земљорадњом, што је, иначе,
био услов да сеоска чета буде формирана, па се размишљало да
Мрчајевци оснују Соколско друштво. Чета у Мрчајевцима имала
је књижницу и тамбурашки оркестар, а размишљали су да оснују
„шах-клуб” независно од Сокола.371
Љубићани су своју чету оформили 22. јула 1934. године.372
Први кораци ка овом подухвату направљени су годину дана
раније, јуна 1933, када су Соколи штампали 100 плаката за
упис, као и 150 карата за, највероватније, предавање за житеље
Љубића.373 Чета у Паковраћу формирана је 10. фебруара 1935.
године, а регистрована је и жеља мештана села Миоковаца да се и
код њих образује соколска чета. Управа у Чачку била је опрезна, па

Финансије - Након 1929. године соколска друштва
изгубила су дотадашњу самосталност у одлучивању, али су их, за
узврат, финансијски помагали државни органи. Најочитија помоћ
било је повећање буџета, који се делимично пунио и из државних
извора. Предлог буџета је обавезно слат у жупу на усвајање,
али самостални захтеви разним државним институцијама нису
престајали да се шаљу.384
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.
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НМЧ, И-1457, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку за соколске чете
1938-1941, 31. март 1940, бр. 14; 2. април 1940, бр. 15; 6. децембар 1940, бр. 246-247.
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НМЧ, И-1457, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку за соколске чете
1938-1941, 28. април 1938, бр. 7; 28. децембар 1938, бр. 13.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. фебруара 1930. године.

Буџет Соколског друштва у Чачку
за 1930, 1931, 1938, 1939, 1940. и 1941. годину385
БУЏЕТ-ПРИХОДИ

1930.

Готовина из ранијих година 4.566,50
Помоћ од општине Чачак
3.000
Помоћ од бановине
28.448,50
П0моћ од општина,
бановине, Градског
поглаварства
Приходи од села и концерата 5.000
Члански улог
2.520
Упис утемељивача и
добротвора
Од купона ратне одштете
825
Од хартија од вредности и
улога у банкама
Непредвиђени приходи
СВЕГА
44.360
БУЏЕТ-ТРОШКОВИ
Плата начелнику
4.800
Плата начелници
1.800
„Награда” служитељу
Лични издаци
Путни трошкови чланова и
помоћ
Помоћ члановима за слетове
Помоћ техничком особљу за
слетове
Канцеларијски материјал
250
Канцеларијски материјал,
књиге, листови
Набавка намештаја
Намештај и справе
Оправка Дома
25.000
Осигурање Дома
Подизање чесме
Огрев
4.500
Осветљење
2.200
Огрев и осветљење
Набавка и оправка справа
2.500
Порез жупи и Савезу
760
Отплата дуга ССКЈ
За две уплате акција
250
Привредне аграрне банке
За набавку листова, књига и
600
брошура
За одржавање чистоће
1.200
Непредвиђени издаци
500
Свега

44.360

1931.

1938

1939

1940

1941.

3.000
3.000
38.000

1.554,04
2.000
10.000

224,04
2.000
7.500

-

12.694,34

-

-

5.000
4.000

13.716,50
4.301

-

2.500
5.500

-

5.000

14.738
1.390

15.917,50
3.500

10.000
4.000

2.499

3.512,50

2.300

1.000

825

412

412

-

351,50

15

1.051

1.000

55.550

34.834,04

29.791,54

743
31.511,50

500
34.194,34

4.800
2.400
2.400

2.000
350
1.500
-

6.450

-

600

1.761

-

612

-

1.000

-

-

500

25.200
-

2.400
1.030

2.000
5.150

-

1.838,50

18.130,90

9.323,50
948

1.000

216

216

216

2.000
1.561
1573,20

1.790,50
1.400,90

-

6.000
2.000
-

3.000

79

-

3.700
2.200

2.000

1.985,50

3.500

704,50
2.503,50

1.500
2.000

226,40

1.416,50

719

500

250

600

888,06

3.500

635

4.000

2.000

3.500

2.592,40

55.550

33.145,46

24.866,4

3.241

500

15.046,50

27.616
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за вође сеоских соколских чета, требало је организовати почетком
1936. године.381
Проширење рада соколске организације на села условило је
стварање нових активности. Тако су Соколи у Чачку 6. децембра
1940. године набављали шећер за пчеле, а сакупљали су и лековито
биље. Вршене су и акције пошумљавања, као у случају Слатинске
Бање, у којој је ова акција планирана за 10. април 1940. године.
Организовано је сађење нових садница воћака, као и чишћење
старих. Све активности биле су прилично бирократизоване, тако
да су постојале и посебне пријаве за ове акције, које је требало
попунити до 12. априла 1940. године.382
Мада је средином тридесетих година постојала велика
организована акција за образовање соколских чета по селима,
цела замисао имала је ограничен успех, јер се највећи број чета
угасио. Соколска чета у Прислоници угашена је после 28. априла,
у Заблаћу после 28. децембра 1938. године.383 Угасиле су се и чете
у Паковраћу, Мојсињу, Љубићу, Горњој Горевници. Заправо, пред
Други светски рат у околини Чачка постојале су свега четири
чете: Миоковци, Трбушани, Мрчајевци и Слатина.

385

одлазио на оправку и одржавање Дома, а суме издвајане за
културне делатности нису биле велике.
Када се погледа структура буџета општине Чачак за 1931.
годину, у којем је од укупно 292.460 динара, предвиђених за
помагање патриотских и хуманитарних организација, Соколско
друштво добило 3.000 динара, као и претходне 1930. године,
открива се заиста мали буџет којим су располагали Соколи у
Чачку. Председник општине је у то време имао годишњу плату
од 30.000 динара.391
Ипак, помоћ од општине редовно је стизала. Соколи су у
буџетској 1935/1936. од општине Чачак добили 5.000 динара, а
за буџетску 1936/1937. планирано је да добију само 2.000 динара
од укупно 87.400 динара предвиђених за „социјално старање”.
Иначе, планирани буџет општине износио је 2.009.100 динара,
плата председника општине, односно Градског поглаварства у
Чачку за 1935/1936. годину износила је 36.000, а секретара 24.000
динара.392 Буџет Сокола за 1936. годину износио је 23.600 динара,
а за 1938. годину 34.834,54 динара. У наредним годинама буџет
је био још мањи. Соколи су се све више ослањали на сопствене
приходе, од новца зарађеног путем приредби и чланског улога,
чиме су покривали 2/3 трошкова.
Соколско друштво у Чачку добијало је помоћ са разних
страна. Тако је Банска управа у пролеће 1934. послала помоћ
од 10.000 динара. Исте године општина Чачак је у свој буџет
унела суму од 5.000 динара, предвиђену за Соколе. Са друге
стране, тражена помоћ од Министарства за физичко васпитање
није добијена.393 Понекад је тражено да се уместо новца исплати
заостала обавеза Друштва, као почетком 1935. године, када је
општини Чачак препоручивано да уместо новчане помоћи за
Соколе плати осветљење.394 Општина је новембра 1935. Соколском
друштву помогла са 2.000 динара.395 Дринска бановина је 1936.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. марта и 19. септембра
1930; НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 31.
децембра 1938, бр. 190-320; 31. децембар 1938, бр. 150-160; 31. децембар 1940, бр. 286303; ИАЧ, Соколско друштво Чачак, К-1, Предлог буџета за 1941. годину, б. б.
386

391

387

Буџет прихода и расхода Општине Града Чачка за 1931 год, Чачак-Ужице, 1931,
стр. 1, 2, 9.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. јануара 1934. године.

392

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 26. јануара 1933. године.
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Предлог буџета Градске Општине у Чачку за 1936/37 годину, Чачак, 1936, стр. 6.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. фебруара 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. априла 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. јануара 1936. године.
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној скупштини
жупе 28 марта 1937 г. у Ћуприји, Крагујевац, 1937 [без обележених страна].

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. јануара 1935. године.
395

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. новембра 1935. године.
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Предлог буџета за 1930. годину открива нове изворе
финансирања, као и акције за које је Друштво сматрало да су
најважније у његовом раду. У односу на период пре 1929, буџет
је значајно повишен, новац који је добијан од државе је повећан,
али трошкови нису били усмерени на просветну и културну
делатност, већ, пре свега, на грађевинске радове. За листове,
брошуре и књиге издвајано је свега 600, а за спортске реквизите
2.500 динара. Структура буџета за 1931. била је слична. Буџет је
порастао на чак 55.550 динара.
До сада доступна документација не открива колики је буџет
Друштва био за 1932. годину. Буџет за 1933. пројектован је на
34.000 динара, што је било значајно смањење трошкова.386 За
сада се не зна ни колики је био буџет за 1934. годину, али се, на
основу одлуке управе да се од ССКЈ тражи позајмица од 30.000
динара, може закључити да је недостатак новца, у време када је
планирана оправка Соколане, била озбиљна тешкоћа.387 Буџет
за 1935. годину износио је 45. 619 динара и био је приближно
исти као 1930. године.388 Планирано је да буџет Друштва за 1936.
буде 23.600 динара.389 На крају 1936. приходи Друштва износили
су 28.424, а расходи 27.411 динара.390 На жалост, нису сачувани
подаци о приходима и расходима у овим годинама, на основу
којих би се могла урадити детаљна анализа стратегије рада.
Позната је структура буџета за период од 1938. до 1941.
године. Буџет се тих година усталио на суму од око 30.000
динара, помоћ од државних органа је знатно смањена, а све је
било условљено завршетком радова на оправци Дома. Приметно
је повећање суме новца који су Соколи добијали од приређених
забава, као и од чланског улога. Највећи део новца и даље је

Са друге стране, жупа и Савез тражили су редовну исплату
обавеза Друштва. Повремено то је правило проблеме, као 29.
октобра 1930. године, када је, због помањкања новца у благајни,
Соколско друштво у Чачку решило да се за помоћ обрати
Бановини у Сарајеву.405 Чачани су, заправо, били веома ревносни
у плаћању својих обавеза према Савезу, ако се пореде са другим
друштвима у својој жупи, јер су на крају 1930. дуговали само 652
динара, док је дуг других друштава био и више хиљада динара.406
Следеће године дуговање је било 734 динара (порез 520, озледни
фонд 164 и 50 динара за фонд новооснованих друштава).407
Порез за Савез износио је 1935. године 1.944 динара.408 Соколи
из Чачка су Савезу Сокола Краљевине Југославије на име пореза
били дужни 1.944, а жупи 1.250 динара за 1935. годину, иако је
број чланова опадао, па је одлучено да се према стварном списку
обавезе плате.409 Дуговања према жупи за 1936. износила су
2.626 динара, а за просветни одбор 20 динара.410 Дуг од 2.626
динара била је, заправо, рата враћања помоћи Савезу за оправку
Соколне, јер је стварни дуг за 1940. био 671 динар, а у осталим
годинама није било дуговања.411
Према званичној статистици из жупе у Крагујевцу, Соколи
у Чачку били су 1940. године задужени за 86 чланова и чланица
по 7 динара, за 40 нараштајаца по један динар и за 59 деце по
0,50 динара, укупно на 671,50 динара.412
405

396

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној
скупштини жупе 28 марта 1937 г. у Ћуприји, Крагујевац, 1937 [без обележених
страна].
397

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 14. маја
1938, бр. 73.
398

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
399

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1931. године.
400

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 26. јануара 1933. године.
401

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. јануара 1933. године.
402

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. октобра 1930. године.
406

Izveštaj za prvu redovnu glavnu skupštinu SSKJ u Beogradu 29. marta 1931, Beograd,
1931, str. 78-79.
407

Izveštaj za drugu redovnu glavnu skupštinu SSKJ u Beogradu 10. aprila 1932, Beograd,
1932, str. 138.
408

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.
409

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.
410

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној
скупштини жупе 28 марта 1937 г. у Ћуприји, Крагујевац, 1937, (без обележених
страна).
411

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. фебруара 1934. године.

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940, стр. 59; Извештај
Управе Соколске жупе Крагујевац за 1940 годину, поднет Главној скупштини
жупе 6 и 7 априла 1941 г. у Јагодини, Крагујевац, 1941, стр. 46.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. јануара 1936. године.
403

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.

ИАЧ, Соколско друштво Чачак, К-1, бр. 2482.
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упутила као помоћ 10.000 динара.396 Иста сума од бановине
додељена је и у пролеће 1938. године.397
Новац је тражен и од државних органа у Београду. Помоћ у
висини од 6.000 динара тражена је и од Министарства физичког
васпитања народа 21. маја 1935, а није се одустало ни од 20.000
обећаних од ССКЈ, јер су, на основу тог обећања, покренути
грађевински радови за поправку Соколане. На истој седници
управе донета је и одлука да се за уступање сале наплаћује 200
динара.398 Сопствени приходи од приређивања „јавних часова”
нису били занемарљиви. Тако је Друштво имало приход од 1.200,
а расход 300 динара за одржавање „јавног часа”, за први дан
Ускрса 1931. године. 399
Један део прихода Друштво је имало од чланских улога, али
то није био велики износ. Уз то, увек су постојали захтеви да се
чланарина смањи, као 26. јануара 1933. године, што управа није
прихватила.400 Неколико дана касније, усвојено је да годишња
чланарина за вежбаче буде 24, а остале чланове 36 динара.401
Предлог је, заправо, усвојен тек за наредну 1936. годину.402
Прикупљање чланарине није био једноставан посао, а
благајник коме је та дужност поверена имао је и хонорар у висини
од 5% од прикупљених чланских улога, као и од новца добијаног
са соколских сêла.403 Уплата чланарине била је, ипак, нередовна,
тако да је крајем 1935. одлучено да се од свих чланова који неће
да плате улог одузму соколске значке.404

на позајмицу, на име „довршетка друштвеног дома” и 10.000 динара као помоћ.421 Коначно, новац који је тражен од Друштва из
Чачка, унет је у буџет ССКЈ за 1935. о чему је Друштво у Чачку
извештено у пролеће исте године.422
Оправка Дома отпочела је већ у јесен 1934. године, када су
5. септембра отваране и четири пристигле понуде грађевинских
предузимача за оправку зграде и постављање громобрана. Поред
управе Соколског друштва, отварању понуда присуствовао је
и градски инжењер.423 Радови су поверени предузећу „Павле
Брушија и Синови” („ударање” плафона и фарбање).424
Радови су почели, али, укупна сума потребна да би се радови
завршили није обезбеђена, о чему су известили Савез. У исто
време, одлучено је да се Банска управа поново моли за помоћ.425
Молбе су услишене. Савез је послао помоћ од 10.734 динара
и бескаматну позајмицу од 20.000 динара. Новац је трошен за
разне потребе. Соколана је и пре ових радова имала електрично
осветљење, али без прописане инсталације. Трошкови увођења
осветљења износили су 600 динара. Дуго планирана бина још
није била изграђена, па је у склопу општих радова и тај проблем
требало решити. Да би се бина што ефикасније подигла, решено
је да се за њу не расписује оглас за понуде, већ да се изврши
директна погодба, али је грађевински одбор ипак изабран.426
Израда бине уступљена је Андрији Димитријевићу, за 2.000
динара, а да при том Друштво набави сав потребан материјал.
Истом предузимачу требало је исплатити рад за израду плафона,
али да се од те суме задржи 2.500 динара, на име кауције за 15
месеци према уговору. Највећа исплата требало је да се изврши
трговцу Василију Петровићу, 11.180 динара, али тек онда када
421
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. априла 1930. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. децембра 1930. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.
423

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. фебруара 1934. године.

Прва Јордана Цветковића, који нуди само радну снагу и то 12 динара по квадратном
метру. Славко „Мајстор” нудио је рад по 15 динара по квадрату, као и рад и материјал
заједно без фарбања - 50 динара по квадрату, а рад, материјал и фарбање - 70 динара
по квадрату. Дејан Петровић тражио је за свој рад 8 динара по квадрату, односно 53
динара за рад, материјал и фарбање. И, на крају, Павле Брушија и Синови: за рад,
материјал и фарбање 57,50 динара по квадрату (НМЧ, И-1455, Записник Соколског
друштва у Чачку од 5. септембра 1934. године).
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. октобра 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. септембра 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. марта 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. септембра 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. априла 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 8. октобра 1934. године.

415

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. маја 1931. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. октобра 1931. године.
417
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Највећи део буџета којим су располагали, Соколи у Чачку
трошили су на оправку и опремање свога Дома. Због великог
броја приредби које су организовали, стара идеја да се направи
бина поново је покренута децембра 1930, када је одлучено да се
од новца који би им остао, те године коначно предузму радови.413
Новац је увек недостајао, па је од команданта места 24. децембра
1930. тражено да одобри одсуство војницима који би правили
бину.414
Коришћени су разни начини како би се набавио новац, а
занимљив случај десио се у пролеће 1931, када је прегледом
документације утврђено да Соколско друштво у Чачку поседује на
рачуну код Кредитног завода у Чачку, још од пре Првог светског
рата, преко 2.128 динара, па је предложено да се тај новац уложи
у фонд за оправку Дома. У исто време, донета је одлука да сваке
године, 1. јануара, Друштво улаже новац у овај фонд да би се Дом
коначно оправио.415 Вредност Соколане процењена је 3. октобра
1931. на 300.000 динара и осигурана је код Београдске задруге.416
Три године касније, Дом је осигуран на 350.000 динара.417
Иако је Соколана поправљана још 1919. године, укупно
стање објекта било је лоше, јер је уништавање током окупације
било прилично темељно. Потпуно фарбање Дома поверено је 2.
октобра 1933. године Жику Луковићу, по цени од 1.115 динара.418
Један од начина да се дође до пара за оправку Дома била
је идеја о позајмици од ССКЈ. Међутим, Савез је 5. марта 1934.
одбио молбу Друштва у Чачку на задужење од 30.000 динара за
оправку Дома, али је обећао да ће се молба држати у евиденцији.419
Чачани нису одустали, па су само месец дана касније од ССКЈ
тражили позајмицу од 20.000 динара, како би поправили
Соколану.420 Помоћ је опет тражена у лето, и то 20.000 динара

427

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. октобра 1934. године.

Соколи су планирали да се њихова имовина прошири, а и
сам бан Дринске бановине, када је боравио у Чачку у пролеће
1934, обећао је да ће се заложити да Друштво добије један део
земљишта државног расадника.434
Питање убаштињења земљишта Соколског друштва није
било једноставно. Општина је у лето 1934. тражила да се плати
такса од 106 динара. Соколи су били мишљења да су изузети од
такве обавезе.435
Поред послова око баштињења, Соколско друштво из Чачка
је планирало и да прошири своје земљиште за вежбалиште,
па је и начелник Секованић тим послом путовао у Сарајево
код бана Дринске бановине, али тај предлог је, након шест
месеци разматрања, одбијен. Са друге стране, земљиште које
је припадало Соколима у Чачку делимично је заузела управа
Женске подружине у граду. Проблеми око права власништва
требало је да се реше сравњивањем докумената и показивањем
тапија. У супротном, требало је од општине тражити да се
земљиште Сокола убаштини.436
Соколско друштво у Чачку није било спремно да општини
уплати таксу за правне послове око уписа њиховог земљишта у
катастар, па је помоћ тражена и од Сокола Краљевине Југославије,
одакле им је достављен акт о ослобађању од таксе на убаштињење
на друштвено имање.437
Иако је утрошена велика енергија да се избегне плаћање
таксе, коначну „пресуду” донело је Министарство финансија,
које је известило Соколско друштво у Чачку да је неизводљиво
да се било ко ослободи плаћања таксе за пренос земљишта. Због
правних компликација није било могуће ни примити помоћ од
ССКЈ у висини од 20.000 динара, јер је као залог морала да се
положи „интабулација на имање”, које није унето у катастар, па
правно није припадало Соколима у Чачку, будући да нису били у
стању да плате преносну таксу.438 Друштво је 19. септембра 1935.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. фебруара 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. априла 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. маја 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. септембра 1934. и 4. марта
1935. године.

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 30.
августа 1938, бр. 105-106.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1932. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.
НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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Друштво буде примило помоћ од Савеза Сокола Краљевине
Југославије, на шта је Петровић пристао.427
Ова исплата каснила је неколико месеци, а дуг је порастао
на 14.000 динара. Петровићу је препоручивано да сачека пријем
новца на име позајмице од Савеза СКЈ, а ако су му паре исувише
потребне, онда је требало да се заложе хартије од вредности.428
Исплата је делимично извршена априла 1935. године, али
је дуг и даље постојао.429 Друштво је за оправку Дома у јесен 1935.
дуговало Василију Петровићу 4.000, а А.Д. „Јелици” за увођење
електричног осветљења 2.000 динара. За Дом није набављен
огрев, нити су набављене кулисе да би се бина оспособила за
рад. Решено је да се заложе обвезнице ратне штете, 33 комада
код Државне хипотекарне банке за суму од 9.000 динара. Од те
суме плаћени су дугови и огрев.430 Дуговања за оправку Соколане
развлачила су се и до краја 1935, када је предузимач Јаков
Брушија својих 2.500 динара потраживања пренео на Василија
Петровића.431 Сређивање санитарних прилика решено је тек
1938. године, а за израду „хигијенског” клозета, предузимачу
Мајерхоферу плаћено је 10.000 динара и још 2.254 динара на име
оправке Дома.432
Највреднија имовина којом су Соколи у Чачку располагали,
осим самог Дома, било је и земљиште на којем је подигнута
Соколана са вежбалиштем. Међутим, и ту су постојали проблеми,
јер у земљишним књигама тај простор није био власништво
Друштва. Почетком 1932. некадашњи чланови управе, апотекар
Аристид Јовановић и адвокат Љубо Кордић, заједно са Милисавом Терзићем, отишли су код среског начелника како би
„убаштинили друштвену имовину”, по молби која је раније
упућена банским властима.433

помоћ (4. март 1932 - 350, 18. октобра 1933 – 500 динара).447 Пет
чланова Друштва добило је помоћ од по 100 динара 2. јануара
1934. године.448
Помоћ коју су друга друштва тражила од Сокола у Чачку
по правилу је одбијана. Постојала је чак и одлука, од 10. маја
1933. године, којом се Савез моли да се пракса тражења помоћи
прекине, као у случају друштва из Јагодине, који су у Чачак
самоиницијативно послали „клинац” за заставу, па им се
помоћ, односно плаћање, није могло одрећи.449 Једна од ретких
уплата које су Соколи из Чачка дали, 100 динара, била је помоћ
поплављеним Французима у пролеће 1934. године.450
Са друге стране, људима који су давали новчане улоге за
Соколско друштво у Чачку изражавана је посебна захвалност,
као у случају проте Сретена Михаиловића, који је уплатио 500
динара.451 Проти је као знак пажње издата и посебна диплома.452
Друштво је посебну захвалност изразило и свештенику Милану
Поповићу из Заблаћа, који је чети из свог села уступио своју
земљу за вежбање, уз обећање да ће земљиште и поклонити.453
Посебан легат у корист Сокола у Чачку дао је и инжењер
Симеон Ђорђевић, а вредност улога процењена је на 500 динара.454
На име покоја душе Надежде Матовић, чланице Сокола у Чачку,
њен отац Глишо уплатио је Друштву 300 динара. Прва пекарска
задруга у Чачку приложила је 50 динара на дан годишњице
оснивања свог удружења. За покој душе Павла Василијевића,
старешина Сокола приложио је 200 динара. Свим дародавцима
изражена је писмена захвалност.455 Директор А. Д. „Јелица” на
447

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1932. и 18. октобра
1933. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1931. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. јануара 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. марта 1930. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. октобра 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јула 1933. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. маја 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. марта 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. фебруара 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. септембра 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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године најзад добило тапију на земљиште, које је снимљено
у катастру, јер је раније било уписано на општину Чачак. У
исто време, решено је да Женска подружина ослободи заузето
земљиште.439
Штедљивост која је испољавана приликом давања новца
држави није примењивана када је требало помоћи сопствено
чланство. Постојао је Фонд за сиромашне чланове који су
потпомагани на различите начине. Тако је двоје сиромашних
чланова добило по 200 динара због одласка на течај за предњаке
почетком 1935. године.440 Постојао је и Слетски фонд, у који је
прикупљан новац за помоћ приликом одласка на такмичења,
као и фонд за прикупљање новца за куповину соколских одела
сиромашним члановима.441
Друштво у Чачку финансирало је одлазак Светозара Мијића
на жупски течај у јесен 1933, а жупа одлазак Загорке Стојановић.442
Као помоћ техничком особљу за слет у Сарајеву 1934, Друштво у
Чачку одобрило је 1.150 динара, а чланство, управа и нараштај
добили су 464 динара за трошкове пута и хране.443
Плаћани су и одласци у обилазак сеоских чета у околини
Чачка. Тако је марта 1934. одлазак у Горњу Горевницу плаћен 60,
а у Слатину 80 динара. Телеграфисање и телефонски разговори
плаћени су 20 динара.444 Приликом оснивања чете у Мрчајевцима,
управа је одобрила расходе од 100 динара за превоз и 20 динара
за телефонске разговоре.445 У јесен 1934, начелнику Секованићу
је на име пута у Сарајево исплаћено 163 динара.446
Одобраване су и новчане помоћи независно од рада Друштва,
као у случају Радована Вељовића који је у више наврата добијао
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Соколана, справе и опрема - Највећи проблем за
Друштво представљала је поправка Соколане. Дом је почетком
јесени 1930. прокишњавао, иако је у претходној деценији било
више препокривања, а морао је да се оправи и „клозет”.459
Помоћ у оправци, постављању бине у сали, као и прављењу
ограде око Соколане, потражена је од ВТЗ-а у Чачку. Као мера
предострожности, Соколана је требало да се осигура, као и да се
коначно постави громобран.460 Међутим, помоћ од ВТЗ-а није
се могла добити, а предрачун за оправку био је висок - 25.000
динара.461 Иако се није имало довољно новца, 15. маја 1931.
одлучено је да се крене у реновирање Соколане, и да оправке буду
завршене у оквиру финансијских могућности.462
Да би се зграда поправила, одлучено је да се за помоћ у новцу
обрати Банској управи у Сарајеву, Министарству за физичко
васпитање и Суду општине чачанске, а Министарству војске и
морнарице за помоћ у радној снази.463 Радови на постављању
ограде око дворишта Соколане, са алатом и материјалом којим
је располагало Друштво, почели су крајем маја 1933. године.
Подизање бине требало је да се изведе у договору са општинским

инжењером.464 Највећи део радова завршен је крајем 1935, али
оправке се врше све до 1941. године.
Обнављање опреме за вежбање није превише бринуло
управу Соколског друштва у Чачку. Издвајања нису била велика,
а тридесетих година ретко се и помињу. Начелник Секованић је
15. априла 1931. предложио набавку справа за лаку атлетику, као
и прибор за мачевање. Управа је одлучила да се за набавку одвоји
1.000 динара.465 Следећа одлука за набавку опреме (вратила,
карика и статива за разбој) донета је 2. јануара, а овлашћење
начелнику за куповину дато је 5. фебруара 1934. године.466 Јасно
упутство да начелник набави само најпотребнију опрему упућено
је пар месеци касније.467 Куповина опреме у вредности од 5.500
динара извршена је и 1939. године.468
Са друге стране, потреба за јавним приказивањем Сокола
на слетовима, а нарочито ван такмичења, изискивала је редовну
обнову и комплетирање свечаних „одора”, на шта је 14. априла
1930. указивао начелник друштва Славољуб Секованић.469
Проблем се није брзо решавао, па је тек 21. маја 1931. Душанки
Матић и Бранислави Станишић одобрена позајмица како би
набавиле одоре, „с тим да напишу уредне обавезе и да врате
новац до 1. јануара 1931. године”.470 Свечана униформа Сокола
била је на цени, па је Марин Мариновић крајем 1935. године,
приликом напуштања Чачка, продао своју одору Друштву, по
цени набавке, да је не би дао неком другом у „бесцење”.471 Иначе,
свечаних одора у целој Крагујевачкој жупи није било превише,
свега 27 по попису за 1940. годину.472 Две свечане униформе
464

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
465
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. јануара 1936. године.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 31.
јануара 1940, бр. 15.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1930. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. марта 1931. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1931. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. маја 1931. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1931. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара и 5. фебруара 1934. године.
467

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. априла 1934. године.
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940, стр. 34-35.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. априла 1930. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1930. године.
471

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. новембра 1935. године.
472

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1940 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1941 г. у Јагодини, Крагујевац, 1941, стр. 18.
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име помоћи Друштву је крајем 1935. дао 500 динара.456 Од истог
Друштва тражено је и да утиче на смањење цене електричне
енергије, јер је то била пракса која је већ спровођена у граду са
другим друштвима.457 Једна од већих уплата појединаца извршена
је почетком 1940. године, када је чачански трговац и бивши
председник општине Радојко Солујић, уплатио 1.000 динара на
име помоћи Соколима.458

се да одобрење за извршење детаљних преговора.477 Послови око
нове заставе нису напредовали, па је у јесен 1933. постављано
питање да ли је застава у изради.478 Чачани су посебно били
незадовољни јер су Друштва у околини са далеко мање проблема
добијала своје „прописне” заставе. Пожешки соколи су, на
пример, на великом слету и свечаности 27. маја 1934. године, уз
присутво Министра просвете, добили заставу од браће Стојића,
која је на слету и освештана.479
Заправо, Чачани никада нису добили нову заставу, иако
су је жарко желели, тако да су и даље на јавним свечаностима
наступали са „непрописним”, али аутентичним обележјем
свога Друштва, заставом добијеном од Женске подружине 1926.
године.
Просвета, пропаганда и сарадња са војском Активности на пољу пропаганде за пријем новог чланства знатно
се појачавају након 1929. године. У Чачку су на пролеће 1930.
оформили и посебан тим који се бринуо о упису нових чланова.
Убрзо је дошло до првих већих масовних уписа, као на седници
од 24. марта 1930, када су у Друштво примљена 22 нова члана.480
Били су то државни чиновници који нису били вежбачи.
Посебан вид пропаганде била су предавања пред врстом,
са задатком да надахњују слушаоце у „државном духу”. На
скупштини жупе у Крагујевцу, почетком 1931. године, решено
је да предавања пред врстом „буду већином чисте соколске
природе”, што је примењивано и у Чачку.481
Број и тематику свих предавања и говора није могуће тачно
утврдити, али оно што је сачувано у документацији открива већу
бригу за историзацију целе Соколске организације. Одлучено
је да се свечана академија у Чачку, као успомена на Мирослава
Тирша, одржи 6. марта 1932. године, а том приликом о Тиршовом
животу и раду и његовом значају за соколство говорио је
просветар Драгомир Поповић. Старешина Друштва на истој
477

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
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НМЧ, И-1459, 1460, Соколске униформе Милоша Шљивића и Милисава Терзића

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 18. октобра 1933. године.
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НМЧ, И-1462, Окружница бр. 4 Крагујевачке соколске жупе од 6. априла 1934.

Александар В. Савић, Соколско друштво Пожега (1924-1940), Ужички зборник 28,
Ужице, 2002, стр. 370-371.
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НМЧ, И-1455, Записник са Треће седнице Соколског друштва у Чачку 1932. године.
(без уписаног датума, вероватно у априлу)
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. марта 1931. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. марта 1930. године.
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Милоша Шљивића и Милисава Терзића (сурка, панталоне, кошуља, капа, а за једну и каиш), које су носили чланови Друштва
у Чачку, сачуване су и данас се налазе у Народном музеју у
Чачку.473
Док су Соколи у граду имали јасно прописане униформе, са
сеоским четама није било тако. Жупа у Крагујевцу је 6. априла
1934. године послала свим друштвима допис у коме је тражила да
се доставе подаци о изгледу и боји мушке народне ношње, како
би чланови соколских чета изгледали што једнообразније на
слетовима који су били у припреми. Жупи је требало доставити
скице изгледа народне ношње, а накнадно би се усвојио тачан
изглед ношњи, које би заправо биле униформе за Соколе са
села.474 Није позната судбина овог подухвата, временски опсег у
којем је, можда, примењиван, као ни тачан изглед Сокола са села
који су учествовали на слетовима.
Соколи у Чачку имали су један проблем током бројних
дефилеа на којима су учествовали. За истински свечане манифестације била је неопходна прописна застава, а Чачани је нису
поседовали. Из тих разлога, Чачани су током 1932. године избегавали да учествују на јавним манифестацијама ван града.475
Чин даривања заставе имао је велику важност, и
представљао је својеврсно признање друштву и покровитељску
наклоност, ако је дародавац високо на хијерархијској лествици
власти. По предлогу начелника Секованића, 25. фебруара 1933.
године упућена је молба Краљу Александру Карађорђевићу да
Соколима у Чачку дарује заставу, као што је то чинио у неким
другим случајевима. Дотадашња застава коју су носили, дар
Женске подружине у Чачку, требало је да се уступи нараштају.
Јавиле су се идеје да се у том циљу организује неколико приредби,
да се оснује фонд, као и да се Соколи обрате друштву Чачана у
Београду.476
Краљ Александар није даровао заставу, па је за новог
дародавца предложен Драгослав Гавровић, индустријалац из
Београда, који је у контакту са Соколима из Чачка молио да му
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1932. године.

који су из Чачка отишли просветар и начелник.489 Чланство
је едуковано и наредних година, али Чачани на течајеве нису
слали репрезентативне чланове. На просветни течај у Крагујевац
почетком 1934. послат је само један члан Друштва. У исто време
одржавао се и „технички течај”, па је и на ово усавршавање послат
један члан Друштва.490
Иначе, просветни одбор на нивоу жупе формиран је тек
18. маја 1936. године. Одбор је свој план и програм усвојио на
састанку одржаном у Врњачкој Бањи, 28. марта исте године
(одржавање просветних течајева, организација просветних
одбора по свим друштвима, преглед друштава и чета, претплата
на соколску штампу, формирање књижница, отварање соколских
позоришта, набавка филмова и дијапозитива, формирање одсека
за трезвеност и штедњу, формирање администрације, као и
одлука да се минимум 10% буџета друштава одваја за просвету).
Председник просветног одбора жупе одржао је 1936. укупно девет
конференција, а једна од њих била је и у Чачку, 20. септембра
исте године. Просветни план се тешко изводио јер није било
заинтересованости за рад, па се ни просветни течај 1936. није
могао организовати, пошто се за предавање пријавило свега пет
Сокола.491
Предавања и говори нису увек били одвојени од дневне
политике. Велика полемика настала нападом дела католичких
бискупа на Соко Краљевине Југославије имала је великог одјека
у западним крајевима Краљевине Југославије.492 Одговор Сокола
дистрибуиран је у сва друштва, па је и у Чачку Драгомир Митровић
29. јануара 1933. одржао говор поводом посланице католичких
бискупа од 8. јануара 1933. године, напавши католичку цркву
да сарађује са унутрашњим и спољашњим непријатељем.493
И локална штампа је напала део католичких бискупа, које је
оптужила за кукавичлук, јер преко напада на Соколе желе да
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1931. године.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, 12.
децембар 1940, бр. 263.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 20. децембра 1932. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 20. децембра 1932. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1933. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној
скупштини жупе 28 марта 1937 г. у Ћуприји, Крагујевац, 1937 [без обележених
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Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1936 годину, поднет Главној
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Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918-1941, други
део, Београд, 1997, стр. 425-455.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 29. јануара 1933. године.
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академији одржао је предавање о значају соколских слетова и
условима под којима чланови 1932. године могу учествовати на
деветом Свесоколском слету у Прагу.482
Број и тематика предавања умножавали су се, па је и војни
лекар из Војнотехничког завода у Чачку држао часове хигијене,
а код директора Гимназије требало је да се „изради” да Соколи
слушају предавања о соколству на радију, која су била све
бројнија.483 Иначе, Соколи у Чачку нису ни до краја 1940. године
набавили свој радио-апарат, на којем би слушали програме
посвећене соколству.484 Низ предавања одржан је и током
децембра 1932. и јануара 1933. године. Цела активност била је
бирократизована, јер је за предавања унапред требало попунити
обрасце.485
Предавања за грађанство (за сада непознате тематике)
приређивана су недељом у зиму 1933. године, са назнаком да
треба да буду редовна.486 По предлогу начелника Друштва, Соколи
би требало да се састају четвртком и да слушају предавања о
соколству.487 Једина сачувана статистика предавања односи се
за 1936. годину, када је у Соколском друштву у Чачку одржано
укупно 1.146 предавања и 992 говора пред врстом. Филмови и
дијапозитиви нису употребљавани, а укупно је 1.148 људи пратило
предавања (чланство – 512; нараштај – 198; деца 71; грађани –
367). Говоре је пратило укупно 967 слушалаца (чланство – 484;
нараштај – 217; деца 96; грађани – 170). Тематика предавања
и говора била је везана за соколске теме (два пута бројније од
осталих предавања и говора).488
Ради побољшања рада на пољу предавања, организован
је и просветни течај одржан почетком 1933. у Крагујевцу, на
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да себи поставе одређени задатак који ће завршити у року од пет
година, а то би био дар малолетном Петру Другом Карађорђевићу
за тренутак његовог пунолетства 1941. године. Пошто је било
различитих планова које је требало реализовати у оквиру
„Петрове петогодишњице”, Соколским друштвима је саветовано
да се одлучују за оне задатке које су у стању да изврше. Цела
акција темељила се на што већем продору у народ.”И сви напори
морају бити упућени на то, да се до 1941. године, у времену
Петровог петогодишњег плана, наш рад осети у народу тако,
да наш народ схвати Соколство, као једну неминовну потребу
свога живота. Зато је потребан заједнички напор свију нас, од
првог – до последњег!”498
Сваке године подношени су извештаји о достигнутим
циљевима планираним за ту сезону. Друштво у Чачку је 1939.
по плану основало „Соколски народни универзитет”, покренуло приређивање зидних новина и увело дебатне вечери.
Набављено је 89 књига, као и справе за вежбање које су плаћене
5.500 динара. Потпомагани су и сиромашни и „беспослени”
радници. Соколска чета у Трбушанима градила је свој дом, а том
приликом „употребљено је 45 колских и 105 пешачких надница”
у превлачењу материјала. Изграђена су два сеоска пута у дужини
од 200 и 400 метара, засађено је 600 садница разног воћа, као
и 1.200 багремова.499 Током 1940. у Чачку су наставиле са радом
установе покренуте претходне године, а у међувремену поправљен
је Дом, подигнута је позорница, као и споменик Танаску Рајићу
на Љубићу, уз подршку хуманитарних организација из вароши.
Чета у Горњој Горевници је у 1940. набавила плац за свој дом,
извршила припреме за набавку материјала, засадила 600
садница разног воћа, 200 комада „шумског дрвећа” и набавила
10 кошница. У Слатини је отворена читаоница, набављен је
намештај са смештај књига, а купљено је и 175 нових наслова.
Набављено је седам дувачких инструмената за оркестар,
засађено 400 садница воћака и 200 комада другог дрвећа. Дом
у Трбушанима био је у припреми. Набављено је 15 кошница,
засађено 750 садница воћа и 2.700 багремова. Занимљиво је да
се у извештају Соколског друштва у Чачку као посебан „резултат”
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задају ударац политичарима из Београда. У исто време, подсећано
је на мрачну прошлост папства и империјалистичку политику
Запада према Словенима кроз векове.494
За разлику од Римокатолика, Српска православна црква
подупирала је Соколе у изградњи јединствене југословенске
нације.”Непобитан је факт да кооперација Српске Цркве и
Југословенског соколства може постићи колосалне резултате
у изграђивању наше јединствене југословенске нације;
кооперација Цркве и Соколства, учиниће много да се душа и
тело нашег народа облагороди и на тај начин свесно одговори
своме задатку”. Православна црква је требало да са Соколима
уздиже морално и телесно јаке појединце, као основну снагу сваке
нације, а посланица „једнокрвне” браће Римокатолика жалостила
је све због своје садржине, али је извесно охрабрење било и то
што се са том посланицом нису сложили сви бискупи.495
Са друге стране, унутар Сокола Краљевине Југославије
појачана је пропаганда у корист династије Карађорђевић. На
седници од 25. новембра 1933. године, по распису пристиглом
из жупе, одлучено је да се набави једна велика слика
престолонаследника Петра Другог и 50 примерака мањих
фотографија „у разним позама”. Одлучено је и да се од прилога
који ће се прикупити приликом предавања о Његошу, пошаље
100 динара за подизање његовог споменика.496
Просветна делатност окренута васпитавању омладине у
духу југословенства и општег словенства, у циљу спајања са целим
човечанством, била је основа на којој су се вршила предавања и у
Чачку, са подсећањем да је краљ Александар соколству „предао”
свог најстаријег сина на васпитање, што је симбол велике
важности за целу омладину.497
Нарочити вид просветно-пропагандне делатности
представљала је акција под називом „Соколска Петрова
петогодишњица”. На предлог жупе у Сарајеву 1936, установљен
је петогодишњи план са задатком да у „соколске редове унесе
нов дух и стваралачки занос”. Свако друштво и чета требало је
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Чачку 3.000 динара. Соколи су 1. децембра 1940. организовали и
академију са игранком у сали хотела „Крен”, а сав приход био је
намењен завршетку споменика Танаску Рајићу.504
Соколи у Чачку нису се редовно претплаћивали на соколску
штампу и брошуре, већ је то рађено по потреби и нахођењу управе,
која је процењивала када би било згодно побољшати пропаганду.
Тако је пред 1. децембар 1930. одлучено да се Друштво претплати
на 30 комада „Соколског гласника” кога би распродали приликом
прославе.505 Предлог да се искористи прилика да локални
лист „Чачански покрет” буде гласило Друштва није прошао на
гласању у управи Друштва.506 Највероватније да је била у питању
политичка суревњивост и ривалство на локалном нивоу које је
промовисао овај лист, што никако није одговарало соколству.
Иначе, Соколи у Чачку нису имали ни битнији утицај комуниста
у својим редовима, иако је средњошколска омладина у граду била
под прилично јаким утицајем ове идеологије.507
Иако идеја да лист „Чачански покрет” буде званично
гласило Сокола у Чачку није прошла, у овим новинама
објављивано је доста текстова везаних за соколство. Наглашавана
је узвишена идеологија соколства која се подједнако бави
духом и телом човека, за разлику од обичног спорта који се
упражњава из доколице. Истицано је да соколство никако није
могуће свести само на национално-револуционарну акцију која
је била карактеристика овог покрета пре Првог светског рата, по
узору на друге европске народе, посебно Италијане, када су све
националне снаге биле окренуте ка уједињењу. После великих
жртава у Првом светком рату, истицана је мирољубивост
народа, као ретко где у Европи. Како је наглашавано, „осећа се
силна тежња за конструктивним радом” код новог типа човека,
„предузимљивог и реалног”. Наглашавано је да мисија соколства
није превазиђена у формули подизања телесног, духовног и
моралног нивоа народа на трагу духовног уједињења у „нашој
младој држави”. Идеални човек који је обликован соколством
базирао се на принципима који су поништавали индивидуализам
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истиче и завршетак зидања „хигијенског клозета”.500 Подизање
санитарних објеката била је у то време својеврсна културна
„мисија”, јер је, по статистичким показатељима из 1939. године,
мали број домаћинстава у селима у околини Чачка имао нужник
(у љубићком срезу 80,5% домаћинстава имало је нужник,
трнавском 32,74%, драгачевском 14,7%, моравичком 9,64%), а
сам град Чачак уопште није имао водовод и канализацију.501
Највећи подухват било је подизање споменика Танаску
Рајићу. Идеја за овај подухват забележена је још 1898. године.502
Само оснивање Соколског друштва у Чачку везано је за подухват
подизања споменика Танаску Рајићу, јер је новац за ту акцију
припремљен пред Први светски рат утрошен за подизање
Соколане. Први делотворни одбор за подизање споменика
Танаску Рајићу на брду Љубићу образован је 1938. године, на
иницијативу Соколског друштва у Чачку и подршку љубићке
општине. Задатак одбора био је да направи пројекат, прикупи
средства од грађана као добровољни прилог и потом подигне
пригодно обележје. Градња споменика почела је 1938. године на
једном од врхова Љубића. Планирано је да споменик буде висок
37 метара, а на постољу је требало да буде фигура Танаска Рајића,
висине осам метара. По првим прорачунима, цео посао коштао је
108.000 динара. Вајар Милован Крстић израдио је 1940. године
рељеф у бронзи, међутим он није постављен, јер је већ следеће
године почео рат. Место где би се поставила скулптура Танаска
Рајића на топу, врх споменика, или неко место поред њега није
било одређено.503
Заправо, споменик никада до краја није завршен, а новац за
окончање радова прикупљан је током целе 1940. године. Соколско
друштво је 27. маја 1940. тражило од среског начелника дозволу
како би прикупљали новац за подизање споменика Танаску
Рајићу. Соколи су од бана Дринске бановине молили за помоћ од
5.000, али добили су само 2.000 динара, а од среског начелства у

године имало укупно 2.552 члана у свим узрастима.514 Књиге су
стизале са разних страна, па је и Народна скупштина Краљевине
Југославије 25. маја 1939. послала 142 књиге, које су у већем броју
подељене четама по селима. Соколска чета у Мрчајевцима је
добила 25 књига.515
Соколи у Чачку нису се превише везивали за војску, која
је у вароши имала две касарне. Повремено је војним лицима
указивана част, тако што је предлагано да се уврсте у управу
Друштва. Тако је жупа у Крагујевцу замољена да у управу уврсти
пуковника И. Кирхнера и мајора Николу А. Павловића из
гарнизона у Чачку.516 Ова молба није услишена.517 Много шира
сарадња остварена је услед законске одредбе да чланови Сокола
имају могућност скраћења војног рока. Одмах по доношењу ове
одлуке, у Чачку је одлучено да се одмах почне са предвојничком
обуком у договору са командантом гарнизона.518 Војска је
Соколима у Чачку повремено пружала и помоћ у материјалним
средствима. Приликом жупске скупштине у Чачку, Соколи су
10. марта 1940. од гарнизона позајмили постељину за госте (100
ћебади и јастука).519 Са друге стране, Соколана је уступана на
коришћење команди места која је 4. фебруара 1939. организовала
своје предавање.520
Као и за целу Краљевину Југославију, тако је и за Друштво у
Чачку важило правило опште мобилизације чланства од 18 до 55
година, поверљивом наредбом начелства ССКЈ од 14. маја 1940.
године. Овом окружницом предвиђено је да се Соколи спремају
за модеран рат, који ће се водити са непријатељем који делује
у позадини фронта (борба против падобранаца, обавештајна
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и лични интелектуализам, а подржавали колективитет, морал,
поштење, племенитост, солидарност: „Не човек учен и који
много зна, већ човек паметан; не човек богат – већ поштен;
не господин – но способан и снажан радник; не човек тврдоглав
и ускогруд – већ племенит и заточник правде; не човек који се
издваја из јата, не професор са катедре – већ брат који поучава
својим примером; не човек културан који угађа своме телу – већ
културан човек који подиже свој дух, формирајући га на огњу
народних идеала и стављајући га у њихову службу. Једном речју
човек! Човек, схваћен као двојни појам, састављен из физичког и
моралног бића (...) васпитати човека, потпуног човека”.508
Иако се и пре 1929. помиње да Друштво набавља књиге,
изгледа да, ипак, није формирана права библиотека. Тек 3.
октобра 1931, на предлог Драгомира Поповића донета је одлука о
оснивању библиотеке. Тражено је да се одобри кредит за набавку
ормара. Требало је замолити управу ВТЗ-а да нови ормар изради,
а да потребан материјал набави друштво.509 Изгледа да је посао
око образовања библиотеке обављан траљаво, јер се 5. новембра
1931. поново расправља о ормару за књиге, који је требало да
кошта 500 динара, а просветар је требало да добије кредит од
300 динара да набави књиге.510
Иначе, ормар за књиге није набављен до краја 1931.
године.511 Са друге стране, литература је стизала. Тако је друштво
„Просвета” из Сарајева послало књиге у Чачак, па им је требало
на име поштарине послати 20 динара и захвалити писмом на
поклону.512 Прва већа сума за набавку књига и часописа (1.000
динара) одобрена је тек 2. јануара 1934. године. 513
Иако се споро формирала, библиотека је ипак била све
богатија новим књигама. Према извештају из 1936, у Соколском
друштву у Чачку било је укупно 1.300 књига, регистровано 768
читалаца којима је издато укупно 827 књига. Друштво је те

по цени од 300 динара по комаду, а да је могуће наручити и
муницију.527 Коначно, 31. децембра 1940. године, Соколи у Чачку
добили су три пушке за 1.201,50 динара.528
Слетови - Соколи у Чачку били су покретачи свих спортских
дисциплина, али због свог устројства временом су постали
конзервативна установа која омладини није омогућавала слободу
као у другим спортским друштвима. Долазило је и до сукоба
са ученицима Гимназије, који су играли „хазену” на простору
соколског вежбалишта, што је ометало вежбе Сокола. Усмене
опомене нису помагале, па је писано и директору Гимназије.529
Са друге стране, успостављена је добра сарадња са управом
фудбалског клуба „Јединство” из Чачка, како би једни другима
приликом разних приредби правили уступке и помоћ.530 Соколи
су у Чачку тридесетих година у летњим месецима уступали своје
игралиште и играчима тениса, подржавајући ову игру „која спада
у соколски систем”, наглашавајући отменост „белог спорта” у
времену општих трка за рекордима и „послератне нервозе” у
спортовима који нарушавају хармонију духа и тела.531
Један од већих слетова Сокола у Краљевини Југославији
организован је у Београду јуна 1930. године. На њему су
учествовали и Чачани. Током „нараштајских дана” (22. јуна) из
Чачка је учествовало 6 нараштајаца, а учешће на простим вежбама
имало је 8 нараштајки и 5 нараштајаца. Током „главних дана”
(27. и 28. јуна), такмичила се једна чланица у вишем одељењу
и шест чланова у нижем одељењу. Просте вежбе вежбало је 12
чланица и 9 чланова.532
Пошто је начелник Славољуб Секованић био запослен
као наставник фискултуре у Гимназији, могао је да од најбољих
ученика регрутује вежбаче за Соколе, али временом то је постало
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служба). Требало је направити спискове чланства и разврстати их
у групе које ће се оспособити за посебне задатке, као и они који
неће у први мах бити мобилисани.521 Соколи су 1940. у Краљевини
Југославији бројали око 300.00о чланова и требало је да буду
ослонац у будућем рату. Заједничко вођство свих националних
организација које је маја 1940. године створено у Београду
требало је да буде залог квалитетне одбране земље. Соколи Чачка
одазвали су се овом апелу, изјављујући да су спремни „у даном
моменту стизати на браник отаџбине”.522
На курс припреме Сокола за борбена дејства већ 19. јуна
у Крагујевац је упућен Реља Кандић, а 23. јула 1940. Соколи
у Чачку тражили су 10 књига „Борбена обука у Соколству”.523
Током 1940. и у Чачку су одржавани „одбрамбени течајеви”, ради
спремања чланства за евентуални ратни сукоб, које је похађало
79 учесника. У Чачку је одржан и течај „за војну обуку”, испити
за скраћење војног рока који су важили за чланове Сокола, као и
болнички течај (23 полазника у 12 дана течаја). Као посебан вид
предвојничке обуке, у оквиру Сокола постојали су и стрељачки
одсеци. За успешан рад, у лето 1940. овај одсек у Трбушанима
награђен је малокалибарском пушком, што је био вредан поклон,
јер у целој жупи готово да и није било стрељачког оружја (48
војничких, 9 ваздушних, 14 малокалибарских, 155 дрвених
пушака).524
Соколи из Чачка наручивали су оружје у више наврата.
Четири малокалибарске пушке тражили су 4. маја 1940. од
ССКЈ.525 Већ 13. маја наручују 20 војничких пушака, али им из
Београда одговарају да тренутно нису у стању да им испоруче
оружје, али да ће то ипак у блиској будућности урадити.526 Из
централе у Београду поручивали су да се пушке могу набавити

морали да плате по 10, нараштајци 8, а гости по 15 динара.
Сви који су желели да преспавају у заједничком стану морали
су да понесу своје ћебе.540 Приликом одласка на жупски слет у
Крушевац, 4-5. јуна 1933. године, послати су само вежбачи, „јер
ће бити тешко за смештај”. Управа Војнотехничког завода у
Чачку („Арсенала”) морала је да одобри одсуство за пет вежбача,
како би отишли на слет у Крушевац где су ишли само нараштајци
и такмичари.541 Без обзира на ову одлуку, у Крушевац, који је
славио стогодишњицу свог ослобођења, отпутовало је 20 делегата
поред 62 вежбача. Постигнути су задовољавајући резултати, а
посебно је било занимљиво учешће соколских чета.542 Понекад се
на молбу локалне управе (општине Чачак) на слетове одлазило
„по задатку”, као у случају слета у Сарајеву у лето 1933. године,
када је отишао само старешина Друштва.543
Сиромашним члановима одобравана је помоћ како би
отишли на слетове, као у случају пута у Љубљану 1933. године.544
Иначе, за све учеснике Видовданског слета у Љубљани 1933.
железница је омогућила бесплатан превоз у оба правца, као
и попусте за оне који се не такмиче.545 Сви који су желели да
иду у Љубљану морали су да Друштву покажу слетски знак
и железничку карту, као и потврду о плаћеном осигурању
– 27 динара. Соколи који су поседовали слетски знак, поред
бесплатног превоза, имали су и обезбеђено преноћиште, слободан
улаз на међуслетска такмичења, поподневне јавне вежбе и на
главну слетску вежбу, као и бесплатан улаз у Народни музеј. Они
који су желели да иду на посебне излете, добили су у слетској
канцеларији посебне железничке легитимације. Сви учесници
слета имали су осигурање за случај смрти – 10.000 динара, а
за случај трајне неспособности – 20.000 динара.546 На пут у
540

533

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. октобра 1931. године.
534

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1930. године.
535

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1931. године.
536

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. априла 1931. године.
537

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. маја 1931. године.
538

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. новембра 1932. и 20.
децембра 1932. године.
539

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. марта 1931. године.

IV Соколски слет жупе Крагујевац, „Чачански покрет”, бр. 2, Чачак, 28. мај 1933.
541

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
542

Соколски слет у Крушевцу, „Чачански покрет”, бр. 2, Чачак, 11. јун 1933.
543

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јуна 1933. године.
544

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. маја 1933. године.
545

Савезни слет Савеза Сокола К.Ј у Љубљани, „Чачански покрет”, бр. 2, Чачак, 30.
април 1933.
546

I Покрајински слет Савеза С.К.Ј у Љубљани 1933 г., „Чачански покрет”, бр. 2, Чачак,
28. мај 1933.

133
Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.

132

недовољно. Секованић је предлагао Друштву да се обрати
што већа пажња „браћи вежбачима и нараштајцима, јер се
осећа велика потреба да се кадар вежбача не попуњава више
искључиво од ђака, који су скоро сви вежбали само за време
школовања”.533
За бољи рад требало је организовати посебна предавања,
али течајеви те врсте дуго се нису организовали у Чачку. Делегати
из Чачка редовно су на скупштинама жупе постављали питање о
времену и месту одржавања течаја на који би требало да се пошаљу
њихови чланови.534 Спортски кадрови су слати и на течајеве у
Љубљану, као у случају начелнице Браниславе Станишић, коју
је, по пријему на Савезни соколски течај у Љубљани 12. новембра
1930, заменила на њеној дужности у Друштву Душанка Матић.535
Прва иницијатива да се и у Чачку одржавају предњачки
испити потекла је од начелника Секованића 15. априла 1931.
године.536 Убрзо, 9. и 10. маја 1931. године, одржан је први
„друштвено-предњачки течај” у Чачку. Из жупе је полагању испита
присуствовао „брат Обрадовић”, а од стране друштва у Чачку:
Митровић, Секованић, Џоџић, Поповић, Василијевић. Течај су
похађали: Средојевић, Вељовић, Зоранић, Ђоковић, Љујић, Костић,
Миликић, Марић, Масларевић. Од полагања одустао је Костић, а на
испиту је оборен Миликић. После испита, Средојевић и Вељовић
пријавили су се за жупски предњачки испит.537 Предњачки испити
и течаји организовани су и за време божићног распуста, од 26
децембра 1932. до 14. јануара 1933. године.538
Своје способности вежбачи су показивали на слетовима, а
одлазак је после 1929. зависио и од одобрења жупе, као приликом
пријава за слет у Сплиту 1931. године.539 Одласци на слетове нису
били потпуно бесплатни, као приликом организовања Четвртог
жупског слета у Крушевцу, јер су вежбачи за слетске значке
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Од жупе је у јесен 1935. захтевано да се уведе измена вежби
за утакмице соколских чета, односно, да се избаци стрељачко
гађање на 200 метара, јер у четама нису били формирани стрељачки одсеци, а нису имали ни оружје. Размишљало се и о
пригодним наградама, па су од гвожђара из Чачка наручене
„неке” пољопривредне справе, које је требало поклонити
победницима на такмичењу. Утакмица сеоских чета, одржана
20. октобра 1935. у Заблаћу, имала је и свој свечани део у коме
је организована и пољопривредна изложба чланова соколских
чета.555 То је била прва утакмица сеоских чета, а постигнути су
„лепи” резултати. Примећено је да се у селима по четама осећа
оскудица у техничком особљу, јер није било квалитетнијег рада
са, очигледно, талентованом омладином („силни материјал”).
Учествовале су чете из Миоковаца са три врсте, Слатине са
једном врстом, Горња Горевница са две врсте. Прво место заузела
је Горња Горевница, други су били Миоковци, Слатина трећа.556
Велика изложба пољопривредних производа организована је
и у Чачку, 4. октобра 1936. године. На изложби су приказани и
предмети домаће радиности, као и једна посебна изложба, посвећена статистичким подацима Соколског друштва у Чачку, што је
изазвало посебно занимање публике. Процењено је да је Соколану
током изложбе посетило око 5.000 лица, а отварању изложбе
присуствовао је и Светолик Станковић, народни посланик из
Чачка. Истог дана организована је утакмица соколских чета.557
Поред локалних утакмица сеоских чета, приређивана
су и такмичења Сокола са села на нивоу жупе, као у Јагодини,
новембра 1935. године. Четама из околине Чачка, као издатак
за пут, исплаћено је 150 динара.558 На такмичењу су учествовале
чете из Горње Горевнице, Миоковаца, Слатине и Мрчајеваца. На
такмичење је пошло 50 чланова. Приликом путовања, задржали
су се у Крушевцу, али у Јагодини уопште нису били дочекани,
мада су најавили своје учешће. Иако су се после такмичења
жалили да су их судије неправилно оцењивале, сеоске чете из
околине Чачка имале су запажене резултате. Чланови чете
из Горње Горевнице заузели су прво, а Миоковци друго место
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. октобра 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. априла 1934. године.

Sokolska izložba poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti u Čačku, „Sokolski
glasnik”, br. 41, Ljubljana, 2. oktobar 1936.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. октобра 1935. године.
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Љубљану кренуло се 25. јуна 1933. године. Свим сиромашним
члановима, као и начелнику и начелници, дата је помоћ од по
100 динара.547 Иначе, на овом слету Чачани су постигли запажен
успех, заузевши треће место у вежбама нараштаја, иза Загреба
и Сарајева.548 То је, уједно, био један од ретких добрих резултата
Сокола са подручја Србије до 1941. године.
Чачани су одлазили на слетове и у иностранство. На слет у
Прагу 1932. Чачак је послао 17 својих чланова, али без „врсте” за
првенствене утакмице. Иначе, на овом слету било је 1.800 вежбача
из Југославије. Локални листови пренели су еуфоричне извештаје
са овог слета: „Од вежбача поздрављени су највише Југословени,
специјално сеоске чете и војска са народном музиком”.549 Соколско
друштво у Чачку одлучило је 21. маја 1935. да не учествује као
целина на слету у Бугарској, али су омогућили самостално учешће
свим својим члановима ако буду заинтересовани.550
Понекад је дисциплина на слетовима попуштала, као
приликом одласка у Сарајево на слет који је одржан од 1. до
29. јуна 1934. године, што је условило одлуку о пооштравању
контроле, а начелнику су остављене „одрешене руке” у решавању проблема.551 Недостатак „хармоније” осетио се и у раду
предњачког збора, у пролеће 1935. године. Један део предњака
није долазио на заједничко вежбање, а други су својим радом
разарали Друштво.552
Пошто је од 1933. године почело интензивно формирање
сеоских соколских чета, у пролеће 1934. одлучено је да се у Чачку
одржи „јавни час”, на коме би учествовали и Соколи са села, у
оквиру својих чета.553 Већ 26. јуна 1935. у Заблаћу је Соколска чета
приредила свој самостални „јавни час”, у коме су учешће узеле
све сеоске чете из околине Чачка.554

60 својих чланова.565 Ипак, на крају је жупи у Крагујевац 11. јуна
1938. послато свега 10 соколских легитимација да би се уписали
на колективни пасош.566 Иначе, овом слету присуствовало је
укупно 5.486 чланова из Краљевине Југославије, а жупа Крагујевац послала је 289 својих припадника.567 Следеће, 1939. године,
организован је слет у Софији, а из Чачка је отпутовало 25 чланова
и 19 чланица.568
На свим домаћим такмичењима, у оквиру своје жупе,
Чачани су доминирали у атлетским дисциплинама још током
1932. године.569 На жупском слету у Крагујевцу, од 22. до 24.
марта 1937. године, када је учествовало око 4.000 Сокола,
Чачани су постигли запажен успех. Чланство је заузело прво,
а нараштај друго место у жупи. Чете су имале још већи успех.
Миоковци су били први, Мрчајевци други, а Горња Горевница
трећа, док су нараштајци из Слатине били први. На истом слету
организовано је и такмичење у културној делатности сеоских
чета. У такмичењу музичких одсека Мрчајевци су били пети, а у
такмичењу позоришних одсека Миоковци су заузели седмо место.
Мрчајевци су се такмичили и у народним играма и ношњама, и
заузели седмо место.570
Запажени резултати постигнути су на Шестом жупском
слету организованом у Крушевцу 28. и 29. маја 1939. године, у
част 550 година Косовске битке. На такмичењу су учествовали
и Соколи из жупе Ниш, а Чачани су заузели друго место, иза
Крагујевца, на нивоу такмичења Друштава. Ратомир Миликић
из Чачка освојио је прво место у такмичењу чланова, а нараштај
из Чачка био је најбољи: прва три места заузели су Милан
Мајерхофер, Милош Савковић, Предраг Савић, а код женског
нараштаја, друго место заузела је Бранислава Смиљанић, а треће
565
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. новембра 1935. године.

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 25.
фебруара 1938, бр. 38.
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Како је код нас прослављено, „Чачански гласник”, бр. 7, Чачак, 21. август 1931.

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 11. јуна
1938, бр. 86.
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Тихомир Недељковић, Соколи Чачка у напетој борби постали су прваци
Шумадијске Жупе у одбојци, „Чачански глас”, бр. 9, Чачак, 11. септембар 1932.
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Тихомир Недељковић, Чачански соколи су заузели у трећој групи друго место у
одбојци, „Чачански глас”, бр. 10, Чачак, 18. септембар 1932.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 19.
јануара 1940, бр. 9; 20. априла 1940, бр. 133.
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ИАЧ, Соколско друштво Чачак, К-1, бр. 6836/38.

Izveštaj o radu Uprave SSKJ za godinu 1938 podnet IX Redovnoj skupštini SSKJ 23
aprila 1939 godine, Beograd, 1939, str. 16-17.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 30.
маја 1939, бр. 81.
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Чачански соколи заузимају прво место на свим линијама у борбама за првенство
Шумадије, „Чачански глас”, бр. 4, Чачак, 22. јануар 1933.
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Slet župe u Kragujevcu, „Sokolski Glasnik”, br. 17, Beograd, 5. jun 1937.
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у Жупи. Слични резултати били су и у нараштају. Соколско
друштво у Чачку одлучило је да их све награди за 1. децембар
1935. године.559
Соколи се нису такмичили само у гимнастичким вежбама,
већ су у оквиру свог рада неговали и друге спортове, а нарочито
одбојку. Прва одбојкашка утакмица приређена је у Чачку 16.
августа 1931. године, у склопу велике свечаности поводом
прославе десет година од ступања на престо краља Александра
Првог Карађорђевића. Забележено је да је та прва утакмица
одржана у пет сати после подне, на летњем вежбалишту,
свечано декорисаном за тај дан. Одбојка је најављена као „нова
американска игра лоптом”, за коју се „наша спортска публика
нарочито интересује”.560 Одбојку је у Чачку брзо прихватила
средњошколска младеж, нарочито девојчице. Чланице Соколског
друштва у Чачку биле су првакиње своје жупе за 1932. годину, а
за обласно првенство бориле су се са првацима из жупа Београд,
Ниш и Скопље.561 На велику жалост њихових суграђана, на овом
такмичењу није било успеха.562
Временом је повећаван број спортова негованих у оквиру
Соколског друштва у Чачку, па су организовани и одласци на
скијашка такмичења на Јахорини, као 19. јануара 1940. године.
Само пар месеци касније, 28. априла 1940. године, у Сарајаву је
организован течај за кошарку, који је из Чачка похађала Љубица
Гавриловић.563 То је, уједно, и први помен да се било ко из Чачка
упознао са кошарком.
Припреме које су вршене за велики свесоколски слет у Прагу
1938. године, непосредно пред пропаст ове земље, обухватиле су и
Соколе у Чачку. Банска управа у Сарајеву наредила је да се одобри
одсуство свим службеницима у државној и локалној управи који
су путовали у Праг.564 Чачани су за одлазак у Праг пријавили

573

програмом. Свечане седнице су од тада редовно заказиване
за овај датум и почињале би државном химном. Затим би се
одржало предавање о значају уједињења, а онда би хор извео
песму „Хеј, Словени”. После тога би се певале народне песме
(„Сем си вела...” и „Широко је поље”, певане су 1. децембра
1930. године). Старешина би затим поздравио присутне, а нови
чланови полагали су заклетву: „Заветујем се да ћу у свом како
друштвеном и јавном, тако и приватном животу верно и
савесно вршити све дужности, које ми налаже светост и
узвишеност соколске мисли. Изјављујем да су ми познати
прописи друштвених правила и да ћу их се безусловно држати.
Заветујем се да ћу остати веран југословенском државном и
народном јединству и идеји заједнице свих Словена. Здраво!”
Истовремено, деца су превођена у нараштајце, а нараштајци
у чланство Друштва. После свега, обично би био организован
„јавни час” са посебним програмом, који би започео поздравном
речи старешине. Онда би женска деца извела вежбу са венчићима
(или са обручима), а након њих, мушка деца вежбу са палицама.
После деце, женски нараштај је 1930. извео вежбу под називом
„народна капа” (ритмичке вежбе су извели 1932), а након њих,
наступили су чланови са вежбама на вратилу. Свечаности су
присуствовали и представници хуманитарних, државних и свих
других установа у граду. Заклетву су 1930. положила 43 нова
члана, 1931. било их је седморо, а 1932. осморо.576
Иако је прилив нових чланова био мали, прослава Дана
уједињења 1931. била је још свечанија. Поред уобичајеног
програма, одлучено је да се по подне у Соколани приреди
академија, а увече забава у хотелу „Крен”. Улазнице за академију
биле су 3 и 5 динара, а за забаву, је као улазница, узиман
„добровољан прилог”. Иначе, на овој прослави подељене су
дипломе учесницима слета у Београду 1930. године. Слична
пракса је поновљена 1932, када су на прослави саопштавани
резултати са утакмица одбојке и 1933, када су саопштавани
резултати са такмичења.577
Прослава 1. децембра 1932. године у Чачку била је посебно
свечана. Приредба је најављена пуцањем топова артиљеријског
пука „Танаско Рајић”, а цео град је био окићен заставама. Ујутро
је у цркви држана служба у присуству владике, чиновника,

Јавна гимнастичка смотра ученика Чачанске гимназије, „Чачанске новине”, бр.
6, Чачак, 15. мај 1937.
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Свечаности - Број и садржина приредби након 1929.
године постају сложенији и захтевнији. Тако је у Чачку, на
скупштини 24. фебруара 1930, прочитан и акт Савеза који
је говорио о потреби организовања Масарикове прославе.
Одлучено је да се изабере одбор за приређивање прославе, коме је
стављено у дужност да ступи у везу са свим културним и хуманим
друштвима, и да одржи предавање.574 Обележавање Масариковог
дана у Чачку рекламирано је са 100 великих плаката, штампаних
марта 1930. године.575
Прославе 1. децембра постале су комплексније. Дан
уједињења 1930. Соколи у Чачку прославили су са посебним
571

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940, стр. 40-42.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 12. октобра 1938, бр. 134; Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1940 годину, поднет
Главној скупштини жупе 6 и 7 априла 1941 г. у Јагодини, Крагујевац, 1941, стр. 17.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. фебруара 1930, године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. новембра, 1. децембра
1930, 1. децембра 1931, 15. новембра и 1. децембра 1932 године
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НМЧ, И-1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), март 1930.
бр. 17.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. новембра, 1. децембра 1931.
и 15. новембра 1932. године.
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Љубинка Флидр. Првак у трчању на 100 метара, скоку у даљ и
бацању кугле био је Фрањо Рак из Соколског друштва у Чачку.571
Нека такмичења организована су и у Чачку. Утакмице
нараштаја одржане су 16. октобра 1938. године, а утакмице из
одбојке, лаке атлетике и смучања приређене су 1940. године.572
Слабљење државне подршке соколском покрету, удаљавање
од идеологије југословенства, као и конкуренција нових спортова
који су доносили више слободе, код омладине су стварали отпор
према конзервативним колективним соколским вежбама.
Карактеристичан пример била је смотра телесног васпитања
ученика Гимназије у Чачку, одржана 9. маја 1937. године у
дворишту Соколског друштва: „Било је очигледно да су се и
сами ученици женирали и стидели извођења ових безначајних
и непрактичних вежби. Ово се нарочито испољавало приликом
групних вежбања ученица које су требало своје ритмичке
вежбе са песмом да изводе. Од четрдесет и више ученица
певало је највише њих десет и то преко воље. Вежбе мушких
виших разреда су испод сваке критике”.573

командант места, пуковник Божидар Топаловић, срески начелник
Поповић, посланички кандидат Миодраг Васић, дотадашњи
народни посланик Светолик Станковић, председник општине
Радојко Солујић. На академији је учествовао и Руско-српски
црквени хор. Поједине тачке програма које су изводили Соколи,
на захтев многобројне публике, извођене су по два пута.583
Прославе јубилеја династије Карађорђевић укључивале су
и присуство Сокола. Тако је, приликом велике прославе десет
година од доласка на престо Александра Првог Карађорђевића,
у Чачку 1931. године организована велика парада. Град је био
декорисан тробојкама. Мноштво људи из града и села дошло је
на гроб војводе Степе Степановића, да би изразили патриотизам.
У великој сали општине одржана је свечана седница, а у цркви
је одржана литургија и благодат за Краља. После службе,
организована је поворка у којој су најпре наступали Соколи, за
њима скаути, затим, ђаци са наставницима, војне и цивилне
власти. На Великој пијаци одржани су говори, скаути су отпевали
песму „Југославија”, а онда су се сви упутили ка Соколани, где
је организована одбојкашка утакмица, иначе, први пут у Чачку.
Увече је приређен кермес, а улаз је био бесплатан.584
Соколи у Чачку су од 1933. године прослављали и 6.
септембар, рођендан престолонаследника Петра Другог Карађорђевића, који је, иако малолетан, био и старешина Сокола
Краљевине Југославије. Прослава у Чачку одржана је у заједници
са Јадранском стражом. Најпре су ишли на благодарење у цркву, а
након тога, одржана је свечана седница у Соколани са предавањем
о значају Јадранског мора. Следеће године престолонаследников
рођендан обележен је самостално.585 Том приликом, предавање
је приређено за све ученике чачанских школа.586 Истински вођа
Сокола у Краљевини Југославији, Енгелберг Гангл, обележавао је
18. октобра 1933. шездесет година рада, па је тај датум прослављен
и у Чачку.587
Соколи у Чачку нису заборављали ни јубиларне прославе
својих чланова. Тако су 3. децембра 1933. обележили 20 година
583

578

Први децембар у Чачку, „Чачански глас”, бр. 22, Чачак, 4. децембар 1932.
579

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. новембра 1933. године.
580

Прослава Првог децембра у Чачку, „Нова Зора”, бр. 2, Чачак, 11. децембар 1938.
584

Како је код нас прослављено, „Чачански гласник”, бр. 7, Чачак, 21. август 1931.
585

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. августа 1933. и 5. септембра
1934. године.

581

586

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. маја 1934. године.
582

ИАЧ, Градско поглаварство, К-15, Ф–I, бр. 110/37.

Са свечаности у Соколском дому, „Чачански покрет”, бр. 2, Чачак, 10. септембар 1933.
587

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 18. октобра 1933. године.
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интелигенције и општинске власти. Након службе, војници из
касарни били су постројени испред цркве, да би касније свечано
продефиловали кроз варош. Начелник среза организовао је
закуску, а Соколи су имали уобичајени програм везан за 1.
децембар. На крају је за народ организована „лимунација”, а
увече велика бакљада кроз главне улице града.578
За прославу 1. децембра 1933. Соколи су се повезали
и са председником општине, командантом места, среским
начелником, тако да су сви заједно обележили Дан уједињења.
Програм прославе уобличен је са представницима власти.579
Локална власт у Чачку је, по традицији, свечано одлазила сваке
године по бадњак, а Соколи су им се, по предлогу старешине,
придружили 1934. године.580 Иначе, Соколи су маја 1934.
свечано честитали и славу 19. артиљеријском пуку у Чачку.581
Према програму доношења бадњака за 1937. годину, општина је
Соколима наменила истакнуту улогу. Они су на коњима пратили
поворку која је ишла у правцу Трнаве, као и приликом повратка
у град.582
Иако су Соколи званично били организација која се није
мешала у политику, они су тридесетих година били део државног
апарата, па су и прославе државних празника, заправо, биле
демонстрација јединства Сокола Краљевине Југославије и власти.
Можда је прослава 1. децембра 1938. године, непосредно пред
парламентарне изборе, најбољи пример такве праксе. Пошто је
то уједно била и прослава 20 година од уједињења Југославије,
цела манифестација је била свечанија него ранијих година.
По обичају, Соколи су ујутро отишли у цркву на благодарење, а
потом је организована свечана седница којој су присуствовали
представници власти и шефови свих надлештава. На скупу је певао
хор Војнотехничког завода („Поздрав застави”, „Ода Југославији”,
„Ој, Словени”). После подне приређена је „дечја” и „нараштајска”
академија, а поред Сокола, на академији је учествовао и хор
железничара. Увече је Соколско друштво са официрима из
гарнизона у Чачку приредило свечану академију. Присуствовао је

Нацрт повеље и дипломе Друштва одобрен је 2. јануара
1934, када су одвојена и материјална средства за њихову израду,
као и за набавку новог „штамбиља”.596 До сада није пронађена ниједна повеља или диплома које је штампало Соколско друштво
у Чачку, али је зато сачуван један печат.597 Једна од диплома
додељена је 26. фебруара 1939. хору Инжењеријско-техничког
завода у Чачку, за заслуге у Соколској организацији у Чачку.598
Нису заборављане ни народне свечаности, од којих је
прослава Нове године била, заправо, новитет у међуратном
периоду.599 Соколи су у Чачку за 31. децембар 1931. приредили
забаву у сали хотела „Крен”, чије су изнајмљивање платили 600
динара. Госте, је најпре, поздравио старешина, потом су вежбачи
имали неколико „тачака”, а после њих хор је отпевао две песме.
Распоред игара и цео програм приредио је начелник Славољуб
Секованић. Одређени су људи за дочек гостију, редитељ игара био
је Средојевић, а за цео догађај штампани су и плакати. Гардероба
је поверена тројици сиромашних чланова, који су за свој труд
добили по 50 динара.600 Прослава Нове године, по јулијанском
календару, организована је и 1932, када су Соколи у Чачку за ту
прилику штампали 200 великих плаката, које су платили 120
динара.601
Иначе, приредбе са „јавним часом” организоване су и даље
за Ускрс и Видовдан.602 Прављени су и излети у околна села где
су формиране чете, па су и тамо приређивани „јавни часови”.
У Слатини је први „јавни час” одржан 2. августа, а у Горњој
Горевници 6. августа 1934. године.603 „Јавни час” у Чачку одржан
596

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.
588

597

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. новембра 1933. године.

НМЧ, И-487, Печат Соколског друштва у Чачку

589

598

Б. К., Двадесетогодишњица рада г. Секованића, „Чачански глас”, бр. 50, Чачак, 10.
децембар 1933.

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, 26.
фебруара 1939, бр. 37.

590

599

НМЧ, И- 1458, Службени лист Славољуба Секованића.

Слободан Невољица, н.д., стр. 268-269.

591

600

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. априла 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембар 1931. године.

592

601

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. септембра 1935. године.
593

НМЧ, И-1778, Рачунска књига Стевана Матића, трећи део (1924-1936), јануар 1932.
бр. 38.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1931. године.

602

594

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. марта 1931. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. марта и 15. маја 1931.
године.

595

603

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 18. октобра 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јула 1933. године.
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рада у Друштву свог начелника Славољуба Секованића. Банкет је
одржан у хотелу „Српски краљ”.588 Ова прослава је искоришћена
и да се предају дипломе члановима Сокола у Чачку који су током
1933. постигли запажене резултате. Велику диплому добио је Зеј
Херман за друго место у Југославији (није позната дисциплина),
а одликован је и највишим одликовањем - „Липовим венцем”.
На истој свечаности дељене су и жупске дипломе.589 Иначе,
Славољуб Секованић је 27. фебруара 1920. године, указом
Министра просвете, одликован орденом Светог Саве Петог реда,
да би указом од 8. фебруара 1941. био одликован орденом Светог
Саве Четвртог реда.590
Свечана академија на којој ће бити уручене дипломе
оснивачима и заслужним члановима Друштва била је заказана
за мај 1934. године.591 Постојао је и предлог да се октобра 1935.
свечано обележи 25 година постојања Друштва, али, о томе нема
сачуваних сведочанстава.592 Ради боље препознатљивости у граду
и пропаганде Друштва, начелник Секованић је почетком 1931.
године предложио и да сви чланови управе неизоставно набаве
соколске значке.593
Потреба за историзацијом Друштва промовисана је и
предлогом од 15. марта 1931, да сви „стари” чланови добију
диплому, а да се у Соколани постави плоча на коју би се уписала
имена свих умрлих чланова. На истој седници одлучено је и да се
„устави” један дан, када ће се свим умрлим члановима Друштва
одржати помен. Расправљало се и о правилима да се за посебне
заслуге „установе дипломе”.594 Постојала је и одлука да се свима
који су били чланови управе почев од 1912, за 1. децембар 1933.
године издају дипломе, а уједно изрази и захвалност.595

наређење да се све улице и путеви ослободе због проласка
штафете.608
Велику подршку целом подухвату дала је и Српска православна црква у циљу слављења династије Карађорђевић, као и
идеје југословенства: „Штафета која данас из Сарајева преноси
запаљену буктињу на гроб покојног Краља Петра Великог
Ослободиоца, чији ће пламен запалити кандило вечне захвалности
Великом Краљу Ослободиоцу један је подухват нашег Соколства,
који заслужује сву нашу пажњу. Зато нека је на данашњи дан и
увек: слава великом Краљу Ослободиоцу почившем Петру Првом!
Дуг живот носиоцу наше државне мисли Краљу Југославије
Александру Првом! Дуг живот и срећа у свима подухватима Првог
Сокола Југославије и старешине Југословенског Соколства Њег.
Височанству Престолонаследнику Петру! Да живи светли дом
Карађорђевића у срећи са целим Југословенским народом! Амин”.609
Соколи су ангажовани и приликом мање важних догађаја.
Због пријатељских веза са Друштвом Чачана у Београду, приликом њиховог доласка у родни град јуна 1933, сачекали су
их Соколи.610 Много свечаније је било када су на железничкој
станици поздравили једну групу Сокола из Чехословачке,
јула 1933. године. Чачански Соколи „корпоративно” су, са
старешином, поздравили своју браћу.611
Учешће се узимало и на приредбама које су организовала
друга друштва, као што је било освећење Дома стараца 1932.
године, након чега су Соколи отишли на гробље и положили
венац на гроб Ружице Ћурчић.612 Исте године учествовали су и
на свечаном освећењу спомен-плоче браћи Глишић, јунацима из
балканских ратова.613
Соколи су 1934. године присуствовали и великом освећењу
споменика палим ратницима из Првог светског рата. Од управе
608

ИАЧ, Општина Чачак, К-75, Ф-IV, бр. 9/34.
609

Диша Михаиловић, Соколцима... (на дан 3 јуна после благодарења), у: „Преглед
Цркве Епархије Жичке”, бр. 8, Чачак, август 1934, стр. 215-217.
610

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јуна 1933. године.
604

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. маја 1934. године.
605

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 23. маја 1934. године.

611

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јула 1933. године.
612

606

НМЧ, И-1455, Записник са Треће седнице Соколског друштва у Чачку 1932. године
[без уписаног датума, вероватно у априлу].

ИАЧ, Соколско друштво Чачак, К-1, б.б.

613

607

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јуна 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Четврте седнице Соколског друштва у Чачку 1932. године
[без датума, вероватно април или мај].
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је и за Духове, јуна 1934. године. Прилаз колима Соколани био је
онемогућен, а општина је обезбедила три стражара за одржавање
реда. Столице и клупе позајмљене су од Гимназије и Женске
занатске школе. За поворку кроз град ангажовани су и трубачи из
„Арсенала”, а по подне за приредбу је позвана и музика. Поворка
је требало да крене у 11 часова пре подне. На почетку поворке
ношене су заставе, иза њих су ишле све управе Друштва, затим
соколске чете, нараштај, деца, чланови и чланице. Сви који су
поседовали свечану одору требало је и да је обуку за свечаност.604
Велику пажњу привукло је и прво ношење штафете, која је
на свом путу од Сарајева до Опленца пролазила и кроз Чачак.
Дочек је приређен 3. јуна 1934. године, а Соколи су детаљно
организовали пролазак бакље која је долазила из Ужица. Пријем
је уприличен у Овчар Бањи. По један члан Друштва био је
распоређен на сваком километру пута, а постојала је и резерва
која би их заменила. Општина је замољена да пуцањем прангија
објави пролазак бакље, а цела варош требало је да буде окићена
заставама.605 Цео догађај најављен је плакатима који су лепљени
по граду: „У недељу, 3. јуна о.г., проћи ће кроз наше место око
8 ½ часова пре подне штафета са запаљеном буктињом, чији
је пламен, узет у Сарајеву, историјском граду, где је дат први
сигнал за опште обрачунавање нашег народа са непријатељем,
има да се однесе, у знак захвалности, на гроб блаженопочившег
Краља Петра Ослободиоца у Опленцу”. Читаву организацију
извела су соколска друштва из Сарајева, Ужица и Чачка, а
грађанство је замољено да својим присуством поздрави и увелича
пролазак штафете кроз варош. Штафета је пронета улицама
Војводе Степе, Краља Александра, Краља Милана и Моравском
до Љубића.606 Бакљу су у граду свечано дочекали чланови управе
Друштва, а тркачи су се смењивали у ношењу ове штафете све
до краја рејона који је припадао Соколима из Чачка.607 Према
званичном протоколу, штафету (односно зубљу, како је наведено
у документима) најпре је требало да понесе председник општине.
Иако се све одиграло у раним јутарњим сатима, послато је

Александру, требало је да се попуњава од средстава која би се
уштедела од прослава, јер је на снази била „народна жалост” за
убијеним Краљем.620
Соколи у Чачку редовно су присуствовали сахранама
виђенијих грађана, као у случају сахране протојереја Радомира
Кречковића, 3. фебруара 1935. године.621 Иначе, те године
је за 16. јун цркви одобрено коришћење Соколане поводом
обележавања 700 година од смрти Светог Саве.622 Соколи су
активно учествовали у овом догађају са својим вежбачима, као и
на концерту. Учешће је узето и 26. маја, приликом организовања
првог аеромитинга у Чачку, као и 16. јуна у Краљеву, приликом
свечаног освећења заставе њиховог Друштва. Том приликом
наступили су и вежбачи.623
На великој прослави уприличеној 1937. године поводом сто
година од оснивања Гимназије у Чачку, активно су учествовали
и Соколи из вароши, а свечаности је присуствовао и Милоје
Павловић, члан Управе ССКЈ.624 Све сложенија политичка
ситуација у Европи донела је нове проблеме пред организацију
соколских свечаности у Чачку. Тако је начелник Среза трнавског
забранио одржавање комеморативне седнице за Дан Масарика,
заказане за 25. септембар 1938. године.625 Ова одлука била је
више одређена политичким приликама у Чачку, јер су тог дана
у граду биле демонстрације које су предводили комунисти, него
што је на то утицала чињеница да су се управо тих дана водили
преговори у Минхену око судбине Чехословачке државе.626 Само
месец дана касније, по наређењу Савеза из Београда, одлучено
је да се и у Чачку 28. октобра 1938. свечано обележи двадесет
година од стварања Чехословачке. Истовремено, помоћ за
620

Соколско друштво Чачак оснива Социјални Фонд Витешког Краља Александра
Првог Ујединитеља, „Чачански глас”, бр. 44, Чачак, 3. новембар 1934.
621

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. фебруара 1935. године.
614
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. септембра 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. априла 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 22. септембра 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. октобра 1934. године.

Stogodišnjica gimnazije u Čačku, „Sokolski glasnik”, br. 32, Beograd, 16. oktobar 1937.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 16. октобра 1934. године.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 26.
септембра 1938, бр. 129.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. октобра 1934. године.
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Милош Тимотијевић, Чачак у предвечерје Другог светског рата 1938-1941:
социјална, економска и политичка структура, стр. 180.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 19. новембра 1934. године.
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школа и команданта пука у Чачку тражено је да сви чланови
Сокола буду ослобођени других дужности, како би узели учешће
у свечаној поворци.614 Међутим, место које је у овој поворци
одређено Соколима није се свидело управи Друштва која је
протествовала, јер су испред Сокола ишли чиновници.615
Поводом убиства краља Александра Карађорђевића, у
целој Краљевини Југославији организоване су комеморативне
свечаности. Соколи у Чачку приредили су 14. октобра 1934.
седницу на којој је, најпре, одржано предавање о животу и значају
убијеног краља, а затим је упућен телеграм престолонаследнику
Петру Другом Карађорђевићу: „Изјављујемо Вашем Величанству
најдубље саучешће за изгубљеним Великим Родитељем Нашим
Витешким Краљем Александром Првим Ујединитељем, највећим
Соколом, стављајући Вам на расположење своју соколску
душу и своје соколске мишице с готовошћу да се у свако доба
жртвујемо ради очувања аманета Витешког Краља „Чувајте
Југославију”. Након читања телеграма, сви су узвикнули: „Слава
Витешком Краљу Александру Првом Ујединитељу! Живео наш
Краљ Петар Други! Живела Југославија!” Телеграм сличне
садржине упућен је и управи Сокола Краљевине Југославије, са
посебном напоменом да се учествује у тузи.616 На сахрану краља
Александра из Друштва у Чачку пошло је седам особа.617
Један од начина да се убијени Краљ не заборави, било је
и организовање социјалног фонда који је носио име „Социјални
Фонд Витешког Краља Александра Првог Ујединитеља”. Фонд је
у Соколском друштву у Чачку основан 31. октобра 1934. године, а
требало је да служи за помоћ сиромашним члановима. Одлучено
је и да се организује излет на Опленац, ради одавања почасти
убијеном Краљу.618 На „поклонствену депутацију” 21. новембра
1934, на крају је упућен само један „брат”. Пошто је цела земља
била у жалости, прослава 1. децембра била је скромна, по унапред
датим упутствима из Савеза.619 Социјални фонд, посвећен краљу

627

Николаја Велимировића: „Главном тачком духовног концерта
у соколском дому у 15 часова био је говор епископа Др. Николаја,
који је говорио о посрнулом моралу код човечанства, о наглом
наоружању последњих година, о успеху науке, која на жалост
служи циљевима наоружања и уништавања људи. Позивајући
се на народну историју Срба, говорио је о прошлим ратовима
нарочито последњег века где је народ успео одолевати много
јачег и боље наоружаног непријатеља само моралном снагом
народа који се борио за право и правду и остајао скоро увек
победилац”. Овом догађају присуствовало је око 600 посетилаца,
од којих је 400 било унутар Соколане, док је других 200 пратило
програм у дворишту.631
Једна од већих свечаности била је и организовање Годишње
жупске скупштине у Чачку 7. априла 1940. године. Као увод у
Скупштину, два дана раније одржан је међужупски просветни
течај. Предавачи су били из Савезног просветног одбора, а у
Чачку су имали заједнички стан. Током свог боравка у вароши,
обишли су гроб војводе Степе Степановића. Годишњој скупштини
жупе, одржаној у Чачку одмах после просветног течаја, присуствовао је и бан Дринске бановине, Владимир Јевтић, као и
председник општине Чачак, Миодраг Васић. Скупштина је била
наглашено свечана, а добила је подршку и од владике Николаја
Велимировића, који је већ од претходне године, када је жупска
скупштина била у Краљеву, почео снажно да подржава Соколе,
подсећајући своје свештенство да, попут Сокола, уложе више
енергије у рад са народом.632
Након окупације Чешке и пропасти Пољске, свесловенска
идеологија на начелима либерализма, као основа соколства,
почела је да трпи преиспитивања, нарочито због снажних
међунационалних тензија у Краљевини Југославији, подстакнутих
стварањем Бановине Хрватске 1939. године. Југословенство и
заједничка држава остали су политички основ соколства, макар у
Србији, што је као порука ширено и у жупи Крагујевац.633
Међутим, соколство у Крагујевачкој жупи пред Други
светски рат имало је јаке везе са православном црквом, која је
представљана, пре свега, као национална институција. Соколи

НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 26. и
30. октобра 1938, бр. 147-149, 151, 153.
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ИАЧ, ДБ, К-4, бр. 36.

ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 18.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. октобра 1935. године.

U Čačku je održan prosvetni tečaj, „Sokolski glasnik”, br. 15, Beograd, 12. april 1940;
Godišnja skupština župe Kragujevac, „Sokolski glasnik”, br. 17, Beograd, 26. april 1940.
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НМЧ, И-1456, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 18.
августа 1938, бр. 112.

Извештај Управе Соколске жупе Крагујевац за 1939 годину, поднет Главној
скупштини жупе 6 и 7 априла 1940 г. у Чачку, Крагујевац, 1940, стр. 6-7.
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браћу Чехословаке прикупљали су не само појединци, већ и
„надлештва” у вароши. Улози нису били велики. Командант 19.
артиљеријског пука је на име помоћи доставио 65 динара.627 Утицај
комуниста у Соколском друштву у Чачку био је минималан, за
разлику од готово свих других организација у вароши. Власт је
као позитиван пример другим удружењима у Чачку истицала
Соколе, па је и предлагала да се водећи људи одликују за свој рад:
„У Друштву Сокола у Чачку раде два вредна професора и то:
Драгослав Митровић професор, као старешина и Драгомир
Поповић професор као секретар. Г Поповић је на дан 9 октобра
тек. г. (1939) после парастоса покојном Великом Краљу Мученику Александру I, одржао један заиста леп патриотски и
национални говор. И његов је рад за похвалу као и рад г. Митровића који је одушевљен као националиста. Али њихов рад
овде иако је требао бити видно обележен и похваљен то није
учињено. Треба и остали професори [да] увиде да друштво цени
рад на национализму а ови људи то раде већи број година, треба
их [зато] одликовати Југословенском Круном 5. степеном. Па
молим Банску управу да ово сматра као мој предлог”.628
Ширењем соколства на селу приређиване су сасвим нове
свечаности и догађаји. Тако је 20. октобра 1935. године у Заблаћу,
поред такмичења, организована и пољопривредна изложба
(домаћа радиност и пољопривредни производи) чланова
соколских чета. Излагачи су били из соколских чета у Заблаћу,
Слатини и Миоковцима. Подељене су и награде. Писмена
захвалност за организовање изложбе упућена је Жики Поповићу
и Милошу Поповићу. Постојала је идеја да се следеће године
оваква изложба приреди и у Чачку.629
Са друге стране, Соколана је пред рат уступана разним
организацијама, па је и Хигијенски завод из Сарајева у лето 1938.
приредио једну изложбу.630 Соколана је 16. јуна 1938. године
уступљена и Српској православној цркви, која је тог дана у 15
часова организовала велики духовни концерт. Према извештају
полиције, највећу пажњу присутних изазвао је говор епископа
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Milan S. Sretenović, Reč šumadijskog sokola, „Sokolski glasnik”, br. 21, Beograd, 24. maj
1940.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. априла 1930. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 21. маја 1935. године.

Концерти и игранке - Иако је просветна делатност
Сокола после 1929. године била доминантна у односу на друге
активности, програми везани за забаву нису избегавани.
Организовање разних приредби, које би почињале „јавним
часом”, и даље је било веома важна делатност.
Традиција да се Ускрс обележава „јавним часом” није
напуштена 1930. године, с тим што је програм уобличавао
просветар са начелником. Исте године планиран је и концерт
за 27. април, који је требало да се одржи у Крушевцу, али под
условом да се њиме може постићи већи успех.635 Концерт за
први дан Ускрса одржан је у Чачку 1933, као и концерт за Божић
1932. године.636 Публика је посебно била задовољна концертом
и игранком за Ускрс 1933. године, а све тачке поздрављали су
бурним аплаузом.637 Приредбе су одржаване и за православну
Нову годину, као 1934, када је забава уприличена у сали хотела
„Крен”. Костиме израђене за чланице Друштва платило је само
Друштво.638
У пролеће 1932. одлучено је и да се у Соколани што је
могуће чешће одржавају матинеа, али са обавезним предавањима
која би претходила забави.639 Један такав матине одржан је 4.
марта 1932. године, а приход је намењен образовању „слетског
фонда”.640 Да би приредбе биле што успешније, у пролеће 1935.
набављена је завеса за бину, а предложено је да се набаве и
кулисе, јер је планирано да се забаве и представе изводе после

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 20. децембра 1932. и 27.
марта 1933. године.
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Ускршње приредбе – Соколи, „Чачански глас”, бр. 17, Чачак, 23. април 1933.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 13. новембра 1935. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 10. јула 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1932. године.

ИАЧ, Соколско друштво Чачак, К-1, б. б.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1932. године.

ИАЧ, Соколско друштво Чачак К-1, б. б.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. октобра 1935. године.
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престанка народне жалости за убијеним краљем Александром
Карађорђевићем.641 Соколана је, заправо, била својеврстан „дом
културе”, у коме су се стално одржавале разне манифестације.
Најнеопходнија опрема, столице, била је проблем годинама, док
„изненада”, 1. маја 1935. године, на вашару у Чачку благајник
није купио 84 „оковане„ столице по цени од 11 динара по
комаду.642 Одлука да се недељом редовно приређују „сêла” и
обезбеди музика, донета је 24. октобра 1935. године.643 Клавир је
хитно требало поправити на крају 1935, како би се приредбе што
успешније организовале.644
Соколана је све ређе уступана другим организацијама,
осим у случајевима када је то било неизбежно. Тако је Команда
места у Чачку у лето 1934. тражила Соколану, како би у њу
сместила регрутну комисију. Соколи су, начелно, пристали, али
су од општине тражили да се војсци, ипак, обезбеди неки други
простор, јер су морали редовно да изводе вежбе својих чланова.
Са друге стране, сала је уступљена Месном одбору Црвеног крста,
који је 8. јула 1934. приређивао матине.645 Дилетантска група
„Ђедо” платила је Соколима Чачка 10. новембра 1938. године 150
динара на име одигране представе.646
Као гости Друштва у Чачку, 5. јуна 1940. године свечано су
дочекана „браћа” из Мостара. Гости су приредили свечано вече,
на коме се, најпре, говорило о културном раду на селу, затим, о
улози Мостара и Херцеговине у „нашој народној прошлости”,
а онда су приказана три призора из „Горског вијенца”. За овај
програм „браћа” из Мостара тражила су помоћ, јер нису имали
новца.647
Забаве су почеле да организују и чете по селима, као у
случају Слатине, где су Соколи молили за помоћ у формирању
свог оркестра. Међутим, свој оркестар није имало ни Друштво у
Чачку, које је спремало велику прославу за Божић 1936. године,

су се зарицали да ће се борити за националне вредности, па и
за чистоту језика, „као битног услова за чистоту националног
мишљења”. Сматрано је да из језика треба избацити све
страно.634
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. децембра 1935. године.
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Соколска забава у Заблаћу, „Чачански глас”, бр. 10, Чачак, 16. март 1934.
650

НМЧ, И-1457, Деловодни протокол Соколског друштва у Чачку 1938-1941, од 18.
фебруара 1938, бр. 31; 4. марта 1939, бр. 50.

ТЕЛО У СЛУЖБИ НАЦИЈЕ

Соколско друштво у Чачку основано је 1910. године, као део
организованог напора државе да припреми мушку омладину за
велике националне задатке који су планирани – ослобођење и
уједињење српског и осталих јужнословенских народа. При томе
су војни кругови били директно укључени у оснивање соколских
друштава по целој Србији, те ни Чачак није био изузетак. То је
било време великог национално-револуционарног заноса, па
су и спортске организације настајале као, пре свега, патриотске
установе за васпитавање омладине. Соколи су каналисали
младалачку енергију средњошколаца у патриотске сврхе, кроз
подизање физичке кондиције и предвојничку обуку.
Када је Соколско друштво у Чачку основано, у њему готово
да није било жена, а одрасли чланови уопште се нису бавили
гимнастиком, као основним спортом у соколству. Заправо,
локална заједница није имала потребе за оснивањем спортског
друштва које би неговало физичко васпитање. Национални
занос из доба Анексионе кризе, као и жеља да се у граду подигне
споменик Танаску Рајићу, спојили су се приликом оснивања
Соколског друштва у Чачку, које је и носило име по прослављеном
јунаку из Другог српског устанка, погинулог на брду Љубићу.
Најзначајнија одлука на оснивачкој скупштини 1910. била је
да се у вароши изгради Соколана, што је уједно и први објекат те
врсте у Србији. Новац припремљен за подизање споменика Танаску
Рајићу, као и бројни добровољни прилози, уложени су у грађевинске
радове. Зграда је брзо подигнута, али је дуго поправљана после
руинирања у Првом светском рату, што је Соколском друштву у
Чачку односило највише енергије и новца. Соколана и данас, 92
године после свог подизања, служи истој сврси - као фискултурна
сала за, углавном, средњошколску омладину.
Други важан догађај из ране историје Сокола у Чачку био
је долазак Славољуба Ферда Секованића за начелника Друштва
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па су молили наставника музике из Гимназије, Станка Холечека
да им помогне, као и клавиристкињу из хотела „Касина”.
Начелница Загорка Стојановић молила је и да се набаве костими
за чланице.648
Након оснивања соколских чета, почињу да се организују
и забаве у селима. Тако је, крајем фебруара 1934, соколска чета
у Заблаћу приредила своју прву забаву. После говора отпевана
је химна, а затим су ученици и најмлађи Соколи изводили вежбе
и рецитале, после чега је почела позоришна приредба „Љубавно
писмо”. Забава је била посећена преко очекивања организатора.649
Чета из Миоковаца одржала је концерт и у згради Соколане у
Чачку, 18. фебруара 1938. године, а чета из Трбушана изводила је
концерте у Горњој Горевници. На име закупа простора, школи су
морали давати 1/3 прихода.650

контролисали њихови професори, али потпомогнути људима из
војске, судова, тужилаштва, општинске власти. Соколи у Чачку
нису се мешали у дневну политику, те на њихов рад нису утицале
странке, али су их зато потпомагале све власти, а уживали су и
благонаклоност цркве.
Предвојничка обука била је саставни део соколства, али она
у Чачку није била доминантна, све до 1940. године. Борба против
окупатора и грађански рат у чачанском крају били су посебно оштри,
али Соколи нису били установа која је пред Други светски рат
генерисала сукобе унутар своје вароши, доследно строгом одвајању
од политике. Комунисти нису успели ни преко омладинаца да се
инфилтрирају у Соколе и да шире своју идеологију, за разлику од
других спортских друштава, нарочито фудбалских.
Са друге стране, културни утицај Сокола временом је растао.
Поред уобичајених приредби поводом државних празника, при
чему су те догађаје Соколи најсвечаније приређивали, постојала
је и пракса организовања свечаности намењених, пре свега,
забави. Средњошколцима су соколске приредбе и концерти
били идеална места за изласке, али су на њима контролу имали
старији. Са проширивањем рада на селу и тамо се организују
забаве најразличитијег карактера, а постојала је и пракса да
соколске чете имају своје оркестре, попут друштва у граду.
Осим обележавања државних празника и приређивања
забава, Соколи се у тридесетим годинама баве и значајном
просветном делатношћу кроз низ предавања, говора, али и
организовања библиотека, како у граду, тако и по селима,
где почиње велики културни развој кроз подизање домова,
пошумљавање, изградњу путева, засађивање воћа, пољопривредне
изложбе и многе друге активности.
Соколство је постало организација која, поред физичког
васпитања и развијања патриотских осећања, изграђује и шири
видике младих људи, како кроз просветне акције, тако и кроз
организовање многобројних путовања кроз целу Југославију, али
и у словенске земље. Многи су уз Соколе први пут прекорачили
границе свога среза, а да то није било због позива у војску или
ратних операција.
Заправо, многобројне акције које су комунисти након
Другог светског рата покренули, пре свега на селу, имале су своју
основу не само у совјетском узору, већ и у конкретној пракси коју
су спроводили Соколи у Краљевини Југославији. Свесловенство,
југословенство, идентификација омладине са владарем, масовни
слетови, ношење штафете, радне акције на селу, петогодишњи
планови на просветно-културном преображају земље, само су део
искуства који је већ био изграђен у Краљевини Југославији.
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1913. године. Он је у исто време био и професор фискултуре у
Гимназији, тако да су све генерације у наредне три деценије биле
добрим делом обухваћене физичким васпитањем, кроз школски
систем или кроз рад Сокола. До доласка Секованића, телесним
вежбањем у Чачку готово нико се није бавио. Осим гимнастике,
преко Сокола је између два светска рата у град донет и низ других
спортова (фудбал, одбојка, смучање, кошарка, тенис, бокс,
хазена-рукомет, све атлетске дисциплине, мачевање). Била то
је својеврсна модернизација која је преображавала једну уснулу
паланку. Са проширивањем рада на село, Соколи су појачали
своју просветитељску улогу.
Чачани дуго нису постизали запаженије спортске резултате
на соколским такмичењима. Тек 1932. године, нараштај је
био трећи у целој Југославији, али такав резултат није више
поновљен. Непрекидни одлив омладине из града прекидао је
напредак Друштва. Укључивањем сеоских чета у такмичења,
Чачани постају доминантни у својој жупи. Треба истаћи да
се сељаци и грађани нису такмичили у истим категоријама.
Постојала су посебна такмичења за градска соколска друштва, у
којима чланови сеоских чета нису могли да учествују.
Напредак Сокола у Чачку био је, на неки начин, и успорен
због конкуренције друга два јака друштва у околним градовима
- Крагујевцу и Ужицу. Чачани су се трудили да изађу из окриља
Крагујевца и постану центар жупе, али је то успело само
Ужичанима у годинама после Првог светског рата.
Пошто је 1918. године нестало основног подстицаја да
држава, у циљу националног ослобођења, смишљено помаже
соколска друштва у Србији, настао је период у коме су чланови
Сокола били препуштени сами себи, иако су били на политичкој
линији интегралног југословенства. То је време када Соколи
у Чачку највише енергије троше на организационе проблеме
унутар свога Друштва и жупе, док је просветно-културни и
спортски рад, на неки начин, у другом плану.
Тек од времена диктатуре и потпуног подржављења соколске
организације, настаје живљи рад и у Чачку. Иницијатива државе
која је имала своје идеолошке, политичке и војне интересе,
поново је била одлучујућа. Малобројна провинцијска грађанска
класа још увек је била нејака да би самостално водила овакво
Друштво, које је у условима диктатуре на себе преузело значајне
просветне циљеве.
Соколи у Чачку су и по структури своје управе били везани
за просвету, а од 1929. године и за остале државне органе, јер сви
значајнији чиновници у граду били су чланови Сокола. Тако су
средњошколци били део васпитног система који су ван школе опет
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Соколи у Чачку нису били од оних друштава која су остала
запамћена по великим спортским успесима, по наклоности
Савеза, жупе, или неког од чланова владајуће династије, али
су зато стрпљивим радом на телесном васпитању преобразили
једну од најзапуштенијих средина у Србији. Културно-просветни
рад био је још значајнији, јер је Соколана постала својеврстан
дом културе у којем су се смењивале приредбе, концерти, забаве,
предавања. Рад на селу имао је још већу вредност, а Други
светски рат прекинуо је прилично развијене делатности на
многим пољима, од пољопривредних изложби и просвећивања,
до организовања позоришних и музичких дружина. Ипак, треба
истаћи да је цео рад био ограничен малим буџетом којим је
Друштво располагало. Стога је замах већег обима остао немогућ,
посебно што су Соколи више од 50% средстава сами зарађивали.
Соколско друштво у Чачку пратило је цивилизацијски развој
своје вароши, која је од мале паланке тридесетих година 20. века
добијала обрисе града са многим установама. Генерације девојака
и младића пролазиле су кроз Соколско друштво, где су развијали
склад духа и тела, каналисан према државним потребама, али
су добили и виши културни преображај, могућности да путују
и прошире своје видике, посебно ако су били са села. Управо је
тај културно-просветни значај и најбитнији, јер се више никада
није поновио кроз било коју другу организацију, иако је проток
времена донео слободније спортове и боље комуникације.
Искуство стечено у Соколским друштвима живи и данас, као
један од најзначајнијих емоционалних доживљаја из прошлости
за многе појединце, као део својеврсне приватне историје, а текст
о Соколима Чачка је само рам за многобројна сећања и потпуније
описе предмета који су некада припадали овој организацији.

Жико и Жарко Ерић у оделу соколског нараштаја (Чачак, 1911)

Нараштај Соколског друштва у Чачку 1911. године

Прва фудбалска екипа у Чачку (1919)

Милисав Терзић у соколској свечаној униформи (Праг, 1912)

Прва фудбалска екипа у Чачку (1919)
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Ученици Гимназије у Чачку, чланови Соколског друштва (Чачак, 1920)

Вежбе женског подмлатка Соколског друштва (Чачак, 1921)

Вежбе женске деце Соколског друштва (Чачак, 1921)

Вежбе чланица Соколског друштва (Чачак, 1921)
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Дефиле учесника жупског соколског слета у Крагујевцу (1923)

Покрајински соколски слет у Сарајеву (1924)

Олга Луковић и Мила Љујић у оделу за вежбање чланица
Соколског друштва (Чачак, око 1924)
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Славољуб Секованић са групом вежбача Соколског друштва
(Чачак, 17. мај 1925)

Чланови Соколског друштва „Танаско Рајић” испред свог Дома
(Чачак, око 1926)

Тенисерке из Чачка на игралишту испред Соколане (Чачак, 1927)
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Чланови тениског клуба у Чачку са Славољубом Секованићем на терену
испред Соколане (Чачак, 1927)

Група девојчица из нараштаја Соколског друштва вежба испред Соколане
(Чачак, после 1930)

Соколски Ђурђевдански уранак (Бељина, 1929)

Чланице Соколског друштва вежбају у спортској опреми испред Соколане
(Чачак, после 1930)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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169

Чланице женског подмлатка Соколског друштва (Чачак, око 1930)

Деца, нараштај и чланови Соколског друштва у Чачку (1930)

Чланови Соколског друштва са Славољубом Секованићем пред вежбање
у Соколани (Чачак, око 1930)

Поворка Сокола креће са заставама од Соколане (Чачак, око 1930)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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171

Свечани дефиле Сокола креће ка граду од Соколане (Чачак, око 1930)

Соколи из Чачка и Прељине (Прељина, 1932)

Соколи из Чачка поред споменика Степи Степановићу (Чачак, око 1930)

Масовне вежбе на соколском слету у Прагу (1932)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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173

Грађани Чачка и чланови Соколског друштва (Чачак, око 1935)

Соколи из Чачка и Горње Горевнице у опреми за вежбање
(Горња Горевница, 14. октобар 1935)

Плажа “Соко’’ на обали Западне Мораве код Чачка (око 1935)

Чланови Соколске чете из Горње Горевнице на радној акцији
у свом селу (1935)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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175

Чланови Соколског друштва у Чачку пред демонстрацију гимнастичких
вежби у Горњој Горевници (1935)

Гимнастичке вежбе Сокола из Чачка у Горњој Горевници (1935)

Чланови Соколске чете из Горње Горевнице (1938)

Чланови Соколске чете из Мрчајеваца (1939)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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177
Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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Деца Соколског друштва у Чачку вежбају за приредбу у Соколани
(Чачак, 1935)

Деца Соколског друштва у Чачку вежбају за приредбу у Соколани
(Чачак, 1935)

Славољуб Фердо Секованић у свечаној униформи чланова Сокола
(Чачак, 1937)

179

Ученице Гимназије изводе вежбе поводом 100-годишњице своје школе
(Чачак, 1937)

Слет ученица Гимназије (Чачак, 8. мај 1938)

Ученице Гимназије изводе вежбе поводом 100-годишњице своје школе
(Чачак, 1937)

Ученице Гимназије на гимнастичкој смотри (Чачак, 1939)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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181

Ученици Гимназије на гимнастичкој смотри вежбају са дрвеним пушкама
(Чачак, 1939)

Група ученица Гимназије у спортској опреми (Чачак, 1939)

Славољуб Секованић са чланицама Соколског друштва у Чачку на
такмичењу у Крушевцу (27. мај 1939)

Соколи Чачка на Бадњи дан испред цркве (Чачак, 1938)

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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183

Коњичко одељење Соколског друштва полази по бадњак (Чачак, 1940)

Ложење бадњака испред Соколане у Чачку пред Други светски рат

Соколи из Чачка доносе бадњак у град 6. јануара 1940. године

Коњичко одељење Соколског друштва у Чачку пред Други светски рат

Соколи Чачка 1910-1941.

Соколи Чачка 1910-1941.
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УПРАВА из 1911. године.

Соколи Чачка 1910-1941.

651

Председник:
Крста Драгомировић
Потпредседник:
Љубомир Кордић
Начелник:
Крста Тачевић
Деловођа:
Владимир Војиновић
Благајник:
Марко Павловић
Помоћник благајника и економ:
Богомир Трифуновић
Чланови управе:
1. Веселин Милекић
2. Андра Петковић
3. Душан Поповић
4. Алекса Јанковић
Заменици чланова управе:
1. Светозар Мојковић
2. Aристид Јовановић
3. Божидар Анђелковић
4. Здравко Стамболић
5. Тихомир Ђаковић

Надзорни одбор:
1. Младен Протић
2. Миша Љубичић
3. Радомир Ивановић

УПРАВА из 1922. године.652
Старешина:
Светозар Мојковић
Начелник:
Славољуб Секованић
Тајник:
Милан Достанић

УПРАВА из 1923. године.653
Председник Друштва:
Радивоје Пантовић
Начелник:
Славољуб Секованић
Начелница:
Косара Миловановић
Тајник:
Сима Стамболић

УПРАВА из 1924. године.654

НОВА УПРАВА за 1924. годину.655

Председник:
Крста Драгомировић
Потпредседник:
Љубо Кордић
Начелник:
Славољуб Секованић
Секретар:
Симо Стамболић
Подсекретар:
Дојчило Митровић
Благајник:
Александар Јовановић
(од 12. фебруара 1924. Драгомир
Аћимовић)
Помоћници благајника:
1. Радмило Радмиловић
2. Милија Урошевић
3. Радиша Матовић
4. Десимир Константиновић
Економ:
Љубиша Кордић
Чланови управе:
Радивоје Пантовић
Милош Недић
Симо Стамболић
Боса Раденковић
Љубо Ивковић
Радиша Матовић
Милош Шљивић
Петар Милановић
Милисав Терзић
Александар Јовановић
Риста Јокановић
Дојчило Митровић
Љубиша Кордић
Десанка Лијескић
Милија Урошевић
Чеда Милошевић
Драгомир Аћимовић

Председник:
Милош Недић
Потпредседик:
Драгомир Пурић
Председник културно - просветне
секције:
Драгомир Митровић
Начелник:
Славољуб Секованић
Чланови Надзорног одбора:
1. Момчило Кордић
2. Драгомир Аћимовић
Секретар:
Симо Стамболић
Заменик секретара:
Драгутин Вујовић
Благајник:
Јово Марковић
Заменик благајника:
Драг. Митровић
Економ:
Ивко Огњановић
Заменик економа:
Дојчило Митровић
Чланови управе:
Сима Стамболић,
Драгомир Вујовић
Јован Марковић
Ивко Огњановић
Дојчило Митровић
Божидар Васикић
Момчило Кордић и
Драгомир Аћимовић
Заменици чланова управе:
1. Брана Ковачевић
2. Бола Раденковић
3. Милија Раденковић
4. Младен Даријевић

651

Годишњи извештај управног и стручног одбора Савеза Соколских Друштава Душан
Силни поднет савезној скупштини 27. фебруара 1911, Београд, 1911, стр. 9-10.
652

654

Jugoslovenski sokolski koledar za 1922, Ljubljana, 1922, str. 107.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1924. године.
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Jugoslovenski sokolski koledar za 1923, Ljubljana, 1923, str. 139.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1. јуна 1924. године.
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НЕПОТПУНИ ШЕМАТИЗАМ УПРАВЕ
СОКОЛСКОГ ДРУШТВА У ЧАЧКУ 1910-1936.

УПРАВА за 1926. годину.657

Председник:
Тома Николић
Потпредседник:
Драгомир Пурић
Начелник:
Славољуб Секованић
Надзорни одбор:
1.Радивоје Пантовић
2.Миливоје Петровић
3.Бошко Дамњановић
Председник културнопросветног одбора:
Драгомир Митровић
Благајник:
Милисав Терзић
Помоћник благајника:
Васикић
Економ:
Славољуб Секованић
Секретар:
Милан Митић
Чланови управе невежбачи:
Милош Шљивић
Сима Стамболић
Нешо Станковић
Момир Станковић
Драгослав Аћимовић
Љубисав Плавшић
Милисав Терзић
Боса Раденковић
Бранислава Кнежевић
Чланови управе вежбачи:
Божидар Васикић
Милија Урошевић
Милан Митић
Радош Николић
Љубиша Кордић
Даница Константиновић и
Олга Марковић

Председник:
Драг. Пурић
Потпредседник:
Милисав Терзић
Начелник:
Славољуб Секованић
Начелница:
Мирослава Ђорђевић
Просветар:
Драгослав Митровић
Заменик просветара:
Бранислава Кнежевић
Секретар:
Михаило Поповић
Благајник:
Милош Шљивић
Помоћник благајника:
Славко Златић
Лекар:
Драг. Аћимовић
Надзорни одбор:
Радивоје Пантовић
Љубисав Плавшић
Управни одбор:
Милош Шљивић
Драг. Вукадиновић
Михаило Поповић
Драг. Аћимовић
Младен Даријевић
Петар Љујић
Богољуб Константиновић
Славко Златић
Надежда Поповић
Бранислава Станишић

УПРАВА за 1927. годину.658
Председник:
Драгомир Пурић

Потпредседник:
Милисав Терзић
Начелник:
Славољуб Секованић
Начелница:
Бранислава Станковић
Просветар:
Драгослав Митровић
Заменик просветара:
Драгомир Аћимовић
Надзорни одбор:
1. Радивоје Пантовић
2. Љубисав Плавшић
Управни одбор:
Душанка Матић
Драгомир Вукадиновић
Младен Даријевић
Миодраг Јаношевић
Миливоје Средојевић
Милија Урошевић
Миросанда Васић
Божидар Васикић

УПРАВА за 1928. годину.659
Председник:
Драгомир Пурић
Секретар:
Драг. Лазовић
Начелник:
Славољуб Секованић
Просветар:
Драгослав Митровић
Благајник:
Божидар Васић
Надзорни одбор:
Радивоје Пантовић
Будимир Вујичић
Управни одбор:
Радивоје Пантовић
Драгомир Пурић
Драгослав Митровић

Драгутин Лазовић
Александар Хаџипоповић
Бјелица Вујичић
Милија Урошевић
Младен Даријевић
Пантелија Васикић
Славољуб Секованић
Миодраг Јанковић
Ленка Гавровић
Душанка Матић
Бранислава Матић

УПРАВА за 1929. годину.660
Старешина:
Драгомир Пурић
Заменик старешине:
Драгослав Митровић
Просветар:
Божо Јаковљевић
Начелник:
Славољуб Секованић
Начелница:
Бранислава Станишић
Благајник:
Милош Шљивић
Заменик благајника:
Душанка Матић
Економ:
Божидар Васикић
Помоћник економа:
Васа Петровић
Ревизор рачуна:
Д. Лазовић
Комисија за предлог имовног
стања и набавке у 1929. години:
1. А. Скерлић
2. Д. Митровић
3. Ленка Гавровић
Управа:
1. Мирко Милутиновић, пуковник
2. Душанка Матић
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 15. фебруара 1925. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. јануара 1926. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 1-17. јануара 1928. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 9. јануара 1927. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 14. јануара 1929. године.
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УПРАВА за 1925. годину.656

УПРАВА за 1930. годину.661
Старешина:
Драгомир Пурић
Заменик старешине:
Драгутин Лазовић
Председник просветног одсека:
Драгослав Митровић
Начелник:
Славољуб Секованић
Начелница:
Бранислава Станишић
Чланови управе:
1. Драгомир Поповић
2. Милош Шљивић
3. Младен Даријевић
4. Божа Јокановић
5. Богољуб Илић
6. Александар Скерлић
7. Милија Урошевић
8. Бошко Васикић
Заменици чланова управе:
1. Ленка Гавровић
2. Загорка Петковић
3. Славка Ђорђевић

Ревизори:
1. Радивоје Петровић
2. Душанка Матић
3. Радош Николић
Заменици ревизора:
1. Будимир Вујовић
2. Будимир Димитријевић
Благајник:
Милош Шљивић
Подблагајник:
Бошко Васикић
Тајник:
Драгомир Поповић
Заменик тајника:
Славко Ђорђевић
Просветни одбор:
Председник:
Драгослав Митровић
Чланови:
1. Божа Јокановић
2. Драгутин Лазовић
3. Славољуб Секованић
4. Драгомир С. Поповић
Економ:
Бошко Васикић
Помоћник економа:
Бранислава Станишић
На основу акта бр. 26 од 20.
фебруара 1930, формиран је и
Одбор за састав буџета:
1. Милош Шљивић
2. Драгослав Митровић
3. Славољуб Секованић
4. Драгомир С. Поповић
Пета седница, 19. септембар 1930.
Чланови Управног одбора Божа
Јокановић и Бошко Васикић су
напустили Чачак, Секованић је
поднео предлог да се одреде њихови
заменици.
Њихова места су попунили: Ленка
Гавровић и Славка Ђорђевић.

УПРАВА за 1930. годину.662

УПРАВА за 1932. годину.663

Старешина:
Драгослав Митровић
Заменик старешине:
Милисав Терзић
Просветар:
Драгомир С. Поповић
Начелник:
Славољуб Секованић
Заменик начелника:
Миливоје Средојевић
Начелница:
Душанка Матић
Заменица начелнице:
Загорка Петковић
Чланови управе:
1. Софија Војиновић
2. Ленка Гавровић
3. Милош Шљивић
4. Милија Урошевић
5. Адам Василијевић
6. Радош Николић
7. Винко Вечај
Заменици:
1. Десимир Константиновић
2. Светозар Терзић
3. Јован Стојиљковић
Ревизори:
1. Драгомир Пурић
2. Миленко Љујић
Заменици ревизора:
1. Момчило Радуловић
2. Драгослав Габоровић
Суд части:
1. Драгомир Пурић
2. Стеван Матић
3. Младен Даријевић
Заменици чланова Суда части:
1. Драгомир Поповић
2. Милисав Терзић
Заставник:
Младен Даријевић

Старешина:
Драгослав Митровић
Заменик старешине:
Милисав Терзић
Председник просветног одбора:
Драгомир Поповић
Начелник:
Славољуб Секованић
Заменик начелника:
Радован Вељовић
Начелница:
Бранислава Станишић
Заменик начелнице:
Загорка Петковић
Тајник:
Петар В. Михаиловић
Благајник:
Милош Шљивић
Господар (економ):
Момир Масларевић
Статистичар:
Лука Селаковић
Заставник:
Младен Даријевић
Чланови управе:
1. Ленка Гавровић
2. Душанка Матић
3. Маргита Радовић
4. Винко Вечај
5. Милија Урошевић
6. Мехмед Хоџић
7. Александар Скерлић
8. Јован Стојиљковић
Земеници чланова управе:
1. Злата Павловић
2. Миливоје Средојевић
Ревизори:
1. Драгомир Пурић
2. Софија Војиновић
Заменици ревизора:
1. Десимир Константиновић
2. Драгослав Габоровић
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 8. децембра 1930. и 8. јануара
1931. године.
661

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 24. фебруара 1930. године.

663

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 17. јануара 1932. године.
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3. Загорка Петковић
4. Милисав Терзић
5. Драгомир Поповић
6. Милош Шљивић
7. Младен Даријевић
8. Александар Хаџипоповић
9. Милија Урошевић
10. Божидар Васикић
11. Ленка Гавровић
Као заменици чланова управе:
1. Будимир Вујичић
2. Васа Петровић
Надзорни одбор:
1. Станимир Илић
2. Радивоје Пантовић
3. Драгутин Лазовић
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УПРАВА за 1933. годину. 664
Старешина:
Драгослав Митровић
Заменик старешине:
Милисав Терзић
Тајник:
Ристо Ристовић
Председник просветног одбора:
Драгомир Поповић
Начелник:
Славољуб Секованић
Заменици:
1. Петар Љујић
2. Радован Вељовић
Начелница:
Брана Детанскоја
Заменице:
Зага Стојановић и Зага Петковић
Чланови Управног одбора:
1. Милош Шљивић
2. Винко Вечај
3. Мехмед Хоџић
4. Милован Милутиновић
5. Сава Ристановић
6. Манојло Чучковић
7. Драгослав Урошевић
8. Раденко Лазовић
9. Младен Даријевић
10. Драгослав Мојковић

11. Радомир Теодосијевић
12. Иво Габовац
13. Десимир Константиновић
14. Милица Недељковић
15. Милија Урошевић
16. Јован Стојиљковић
17. Радомир Константиновић
18. Јелисавета Радојевић
19. Мијић
20. Никитин
21. Бакочевић
Суд части:
1. Раша Гавровић
2. Љубомир Бусарчевић
3. Ускоковић
Ревизори рачуна:
1. Драгослав Пурић
2. Стеван Матић
3. Радивоје Пантовић
Помоћници благајника:
1. Милица Недељковић
2. Петар Михаиловић.
Просветни одбор:
1. Драгомир Поповић
2. Манојло Чучковић
3. Иво Грабовац
4. Драгослав Урошевић
5. Раденко Лазовић
6. Сава Ристановић
7. Радомир Теодосијевић
Управа за чете изабрана је 10. маја
1933.
Председник:
Милован Бакоч
Чланови:
1. Драгомир Поповић
2. Саво Ристановић
3. Славољуб Секованић
4. Радомир Теодосијевић
5. Жика Тодоровић
Нови референт, Саво Ристановић,
изабран је 31. октобра 1934.
године.665

УПРАВА за 1934. годину.666
Старешина:
Драгослав Митровић
Заменик старешине:
Милисав Терзић
Тајник:
Ристо Ристовић
Просветар:
Драгомир Поповић
Начелник:
Славољуб Секованић
Заменик начелника:
Милутин Ђоковић
Начелница:
Бранислава Держанскаја
Заменица начелнице:
Загорка Стојановић
Заставник:
Светозар Мијић
Благајник:
Милош Шљивић
Заменик благајника:
Пера Миланковић
Статистичар:
Милица Недељковић
Економ:
Милутин Ђоковић
Лекар:
Живко Ерић
Чланови управе:
1. Милован Бакоч
2. Саво Ристановић
3. Драгослав Урошевић
Заменици чланова управе:
1. Загорка Петковић
2. Милован Милутиновић
3. Раденко Лазовић
4. Десимир Константиновић
5. Драгослав Ускоковић

Ревизори:
1. Радивоје Пантовић
2. Драгомир Марковић
3. Винко Вечај
Заменици ревизора:
1. Рашо Гавровић
2. Будимир Димитријевић
3. Хуберт Хајличек
Суд части:
1. Страхиња Поповић
2. Адам Василијевић
3. Милисав Терзић
4. Душанка Матић
5. Петар Љујић
Заменици чланова Суда части:
1. Младен Даријевић
2. Живко Ерић
3. Милија Урошевић

УПРАВА за 1934. годину.667
Старешина четног одсека:
Милован Бакоч
Чланови четног одсека:
1. Драгомир Поповић
2. Саво Ристановић
3. Славољуб Секованић
4. Драгослав Урошевић
5. Живко Ерић
6. Милутин Ускоковић
Председник просветног одсека:
1. Драгомир Поповић
Чланови просветног одсека:
1. Саво Ристановић
2. Славољуб Секованић
3. Милица Недељковић
4. Драгослав Урошевић
5. Милован Милутиновић
6. Петар Љујић
7. Раденко Лазовић
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 25. фебруара 1933. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 2. јануара 1934. године.
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 31. октобра 1934. године.

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 5. фебруара 1934. године.
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Суд части:
Председник:
Стеван Матић
Заменик председника:
Милисав Терзић
Деловођа:
Момир Масларевић
Члан:
Ленка Гавровић
Заменик члана:
Радован Вељовић
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Старешина:
Драгослав Митровић
Заменик старешине:
Милисав Терзић
Тајник:
Љубиша Милосављевић
Просветар:
Драгослав Урошевић
Благајник:
Тодор Анђелковић
Начелник:
Славољуб Секованић
Заменик начелника:
Ратимир Миликић
Начелница:
Загорка Стојановић
Заменица начелнице:
Загорка Петковић
Референт за сеоске чете:
Крунослав Делин, арт. капетан Прве
класе
Заставник:
Светозар Мијић
Статистичар:
Душанка Матић
Лекар:
Богољуб Ћировић
Економ:
Будимиир Димитријевић
Члан управе:
Драгомир Поповић
Пет заменика управе:
1. Винко Вечај
2. Страхиња Поповић
3. Венцеслав Алексић
4. Милош Шљивић
5. Ристо Ристовић

Три ревизора:
1. Драгомир Марковић
2. Младен Даријевић
3. Ленка Гавровић
Три заменика ревизора:
1. Живко Ерић
2. Десимир Константиновић
3. Глишо Матовић
Суд части:
1. Страхиња Поповић
2. Венцеслав Алексић
3. Томо Вуковић
Три заменика Суда части:
1. Бранислава Держинскаја
2. Милисав Терзић
3. Љубиша Милосављевић
Изабран је Просветно-четни одбор 4.
марта 1935. године.669
Председник:
Драгослав Урошевић
1. Драгомир Поповић
2. Крунослав Делин
3. Славољуб Секованић
4. Тома Вукотић
5. Страхиња Поповић
6. Богољуб Ћирковић
7. Драгомир Марковић
8. Венцеслав Алексић
9. Жика Тодоровић
10. Саво Ристановић
11. Милутин Смиљанић
12. Ненад Станковић
13. Драгослав Митровић
14. Загорка Стојановић
Књижничар:
Душанка Матић
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НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 3. фебруара 1935. године.
669

НМЧ, И-1455, Записник Соколског друштва у Чачку од 4. марта 1935. године.

CACAK FALCONS 1910-1941
(Summary)

Development of modern gymnastics and physical education in general is closely connected with national movements in the XIX century, and
needs of military circles for healthy and capable freshmen (young soldiers).
As early as 1794, ﬁrst in France, military exercise was introduced in schools
due to war necessities and trainings were organized and carried out by ofﬁcers of national guards. The ﬁrst organized system of gymnastic exercises
completely in the aim of achieving national goals was created by a German
Frederic Ludwig Jan (1778-1852), and the whole movement was called tournament. For Frederic Jan gymnastics was means of upbringing which was
diminishing religious, class and social differences thus creating preconditions for national unity.
As a reaction to Germanization, in 1862 in Czech, a special gymnastics system – falcon movement appeared with the open national mission.
Falcon movement was directly relying on turner system of exercises, and the
most signiﬁcant inﬂuence on the movement development had Miroslav Tirs
(1832-1885) who supported warriors characteristics of the nation, in the
aim to prepare the nation for an action of national-political character with
ideas of liberalism and mottos of French Revolution (liberty, brotherhood
and equality). In 1864 Emanuel Toner gave the suggestion to call the association – ‘FALCON’ (Sokol), as this bird symbolizes a hero in all Slavonic
nations, especially in South-Slavonic and Serbian traditions.
The idea of the Falcon was spreading quickly. In 1863 “South Falcon”
was founded in Ljubljana, but it was dismissed by the Austrian authorities
in 1867, but in 1868 “Ljubljana Falcon” was organized, and in 1905 Slovenian Falcon Union. The same movement -Croatian Falcon movement was
organized with the same idea for liberating and uniting of all Croats in 1874.
At that time falcon movement in Croatia was not directly national, but it was
connected with Slovenian and Serbian Falcon movements, until 1905 when
the ‘Union of Croatian Falcon Association” was established in Susak.
Serbs were exercising together with Croats in ‘Croatian Falcon’ until
foundation of ‘Serbian Falcon’ in Zagreb on 14th May, 1905. In fact Serbian
Falcon movement as a separate organization was established in Sremski
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УПРАВА за 1935. годину.668

Falcon Association in Cacak as well as their building got the name
after the hero from the Second Serbian Uprising partly because of tradition
and due to the wishes of donators, and members of the Committee for building a monument to Tanasko Rajic.
Real work of the Falcons in Cacak started when Slavoljub FerdaSekovanic (1892-1975) came in the autumn of 1913. He was a teacher of
Gymnastics and he was also teaching in Secondary Grammar School – Gimnazija. At the same time he was a teacher in Cacak Falcon Association ‘Dusan the Great’. Slavoljub Sekovanic was born in Bled in Slovenia. From 1910
to 1913 he lived in Zagreb. After the call to join Austro-Hungarian army he
decided to escape to Serbia. He took part in the First World War as a Serbian soldier and the rest of his life he spent in Cacak.
The First World War interrupted work of Falcon Associations in all
Yugoslav countries. Due to its Slavonic and liberal ideology and connections
with the same organization in the Principality of Serbia, there were dismissing of the same organizations in Austro-Hungarian Empire as well as political arrests and calls for the members to go to the war. In the occupied Serbia
the Falcon organization was completely destroyed. With creation of a new
state –the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (SHS), there were completely new possibilities for organization of the Falcons, and after 1918 the
idea for forming common, Yugoslav organization could become reality.
New “Falcon Federation of Serbs, Croats and Slovenians” was formed
on 26th January, 1919 in Zagreb. At the General Assembly held in Maribor
on 30th August, 1920 the name was changed into ‘Yugoslav Falcon Union”.
By founding Czechoslovakian – Yugoslav Falcon union in 1920, Yugoslav
Falcon movement rooted and it also found its place in a wider international
Falcon policy. Together with the Falcons from Czechoslovakia they came
to an agreement that the Union should be carrier of the defensive policy
based on the principles of civil liberalism which, at that time, meant defense
against revolutionary ideas coming from the Soviet Russia.
In the course of time Yugoslav Falcon Union (JSS) was growing and
the number of members was increasing in spite of the fact that support of
the government in the period from 1918 to1929 was insufﬁcient. Support
was not systematically carried out
But it was given from time to time to sports festivals and care was taken about introducing physical education into schools. Falcons were mainly
accepted as a kind of sports organization which was organizing numerous
sports events.
After 6th January, 1929 when King Aleksandar introduced dictatorship and abolished democracy there was a question of complete state organization of the Falcon Movement as it was also abolished on 5th January,
1930, but a new organization with a new name ‘Falcon of Yugoslav Kingdom’ was formed by the end of the same year.
By bringing up physically ﬁt, strong morally and nationally consciousness young people, Falcon of Yugoslav Kingdom took over one very impor-
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Karlovci in 1905. Tradition of Serbian gymnastics associations in Vojvodina
date back to 1872, and Falcon Association was founded under the name –
‘Serbian Falcon” in 1874 in Novi Sad, but real work started in 1905 and since
1906 the Games (sports festivals) of Serbian Falcons were organized every
year at Monastery Ravanica in Srem.
The basic inspiration for development of the falcon movements in
Slavonic regions in Austro-Hungarian Empire was a struggle for national
emancipation and resistance to national alienation. Serbia, as a free and an
independent country, was developing over ofﬁcial state institutions a national idea with its citizens, so it did not have the need to organize special
associations which would carry out state duties. Only with the increase
of the danger of war clashes before the First World War were the separate non-government organization founded under the guidance of military
circles which were developing national all-inclusive Slavonic idea.
A painter Stevo Todorovic (1832-1925) had a very signiﬁcant role in
popularizing of physical education in Belgrade and he founded ‘First Serbian Association for Gymnastics and Marshal Arts’ in 1857 but without cultural-political program. In 1871 Gymnastics became a compulsory subject
in primary schools of Principality of Serbia, but due to the lack of teachers
it was not widely practiced. Gymnastics and physical education got much
wider application and support in the army within regular military training.
This kind of practice caused militarization of teaching in regular schools.
Thanks to the initiative of Vladan Djordjevic (1844-1930) ‘Belgrade
Association for Gymnastics and Marshal Arts’ was founded in Belgrade on
3rd January, 1882 and they accepted Falcons’ system of exercises and on
7th April, 1891 it changed its name into ‘Belgrade Gymnastic Association
Falcon’. One group of gymnasts did not accept the decision that the Association is linked with the Falcon Movement but wanted multi national, Serbian
organization and consequently they founded ‘Public Gymnastic Association
Dusan the Great’ on 22nd November, 1892.
Both Associations united after numerous unsuccessful trials and under the great pressures of public and military circles on 2nd February, 1910
when all Serbian Falcon Associations either from Serbian Kingdom and or
from Austro- Hungarian Empire united and ‘Union of Falcon Associations
Dusan the Great’ was accepted in the Union of Slavonic Falcon Movements.
The ﬁrst trial of uniting of all Falcon Organizations of South Slavonic countries was on 18th June, 1914 in Zagreb. The Union with the name Yugoslav
Falcon Union ceased to function, with the break out of the First World War.
Falcon Association ‘Tanasko Rajic’ was founded in Cacak on 30th
September – according to Julian calendar, i.e. on 13th October 1910 by new
Gregorian calendar. The works on building Sokolana (gymnasium) – the
building for exercising started by the end of 1912 and lasted until the spring
of 1914. Sokolana (gymnasium) in Cacak is the oldest building of that type
in Principality of Serbia but as for its architecture it does not belong to the
national style which was common for those objects.

Milos Timotijevic

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Рад колеге Тимотијевића представља веома темељну,
акрибичну и научно изузетно успешно утемељену историју
једне важне друштвене организације, какву су представљали
Соколи, свакако сагледану на локалном нивоу. Чини се да
није потребно наглашавати у којој мери је значајно свако
истраживање које осветљава делатност различитих друштвених
организација, поготову у једној малој историографији каква
је српска. У том погледу, рад колеге Тимотијевића представља,
заиста, веома вредан допринос разумевању како друштва, тако и
модернизацијских процеса у међуратној Србији.
Но, у научном погледу важно је нагласити да, иако је реч о
историји Сокола у Чачку, рад колеге Тимотијевића заправо има
знатно ширу истраживачку димензију, с обзиром да, уколико
се комплексније посматра, овај рад, заправо, представља
специфичну и сажету друштвену историју Чачка у периоду 19101941. године. Наиме, у раду колеге Тимотијевића детаљно је
обрађена не само историја настанка и рада соколске организације
у Чачку, већ се кроз његову делатност осветљавају многа важна
питања везана за васпитање омладине, развијање патриотских,
династичких и државотворних осећања, промоцију државне
идеологије, али и важна питања везана за модернизацију живота
у вароши, попут оних везаних за различите аспекте историје
свакодневице, слободног времена, забаве и спорта...
Осим тога, оно што у садржинском погледу раду колеге
Тимотијевића даје велику важност је, свакако, питање – које
је детаљно осветљено, и што је посебно важно, на историјским
изворима првог реда, који до сада нису објављивани – начина на
који се идеологија југословенства преламала на локалном нивоу.
То се односи и на опис ширења утицаја и идеологије у самом
граду, преко рада са омладином, као и посебно на активности које
су Соколи развијали по селима око Чачка. На тај начин може се
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tant task of the state itself. In this way it took over a part of educational
functions and integrated the idea of Yugoslav unity which the regime was
trying to revive. The national upbringing had the aim to create a ‘higher cultural type of Yugoslav man’, regardless the nation, religion or social status.
Falcon idea remained distant to the villagers except in few cases.
After 1929 the idea started penetrating into villages where new units were
organized. Taking into account character of village life, falcon movement
was trying to focus on cultural upbringing and development of health-hygienic habits and economy awareness. Physical exercises were neglected in
villages.
Political situation in the world, especially in Europe between the two
Wars, made countries to pay full attention to arming and developing military skills of population. Due to its character before the First World War the
Falcon Movement presented ideal means for carrying out military upbringing of the youth.
Even before 1929 the Falcons had a signiﬁcant number of the competitions, but after introducing dictatorship, they became more signiﬁcant,
as they were the way to show not only physical ﬁtness of the young, but to
show public respect to the King, dynasty, state as well as ideology of Yugoslav unity. The rise of the falcon movement ended after assassination of
King Aleksandar Karadjordjevic in 1934, as the Falcons were not supported
any more. Before the occupation of Yugoslavia in 1941 the Falcons were attacked because of their liberal ideology as ‘mason’ organization by fascist
organizations, and that they were thought of as ‘fascists’ by the communists.
After 1945 the Falcon movement was banned by the communist regime.
Falcon Movement in Cacak was following all the processes in the
whole of Yugoslavia, but most of their activities were directed towards sports
and educational-cultural activities. Apart from gymnastics and sports festivals, the Falcons were regularly taking part in celebrations of big state holidays, and often they were transforming their jubilees into mass spectacles.
Completely new initiatives were started such as carrying ﬁrst baton in 1934
in the honor of King Petar Karadjordjevic the First or starting ‘Petar’s ﬁfth
anniversary’ a ﬁve-years’ plan for rising cultural and educational awareness,
from 1936 to 1941 in the honor of King Petar Karadjordjevic the Second. The
greatest action carried out by the Falcons in the period between the Wars
was building a monument to Tanasko Rajic, which has never been ﬁnished
because of the beginning of the Second World War.
Cacak got to know numerous sports thanks to the Falcons between
the two Wars, such as football, volleyball, skiing, basketball, tennis, box,
all athletic disciplines, fencing, handball, etc. It was a modernization which
was transforming a sleepy small town. The Falcons spread their educational
role when they spread their activities in villages, too.

Доц. др Мирослав Јовановић
Катедра за Општу савремену историју
Филозофског факултета у Београду
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пратити како се званична државна идеологија након 1929. године
преносила са највишег нивоа на локални ниво. Велику вредност
представља и детаљна анализа ширих друштвених и просветних
акција Сокола – на едукацији становништва, пошумљавању,
обнови пчеларства, сађењу садница, увођењу јавних тоалета,
организовању путовања у земљу и иностранство – што одсликава
њихову важност за креирање свакодневице чачанског краја.
Посматрано, пак, из друге перспективе, перспективе
симболичке самоидентификације једне заједнице (и, свакако,
једне политике), може се уочити да је централно питање које је
колега Тимотијевић детаљно и са пуно акрибије обрадио, у овом
раду – свакако оно које представља рад Сокола на очувању старих
традиција (изградња споменика Танаску Рајићу, обележавање
државних празника и сл.) и промоцији нових (организовање
штафете 1934. године, увођење и обележавање нових празника),
на очувању и ширењу специфичне симболике која је требало
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или „комеморација“ – као важним саставницама формирања
савременог колективног памћења, колективног менталитета и
идентитета.
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Правила, статути, извештаји, годишњаци,
календари
1.
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1911, Београд, 1911.
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1935 до 31 III 1939, Чачак, 1939.
1.

5. Izveštaj za II redovnu glavnu skupštinu SSKJ u Beogradu 10. aprila
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3. „Sokolski Glasnik”, Zagreb-Ljubljana, 1919-1923.

„Соколски гласник”, Београд, 1910-1912.

2. „Српски Соколски Гласник”, Београд, март 1912-1913.
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Крагујевац, 1941.
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7. „Чачански гласник”, Чачак, 1931.
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10. „Чачанске новине”, Чачак, 1937.
11. „Нова Зора”, Чачак, 1938.
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10. Jugoslovenski sokolski kalendar, XI godište, uredio Stane Vidmar,
Ljubljana, 1929.

Монографије

11. Jugoslovenski sokolski koledar za 1922, Ljubljana 1922.
12. Jugoslovenski sokolski koledar za 1923, Ljubljana 1923.
13. Правила Гимнастичког друштва „Душан Силни”, Београд, 1897.
14. Правила Савеза Соколских Друштава Душан Силни у Краљевини
Србији, Београд, 1910.
15. Правила Соколског друштва Душан Силни у Београду, Београд,
1910.
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Чачак, 1936.

1.

Арсовић, Миленко, Витешке игре и спортови, Београд, 1911.

2. Благојевић, Марија, Визуелна култура Сокола, дипломски рад из
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мр Ненада Макуљевића и проф. др Мирослава Тимотијевића,
Београд, 2003.
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4. Bogunović, Dušan, Pregled tјelesnog odgoja i sokolstva, Zagreb, 1925.

17. Рад Грађанског гимнастичког друштва „Душан Силни” на првој
редовној скупштини која је одржана на дан 14-ог фебруара 1893.
год. и Правила са изменама и допунама, Београд, 1893.

5. Борбена обука у Соколству, Београд, 1940.

18. Словенске соколске вечери у Београду и у Србији од почетка
Децембра 1907. године до краја марта 1908. године. Споменица на
прво српско соколско вече 8. децембра у сали код Коларца, Београд,
1908.

7. Димић, Љубодраг, Историја српске државности. Србија у
Југославији, Нови Сад, 2001.

19. Соколски годишњак, уредио Срет. Ил. Обрадовић, Београд, 1912.

9. Димић, Љубодраг, Културна политика у Краљевини Југославији
1918-1941, други део, Београд, 1997.

20. Статути Београдског гимнастичког друштва Соко које стоји
под највишом заштитом Његовог величанства краља Александра
Првог, Београд, 1902.

6. Вукосављевић, Миладин, Коњарство у Чачку, Чачак, 1991.

8. Димић, Љубодраг, Културна политика у Краљевини Југославији
1918-1941, први део, Београд, 1997.

10. Žutić, Nikola, Sokoli - ideologija u ﬁzičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije
1929-1941, Beograd, 1991.
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4. Izveštaj za I redovnu glavnu skupštinu SSKJ u Beogradu 29. marta
1931, Beograd, 1931.

11. Илић, Стефан, Историја физичке културе II део. Нови век и
савремено доба, Београд, 1994.

2. Bogojević, Borko, Jehlička Josip, Građa za enciklopediju ﬁzičke kulture i
sporta uže Srbije. Sto biograﬁja, sveska druga, Beograd, 1972, str. 88.

12. Илић, Стефан – Мијатовић, Слађана, Историја физичке културе
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15. Лозанић-Фронтингхам, Јелена, Добротворна мисија за Србију у I
светском рату. Писма из Америке и Канаде 1915-1920, приредила
Анка Гођевац-Суботић, Београд, 1970.
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10. Marković, Radivoje, Razvitak olimpijskog pokreta u u Jugoslаviji.
Početna godina učešća jugoslovenskih sportista na Olimpijskim igrama,
Zbornik za istoriju ﬁzičke kulture Srbije 4-5, Beograd, juni-septembar
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26. Стојковић, Андрија – Ковачевић, Бранко, Чачанска гимназија 18371987, Чачак, 1987.

11. Марковић, Радивоје, Развитак физичке културе и спорта у
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27. Sundhaussen, Holm, Historische Statistik Serbiens 1934-1914, München,
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12. Невољица, Слободан, „Преглед цркве епархије жичке” у културном
животу Чачка од 1919. до 1938, у: „Богородица градачка у историји
српског народа”, Чачак, 1993, стр. 267-268.
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29. Чешка револуција и улога соколства, Београд, 1928.

Чланци и расправе
1.
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Милош Тимотијевић (1969, Чачак), историчар, студије
историје уписао је на Филозофском факултету у Београду 1991.
године. Дипломирао је 1996, а од 1997. године ради у Народном
музеју у Чачку. Звање кустоса добио је 1998, а вишег кустоса
2006. године. Члан је редакције „Зборника радова Народног
музеја”. Главна подручја научних интересовања: друштвена
и културна историја чачанског краја у 20. веку, историја цркве
и црквене уметности у Западној Србији, политичка и војна
историја Другог светског рата у Србији. Аутор је осам књига,
пет изложби, више од 20 научних студија, мањих чланака и
прилога. Најважнији наслови: Манастири Овчарско-кабларске
клисуре (2004) - у коауторству са Делфином Рајић; Затамњена
прошлост. Историја равногораца чачанског краја 1-3 (20022004), Осветљавање истине 1. Документа за политичку и војну
историју Чачка 1938-1941 (2006) - у коауторству са Гораном
Давидовићем; Карневал у Гучи. Сабор трубача 1961-2004
(2005). Добио је више признања за свој рад, од којих се истиче
награда „Михајло Валтровић” за 2005. годину.
Више података и библиографија радова на адреси:
www.cacakmuzej.org.yu/m_t.htm
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