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СОКОЛСТВО



• Истраживањем историјске грађе увиђа се

да соколска историја а посебно српска

соколска историја није добила одговарајуће

место у српској историографској историји.

Целокупна активност у физичкој

култури тј. спортске активности на нашим

просторима са краја прошлог и почетка овог

века па до 1941. године управо одвијала кроз

рад соколских друштава.



-

Соколство као, изразито словенски, културни,

национално ослободилачки либерални покрет настајеу

чешкој 1862. године под идејним водством др

Мирослава Тирша.

- У прагу основано “Гимнастичко друштво

Прашко”, професор Емануел Тонер даје му име

“сокол” 1864. године.

- Основни циљ “сокола” је био развијање снаге и

морала чешког народа и подизање националне свести

која им је била потребна у борби против германизације

и за национално ослобођење.



Др Мирослав Тирш – творац чешког соколства



- Соколи су наступали са 

либералним паролама француске 

револуције   “слобода, братсво, 

једнакост”

“Соколска идеја свесловенства” –

повезивање словенских народа са

циљем да се припреме за борбу и

остваривање територијалне и духовне

слободе



- Идејни вођа и творац српског

сокола је др Лаза Поповић који је 1903.

године у Сремским Карловцима

основао “Српски соко” који је марта

1904. године признат од стране Аустро -

угарске власти.

Године 1908. проглашено је

јединство српског сокола на Цвети,

коначно уједињење 1910. године.



Др Лаза Поповић – творац српског соколства



- Српско соколство у Аустро-угарској је

представљено је као либерално национално-

ослободилачки покрет који је физичком вежбом

покривао свој прави циљ, а то је ослобађање и

уједињење свих српских земаља у једну целину.

- 26.01.1919. године формиран је “соколски

савез Срба, Хрвата и Словенаца”.

Соколска организација у периоду

“Краљевине СХС”, била је првенствено

организација приватне иницијативе, заснована

на слободној вољи свога чланства и идеји која га

је окупила. Морална дисциплина заснивала се

на добровољном подвргавању правилима ове

организације.



- 5. децембра 1929. године краљ Александар

потписао је закон о оснивању “Сокола

Краљевине Југославије”.

- 15. децембра 1929. године формиран

“Југословенски соколски савез”.

- 1930. године држава прихвата соколство

као средство за “дициплиновање омладине” и

законом га заштићује.

- Соколство се тада проглашава за

национални покрет који има за циљ, не само

физички развој већ и просветитељску улогу. у

њему се огледа снага и јединство народа, чувара

династије и монархије.



- У периоду од 1929-1941. године Соколство је

уз усвојену идеологију, програмом било везано за

војску и са њим имало испреплетене интересе,

што је значило да је било режимско-плувојничко.

- После другог светског рата Соколство је

проглашено за бужуаску и ненародну

организацију.

- Соколство у Југославији је живело до

ослобађања Југославије од немаца и других

окупатора.



Амблем Свесоколског слета



- Последњи слет одржан је 1948. године

у Прагу.

- 10. децембра у Љубљани 1951. године

одржана је годишња скупштина

“Гимнастичког савеза Југославије” који

је званично забранио рад соколских

друштава и њихова имовина је прешла

тада код “Теловежбеног савеза

Југославије – Партизан”.



- Српски соко није страначка организација и

његов члан по политичком уверењу може бити члан

политичке странке које хоће, по уверењу

религијском, може припадати вери којој хоће и по

личном уверењу може да испољава своју истину.

- Српска соколска друштва не могу у свој рад да

уносе политичка обележја.

- “Једини прави спас за Српски Соко је љубав

према нашој светој вери православној и српству”.



- ово је уствари Светосавско и Светолазаревско

опредељење Српског Соколства.

- телесно вежбање и физичка култура спојени у

једну целину, али у свој јачини и истинитости,

чине садржај Соколске идеје.

- Српско Соколство се залаже за хармонијски

развој тела и душе и то јесте права соколска идеја

- “српски соко обухвата целокупно СРПСТВО
“.


